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Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 3/2022
Aika:

Keskiviikko 30.3.2022 klo 18.00, kahvit klo 17.30 alkaen

Paikka:

Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2, Kaarina

Läsnä:

Niittynen, Ville

puheenjohtaja

Andersson, Jari

jäsen

Gustafsson, Irja

jäsen

Laitinen, Johanna

jäsen

poistui 19.07 § 39

Yliniskala, Iida

varajäsen

poistui 19.00 § 39

Malmi, Ari

jäsen

Mäkinen, Paula

jäsen

Peltonen, Kaarina

jäsen

Ketoja, Jasmin

varajäsen

Rantala, Anniina

jäsen

Seivästö, Anne

jäsen

Tiainen, Minna

jäsen

Vaiste, Marja

jäsen

Toivo, Kalle

sihteeri

Poissa:

saapui 18.03 § 29

Lehtonen, Mirkka
Ranne, Maria
Erkkilä, Raimo
Kouki, Ville

§ 28
Kokouksen avaus
Khran esitys:

Avataan kokous

Päätös:

Kirkkoherra avasi kokouksen klo 18.00 ja luki rukouksen.

§ 29
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän
kuin puolet jäsenistä ja kun kutsu kokoukseen on toimitettu vähintään
kolme päivää ennen kokousta.
Kokous on kutsuttu koolle ja esityslista lähetetty sähköpostilla
24.3.2022.
Kokous järjestetään lähikokouksena, mutta seurakuntaneuvoston ohjesäännön 3 §:n mahdollistamalla tavalla kokoukseen voi osallistua myös
Teams-alustalla.
Käsiteltävistä asioista antaa lisätietoja kirkkoherra, jollei pykälässä
muuta mainita.
Khran esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi – hybridimuotoinen kokous (Iida Yliniskala Teams-alustalla mukana kokouksessa)

§ 30
Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anniina Rantala ja Kaarina Peltonen.

§ 31
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Käsittely:

Marja Vaiste esittelee pyhiinvaellusta ja Kaarina Peltonen ilmoitti tiedustelevansa eräästä asiasta.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 32
Suomen lähetysseuran nimikkolähettien vaihtuminen
Lähetystyöryhmä ehdottaa kahden uuden SLS:n nimikkosopimuksen
solmimista Pia ja Tero Ruotsalan Kambodzhassa tekemälle työlle sekä
Israelissa Rossing Centerissä rasismin vastaista työtä tekevälle Petronella Lehtelälle.
Lisätietoja heidän tekemästään työstä linkistä:
https://app.seidat.com/presentation/shared/PMEfQusLEKfhdcPMu/0/0
Tämän lisäksi Kaarinan seurakunnalla on sopimus vanhastaan olemassa SLS:n Peshawari hiippakunnan terveydenhoitotyöhön (4.000€),
SEKL:n kautta Israelissa työskentelevälle Annu Kyöstilä-Santosille
(4.000€) sekä Kylväjän kautta Tyllilöille (4.000€). Näistä viimeisimmän
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osalta tullee lähiaikoina muutoksia Kaarinan seurakunnasta riippumattomista syistä.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy uudet 4.000 euron nimikkosopimukset
SLS:n kanssa Ruotsaloiden työlle Kambodzhassa ja Lehtelän työlle Israelissa.
Voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi: lähetystoimikunta

Käsittely:

Kirkkoherra selvitti asiaa nimikkosopimusten luonteesta ja rahanjaosta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 33
Nuorten vaikuttajaryhmä
Valmisteilla olevassa kirkkolainuudistuksessa säädetään nuorten vaikuttajaryhmien perustamisesta. Vaikka laki ei ole vielä voimassa, niin nuorten vaikuttajaryhmiä on jo alettu perustamaan seurakuntiin/seurakuntayhtymiin.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä nuorten vaikuttajaryhmä perustettiin yhtymätasoiseksi toiminnaksi/elimeksi. Yhteinen kirkkoneuvosto teki kyseisen päätöksen 17.6.2021 (§ 203) kuultuaan asiasta ensin kirkkoherroja.
Kyseinen Turun ja Kaarinan seurakuntien nuorten vaikuttajaryhmä on
sittemmin nimennyt itsensä Nuorten Hallitukseksi.
Nuorten Hallitus on lähestynyt Kaarinan seurakuntaneuvostoa kirjeellä,
joka käsittelee kummivaltuutettuja:
”Toivoisimme kummivaltuutettuja toimintamme tueksi. Kummivaltuutettujen tehtävänä on olla yhteys meidän ja seurakuntaneuvostojen välillä. Kummivaltuutetut vievät mielipiteemme ja sanomamme neuvostoihin, joten tärkeää on hyvän
yhteyden luominen, tavoitettavuus ja aktiivinen halu kuunnella nuoria. Kummivaltuutetut ovat myös erittäin tervetulleita kokouksiimme ja toivoisimmekin innokkaita ja yhteistyöhaluisia kummeja. Toimintakausi on valitettavasti hieman
lyhyt tulevien vaalien takia, mutta jatkamme mielellämme yhteistyötä myös vaalien jälkeen, jos kiinnostusta siihen löytyy. Kysymyksiä ja vapaamuotoisia hakemuksia voi laittaa (einamakela.hallitus@gmail.com), Tiina Karppiselle
(tiina.karppinen@evl.fi) tai nuorten hallituksen sähköpostiin (nuortenhallitus@gmail.com). Käsittelemme hakemukset koko porukan kesken kokouksessa!
Hakemuksessa voi kertoa itsestään, omasta asemasta seurakunnan toimijana
ja miksi juuri sinut pitäisi valita kummivaltuutetuksi. Voit halutessasi myös liittää
kuvan hakemukseen!
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Teemme mielellämme myös muunlaisia yhteistöitä ja tutustumisia! Olkaa rohkeasti yhteydessä!
Sähköposti: nuortenhallitus@gmail.com
Instagram: nuortenhallitustksrk
Yhteydenottoja odotellessa :) ”

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 17.6.2021 käsiteltiin myös mahdollisuutta antaa nuorten vaikuttajaryhmän edustajalle läsnäolo- ja puheoikeus seurakuntaneuvoston kokouksiin:
”Läsnäolo ja puheoikeus kokouksissa tuo todellisen kokemuksen kuulluksi tulemisesta. Tämä voidaan järjestää esimerkiksi niin, että nuorten edustajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus jokaisessa tai ennalta sovittuja asioita käsiteltäessä
seurakuntaneuvostossa, yhteisessä kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa.
Näin nuorten kuuleminen tulisi osaksi seurakunnan päätöksentekokulttuuria.”

Esitys:

Seurakuntaneuvosto käy keskustelun Nuorten Hallituksen ehdotuksista
ja päättää mahdollisista asian valmisteluun liittyvistä jatkotoimenpiteistä.

Käsittely:

Kirkkoherra esitteli asiaa. Kummivaltuutettuasia: Kaarina Peltonen korosti asian tärkeyttä. Anne Seivästö jatkoi keskustelua ja oli samaa
mieltä asian tärkeydestä, mutta Peltosen tavoin korosti sitä, että on
hyvä löytää kosketuspintaa myös iän puolesta. Paula Mäkinen näki, että
nuorille on varsin hyvin tilaa kokouksissakin. Irja Gustafsson oli samaa
mieltä esim. henkilöstöasioiden käsittelyn suhteen, joissa ei ole perusteltua olla läsnä. Minna Tiainen muistutti, että nuorten toimintakausi on
tietyllä tavalla loppuvaiheessa, vaikka itse asia onkin erinomaisen tärkeä.

Päätös:

Todettiin, että kummivaltuutetuiksi haluavat voivat olla itse yhteydessä
nuoriin. Yhteystiedot ovat tässä päätöspöytäkirjassa.
Muilta osin keskustelu ja evästykset merkittiin tiedoksi.

§ 34
Vaalilautakunnan asettaminen seurakuntavaaleja varten
Seurakuntaneuvoston tulee asettaa viimeistään 31.5.2022 mennessä
vaalilautakunta, joka vastaa marraskuun 2022 vaalien järjestämisestä
seurakunnassa.
Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä seurakuntayhtymän keskusvaalitoimikunta on aloittanut työnsä. Siihen kuuluvat kaikki seurakuntayhtymän
kirkkoherrat sekä seurakuntayhtymän viranhaltijoita.
Vaalilautakunnan jäsenten esteellisyydestä (KL 23:19): Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Mainitut henkilöt eivät
myöskään voi toimia vaalitoimitsijoina tai vaaliavustajina.
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Vaalikelpoisuussäännökset (KL 23: 1,2) koskevat myös kirkkoherraa (ja
muita seurakunnan viranhaltijoita): Kirkkoherra tai muu viranhaltija ei
siis välttämättä voi olla vaalilautakunnan jäsen, ellei hän ole kyseisen
seurakunnan jäsen. Kaarinan seurakunnan viranhaltijoista ainoastaan
kaksi on Kaarinan seurakunnan jäseniä (Jens Salama ja Terttu Jussila).
Vaalilautakuntaan voidaan kuitenkin nimetä avustavaksi työvoimaksi
henkilöitä, jotka eivät ole vaalikelpoisia. He eivät ole vaalilautakunnan
jäseniä, eivätkä voi osallistua esimerkiksi päätöksentekoon vaalilautakunnassa, mutta he voivat tukea vaalilautakuntaa sen tehtävän hoitamisessa.
KL 23.luvun 19 § mukaan minimissään vaalilautakuntaan tulee valita
kuitenkin ainakin neljä jäsentä.
Seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Vaalilautakunnan kokoonpanossa tulee ottaa huomioon tasa-arvovaatimus, jonka mukaan kumpaakin sukupuolta tulee olla lautakunnassa vähintään 40 % (KL 23.luku 8 §).
Kirkkolain 23.luvun 19 § 2 mom. mukaan seurakuntaneuvosto päättää
seurakunnan jakamisesta mahdollisiin äänestysalueisiin.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto
1. Asettaa vaalilautakunnan nimeämällä siihen viisi jäsentä.
2. Nimeää vaalilautakuntaan viisi varajäsentä kutsumisjärjestyksessä.
3. Nimeää vaalilautakunnan ulkopuolisiksi asiantuntijoiksi Ville Niittysen, Kalle Toivon ja Anna-Kaisa Leppäsen.
4. Nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan
5. Päättää, että Kaarinan seurakunta muodostaa vuoden 2022 seurakuntavaaleissa yhden äänestysalueen.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi: Vaalilautakunnan jäsenet ja avustajat.

Käsittely:

Paula Mäkinen ehdotti Tiina Lindstedia varalle ja Merja Ainasojaa jäseneksi. Irja Gustafsson ehdotti Henrik Kososta jäseneksi ja Jari Anderssonia varajäseneksi. Anniina Rantala ehdotti Elina Lehtosta jäseneksi
ja Tapani Kososta varajäseneksi. Lisäksi ehdotettiin Markus Ollilaa
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jäseneksi. Lisäksi viranhaltijoista varajäseninä voivat toimia Jens Salama ja Terttu Jussila.
Päätös:

1. Jäsenet: Henrik Kosonen, Merja Ainasoja, Elina Lehtonen, Tapani
Kosonen, Markus Ollila
2. Varajäsenet: Tiina Lindstedt, Jari Andersson, Jens Salama, Terttu
Jussila
3. Esityksen mukaan: Niittynen, Toivo, Leppänen.
4. Merja Ainasoja yksimielisesti vaalilautakunnan puheenjohtajaksi.
5. Esityksen mukaan.

§ 35
Kaarinan seurakunnan työvoimatilanne
Kirkkoherra tekee selkoa työntekijätilanteesta.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Käsittely:

Kirkkoherra esitteli kesän työtilannetta, ja esim. kesäpappeja, Pekka
Mäenpää ja Jari Savinainen. Thomas Dahl on valmistunut ja tekee kasvatuksen parissa työtä kesäkuussa. Nuorisotyöhön on tulossa AnnaRiina Peltola kesätyöntekijäksi. Kaarina Peltonen luvannut toimia vt.
kanttorina.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

§ 36
Matka-apuraha / Anna-Kaisa Leppänen
Seurakuntaneuvosto on 10.11.2021 (107§) myöntänyt Anna-Kaisa Leppäselle Sosiaali- ja vanhustyön johtaminen ja kehittäminen -koulutusta
varten 100 € ja sen lisäksi antanut hänelle luvan käyttää tähän ammattikorkeakoulun tarjoamaan koulutukseen 10 työpäivää vuonna 2022.
Kyseiseen koulutukseen liittyy myös neljän päivän opintomatka Hollantiin.
Anna-Kaisa Leppänen on anonut avustusta työnantajalta matkan mahdollistamiseen. Hänen kanssaan on sovittu, että opintomatkan jälkeen
hän pitää seurakunnan vapaaehtoisille ja työntekijöille koulutuksen vapaaehtoistyön järjestämisestä jakaen näin eteenpäin matkallaan oppimaansa.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää myöntää Anna-Kaisa Leppäsen opintomatkaa varten 600 € avustuksen. Matka tulee tehdä omalla ajalla, ei
työpäivinä.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
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Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 37
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus rekrytoinneissa -koulutus
Arkkihiippakunnan tuomiokapituli on lähestynyt seurakuntaneuvostoja
seuraavalla kirjeellä:
”Tässä viestissä on linkki ja lisätietoa Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus rekrytoinneissa -koulutusvideosta, joka on suunnattu seurakuntien luottamushenkilöille
ja viranhaltijajohdolle. Koulutuksesta kerrottiin viime keväänä Johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöpuheenjohtajien päivässä.
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden velvoitteet ovat kaikkien viranhaltijoiden ja
luottamushenkilöiden vastuita seurakunnissa, ja ne on tunnettava mm. rekrytoinneissa ja päätöksenteossa. Tunnin mittaisen koulutusvideon tavoitteena on
ohjata noudattamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntöä.
Koulutusvideolla voidaan päivittää kaikkien luottamushenkilöiden ymmärrys
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden aiheissa yhteisessä tilaisuudessa (valtuustojen ja neuvostojen jäsenet).
Koulutusvideo katsotaan alkuvuodesta vapaavalintaisen kokouksen yhteydessä, jonka jälkeen keskustellaan aiheista oman seurakunnan tai seurakuntayhtymän näkökulmasta. Videon lopussa on keskustelun tueksi seuraavat
kysymykset:
1) Mihin tärkeään tämä koulutus havahdutti?
2) Mitä toimia meidän tulisi vahvistaa, jotta tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuisi entistä paremmin? Ja miten?
3) Miten nämä aiheet tulee ottaa huomioon vuosittaisessa työskentelyssä ja
perehdytyksessä?
Seurakuntayhtymässä tai suuressa seurakunnassa päälliköt, työalajohtajat tai
esihenkilöt voidaan kutsua mukaan kyseiseen koulutustilaisuuteen, tai järjestää
heille erillistilaisuus.”

Esitys:

Seurakuntaneuvosto tutustuu koulutusvideoon ja käy siitä keskustelun.

Käsittely:

Seurakuntaneuvosto tutustui koulutusvideoon. Käytiin keskustelu koulutusvideon perusteella. Kaarina Peltonen kommentoi kuurojenpapin hyvästä työstä ja merkityksestä. Ari Malmi kysyi äänestysvalinnoista, mutta
huomioitiin, että esim. suora seurakuntalaisvaali kirkkoherran virkaan ei
oikeuta muutoshakuun.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 38
Ilmoitusasioita
-

Kirkkoherran päätöspöytäkirjat (koulutussuunnitelman täydentämisen Reija Vainionpään koulutussuunnitelman osalta)
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-

Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla:
https://turunseurakunnat.fi >> info-ja-asiointi >> hallinto-ja-paatoksenteko

§ 39
Muut asiat
Kaarina Peltonen kysyi Sinapin leirikeskuksen kohtalosta. Kirkkoherra
selvitti tilannetta: työryhmä on esittänyt myymistä jo pidemmän aikaa
sitten. Leirikeskuksen kohtalo on ollut epämääräisessä tilassa, vaikka
leirikeskus on ollut koko ajan toiminnassa. Aikataulu on silti epäselvä.
Anne Seivästö muistutti myös mahdollisesta Sinapin käytöstä Ukrainasta tuleville pakolaisille.
Marja Vaiste oli pyhiinvaelluskeskuksen yhteistyöpalaverissa ja esitteli
Merkityksellisen matkailun pyhiinvaellusverkoston koordinointihanketta.
Marja Vaiste tiedusteli pyhiinvaellusasian nykytilannetta Kaarinan seurakunnan suhteen. Kirkkoherra esitteli pyhiinvaellusreittihankkeen nykytilannetta.

§ 40
Muutoksenhakuosoitus
Liite 1 § 40.

§ 41
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.03
Kokouksen puolesta
Ville Niittynen, puheenjohtaja
Kalle Toivo, sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Anniina Rantala, pöytäkirjantarkastaja
Kaarina Peltonen, pöytäkirjantarkastaja
Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.202__ – __.__.202__ klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla __.__.202__ – __.__.202__.
Maj Röyskö, seurakuntasihteeri

