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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Keskiviikko 19.4.2017 klo 18.00

Paikka:

Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2

Läsnä:

Niittynen, Ville
Ainasoja, Merja
Andersson, Jari
Gustafsson, Irja
Hyppönen, Sirpa
Järvinen, Jarkko
Laitinen, Aila
Laitinen, Johanna
Lehtonen, Mirkka
Malmi, Ari
Nevalainen, Paavo
Rantakokko, Leena
Rantala, Anniina
Tiainen, Minna
Holtti, Martti
Kuoppala, Tatu

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
sihteeri

Poissa:

Erkkilä, Raimo

jäsen

§ 44
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 45
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:
Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 46
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Hyppönen ja Jarkko Järvinen.
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§ 47
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 48
KESÄAJAN JUMALANPALVELUKSET 2017
Kirkkojärjestyksen mukaan päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan
kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita,
seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään.
Suunnitelma touko - syyskuun jumalanpalveluksiksi lähetetään esityslistan mukana.
Suunnitelman mukaan Kaarinan kirkossa ei olisi jumalanpalvelusta lainkaan seuraavina sunnuntai- / pyhäpäivinä:
7.5.2017 Jumalanpalvelus-matka Katariinan kirkkoon klo 10 (bussikuljetus), lisäksi kirkkokahveilla Katariinan pappilassa keskustellaan jumalanpalveluksista.
21.5.2017 Jumalanpalvelus-matka kirkkopäivien päätapahtumaan Suvivirsikirkkoon Tuomiokirkkotorille klo 12 (bussikuljetus yhdessä Piikkiön kanssa).
25.5.2017 Messu Kuusiston kirkossa klo 10. Reformaatio-vuoteen liittyvä kesäjuhla.
27.8.2017 Westhin-messu Kuusiston kirkossa klo 12.30. Saarna arkkipiispa emeritus Jukka Paarma.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää touko - elokuun jumalanpalvelusajoista ja
paikoista esittelyssä kuvatulla tavalla.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 49
KAARINAN SEURAKUNNAN TYÖALOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET
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Esityslistan liitteenä lähetetään työalojen toimintakertomukset vuodelta
2016.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy toimintakertomukset.
Lisäksi seurakuntaneuvosto merkitsee tiedokseen vuoden 2016 tilinpäätöksestä sen keskeiset tunnusluvut: Kaarinan seurakunnalle vuodelle
2016 osoitetusta 1.009.308 € määrärahasta jäi käyttämättä 150.898,38 €.
Vuodelle 2016 oli aikaisemmilta vuosilta jäänyt säästöön 105.723 € eli
vuonna 2016 säästö kasvoi 45.175 eurolla.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 50
LAUSUNNON ANTAMINEN YHTEISELLE KIRKKONEUVOSTOLLE SEURAKUNTASIHTEERIEN TYÖNKUVAN MUUTTAMISEKSI
Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää lausuntoa suunnitelmasta muuttaa
seurakuntasihteerien työkuvaa ja muuttaa heidän hallinnollista
asemaansa siirtämällä heidät seurakuntien työntekijöiksi.
Esityslistan liitteenä lähetetään
pöytäkirjasta 16.3.2017 § 123.

ote

yhteisen

kirkkoneuvoston

Lausuntoa pyydetään siis seurakuntasihteerien aseman muuttumisesta
noin
yleensä sekä taloudellisten kustannusten jakamisesta
seurakuntaparin kesken.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto lausuu yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavasti:
Kaarinan seurakuntaneuvosto kannattaa seurakuntasihteerien työnkuvan
ja hallinnollisen aseman muuttamista siten, kuin asiaa valmistellut
työryhmä on 23.12.2016 jättämässään esityksessään määritellyt.
Seurakuntasihteerien tulevien esimiesten tehtävä on jatkossa keskenään
suunnitella ja sopia sijaistamisperiaatteista.
Kustannusten
jakamisessa
Piikkiön
seurakunnan
kanssa
seurakuntaneuvosto kannattaa jäsenmäärään perustuvaa jakomallia. Näin
ollen Kaarinan seurakunta vastaisi 2/3 kustannuksista ja Piikkiön
seurakunta 1/3 kustannuksista.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi: Yhteinen kirkkoneuvosto
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 51
LAUSUNNON ANTAMINEN SEURAKUNTAYHTYMÄN MUSIIKKITOIMIKUNNALLE
OSOITETUSTA AVUSTUSANOMUKSESTA
Kaarinan seurakunnan kanttorit anovat seurakuntayhtymän musiikkitoimikunnalta 3000 euron avustusta Suomi 100- juhlavuoteen liittyvän Petri Laaksosen konsertin järjestämiseksi Kaarinan kirkossa 19.11.2017.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto puoltaa avustusanomusta.
Seurakuntaneuvosto perustelee lausuntoaan, sillä että pääosa vuoden
2017 monista juhlatilaisuuksista ja seurakuntayhtymän isoista satsauksista ovat sellaisia, että ne kohdentuvat Turun kaupungin alueelle.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi: Seurakuntayhtymän musiikkitoimikunta

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 52
LAUSUNNON ANTAMINEN SEURAKUNTAYHTYMÄN MUSIIKKITOIMIKUNNALLE
OSOITETUSTA AVUSTUSANOMUKSESTA
Kaarinan seurakunnan lapsityö järjestää yhdessä Kaarinan kaupungin
kanssa 2.9.2017 Kaarinassa lastenkonsertin Aarne Alligaattori –
lastenkonsertin.
Lapsityö anoo seurakuntayhtymän musiikkitoimikunnalta 950 euron
avustusta konsertin järjestämiseksi Kaarinan kirkossa 2.9.2017.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto puoltaa avustusanomusta.
Seurakuntaneuvosto perustelee lausuntoaan, sillä että pääosa vuoden
2017 monista juhlatilaisuuksista ja seurakuntayhtymän isoista satsauksista ovat sellaisia, että ne kohdentuvat Turun kaupungin alueelle.
Lisäksi konsertti tukee ja mahdollistaa Kaarinan seurakunnalle tärkeää
yhteistyötä kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa.
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Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: se tukee lasten ja perheiden parissa
tehtävää työtä sekä mahdollistaa vähävaraistenkin lapsien
osallistumiseksi pääsemisen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi: Seurakuntayhtymän musiikkitoimikunta
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 53
LAUSUNNON ANTAMINEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAVAPAUDESTA
Seurakuntapastori Terhi Laakkonen anoo tuomiokapitulilta virkavapautta ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018. Vuoden 2017 hän on työskennellyt 40 %
viranhoitovelvoitteella.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto lausuu, että sillä ei ole huomautettavaa seurakuntapastori Terhi Laakkosen virkavapausanomuksen suhteen.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 54
JENS SALAMAN OTTAMINEN MÄÄRÄAIKAISEEN VIRKASUHTEESEEN OSANA STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄÄ VÄLIAIKAISTA KOKEILUA
Taustaa:
Kirkkolain 6. luvun 1 § sanoo seuraavaa: ”virkasuhteessa suoritettavaa
tehtävää varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan
kuitenkin ottaa virkasuhteeseen määräajaksi myös ilman, että tehtävää
varten on perustettu virka.”
Kaarinan seurakunnan 22.12.2015 (§ 140) hyväksytty strategia määrittää
tehtävän työn painopistealueiksi perustyön hoitamisen laadukkaasti sekä
viestinnän.
Kaarinan seurakunta ostaa lastenohjaajan työpanosta kasvatusasiainkeskukselta 15 h /viikossa. Kyseinen ostosopimus umpeutuu heinäkuussa
2017 ja kyseinen lastenohjaaja on kesäkuussa jäämässä vuorotteluva-
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paalle. Kyseiseen ostosopimukseen on käytetty vuodessa noin 14 000€,
mikä siis heinäkuusta 2017 lähtien säästyy.
Elokuusta 2017 lähtien seurakunnalta on säästymässä virkapalkkojen
osalta yhden seurakuntapastorin palkka (kts. § 53). Lokakuusta 2017
lähtien seurakunnalta säästyy yhden kappalaisen palkka.
Diakoniatyöntekijä Anna-Kaisa Leppänen olisi pätevä henkilö ottamaan
vetovastuun seurakunnan sähköisestä viestinnästä sekä erilaisista viestintää vahvistavista tapahtumista. Järjestely edellyttää kuitenkin sitä, että
Leppäsen tekemään diakoniatyötä vähennetään. Pääasiassa tämä vähennys on suunniteltu tapahtuvan diakonian vastaanotto- ja asiakastyössä,
joka arvioiden mukaan vie noin 50 % Leppäsen työajasta.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää ottaa sosionomi Jens Salaman määräaikaiseen diakoniatyöntekijän virkasuhteeseen ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018.
Hänen työtehtäviinsä tulee kuulumaan diakonian vastaanottotyötä, perhe- ja lapsityötä siinä määrin kuin yllä mainittu umpeutuva ostosopimus
on sisältänyt sekä rippikoulutyötä. Tarkemmasta työn jakautumista päättää kirkkoherra.
Palkka määritellään palkkaluokkaan 502.
Samalla seurakuntaneuvosto merkitsee tiedokseen Salaman palkkaamisen mahdollistaman kokeilun, jossa Anna-Kaisa Leppänen keskittyy
diakoniatyön tehtäviensä lisäksi vastaamaan seurakunnan sähköisestä
viestinnästä ja sen kehittämisestä.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia siltä osin, kuin se koskee perhe- ja
lapsityön sekä rippikoulutyön resursointia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi: Jens Salama, Anna-Kaisa Leppänen, Anu Aarnivala, Jaana
Engström, Henri Kesti, palkkatoimisto.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 55
NELJÄN PARTIOLAISEN MATKA-AVUSTUS
RajakivenKiertäjät lippukunnasta neljä henkilöä on lähdössä vaeltajakoulutukseen liittyvälle ulkomaanmatkalle. Kohteena on Luxemburg ja
matka-ajankohta on 18.7. - 28.7.2017. He ovat anoneet matka-avustusta
seurakunnalta.
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Yhteenveto sähköpostitse välitetystä anomuksesta lähetetään esityslistan
liitteenä.
Esitys:

Koska kyseessä on yksittäisten partiolaisten hakemus, seurakuntaneuvosto ei myönnä matka-avustusta.
Lisäksi perusteluna toimii se, että Kaarinan seurakunta avustaa kaarinalaisia lippukuntia 7.100 eurolla vuosittain.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia koska päätöksen kohteena on nuorten
osallistuminen ulkomaan opintomatkalle.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi: Johanna Paloposki

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 56
ILMOITUSASIOITA
1. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
2. Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/

§ 57
MUUT ASIAT

§ 58
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Liite 1§ 58.

§ 59
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.
Kokouksen puolesta

Ville Niittynen
puheenjohtaja

Tatu Kuoppala
sihteeri
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Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Sirpa Hyppönen
pöytäkirjantarkastaja

Jarkko Järvinen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.2017 – __.__.2017 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla __.__.2017 – __.__.2017 .
_________________________
Maj Röyskö
Seurakuntasihteeri

