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Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 4/2020
Aika:

Keskiviikko 9.9.2020 klo 18.00.

Paikka:

Kaarinan kirkko, kirkkosali

Läsnä:

Niittynen, Ville

puheenjohtaja

Andersson, Jari

jäsen

Erkkilä, Raimo

jäsen

Gustafsson, Irja

jäsen

Kouki, Ville

jäsen

Laitinen, Johanna

jäsen

Lehtonen, Mirkka

jäsen

Malmi, Ari

jäsen

Mäkinen, Paula

jäsen

Peltonen, Kaarina

jäsen

Ranne, Maria

jäsen

Rantala, Anniina

jäsen

Seivästö, Anne

jäsen

Tiainen, Minna

jäsen

Tapper, Keijo

varajäsen

Kuoppala, Tatu

sihteeri

Vaiste, Marja

jäsen
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§ 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen oli kutsuttu
myös seurakuntasihteeri Maj Röyskö (pykälät 49 ja 50) ja johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala (pykälä 55)

§ 47 Pöytäkirjantarkastajat
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Malmi ja Paula Mäkinen.

§ 48 Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys (khra):

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 49 Seurakuntasihteerin seurakuntavastuun muuttaminen
Yhteinen kirkkovaltuusto on 12.12.2019 (§ 99) päättänyt siirtää seurakuntayhtymästä yhden seurakuntasihteerin viran Kaarinan seurakuntaan 1.1.2020 lukien. Samassa päätöksessä määriteltiin, että kyseiseen
virkaan sisältyy 25 % osuudella seurakuntasihteerivastuu myös Piikkiön
seurakunnassa, minkä vuoksi Piikkiön seurakunta vastaa seurakuntasihteerin palkkamenoista 25 % osuudellaan.
Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto päätti tässä yhteydessä, että jatkossa
seurakunnat voivat keskenään sopien muuttaa tuota sihteerin työajan
jakautumista haluamallaan tavalla.
Piikkiön seurakuntaneuvosto on 3.6.2020 (§ 43) päättänyt neuvottelujen
aloittamisesta seurakuntasihteerijärjestelyn muuttamiseksi.
Kirkkoherra Merja Hermonen on ollut asiassa yhteydessä kirkkoherraan
ja seurakuntasihteeriin ja kertonut Piikkiön haluavan kokonaan eroon
nykyisestä järjestelystä. Tämä tarkoittaisi sitä, että seurakuntasihteeri
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työskentelisi jatkossa 100 % Kaarinan seurakunnalle, jolloin Kaarinan
seurakunta vastaisi myös 100 % seurakuntasihteerin palkkamenoista.
Seurakuntasihteerin viran haltija on ilmoittanut järjestelyn sopivan hänelle, eikä hän koe kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisten yhteistoimintaneuvottelujen käymistä tarpeellisena. Hänet on myös kutsuttu
seurakuntaneuvoston kokoukseen kuultavaksi.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakuntasihteerin seurakuntavastuun
päättymisen Piikkiön seurakunnassa 1.1.2021 lukien. Samalla se hyväksyy, että jatkossa Kaarinan seurakunta vastaa yksin kaikista seurakuntasihteerin palkkamenoista.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: Talouspalvelut, Piikkiön seurakunta, Maj Röyskö

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 50 Seurakuntasihteerin työajan muuttuminen
Seurakuntasihteeri Maj Röyskö on ilmoittanut halukkuudestaan työskennellä 1.1.2021 lukien tai siitä lähtien, kun hänen työnsä Piikkiön seurakunnalle loppuu, 85 % työajalla. Työntekijän toiveena on työskennellä
viitenä päivänä viikossa päivittäisen työajan ollessa nykyistä lyhyempi.
85 % työaika tarkoittaisi sitä, että työtunteja viikossa olisi jatkossa 31 h
14 min ja palkka 2201,19 €/kk. Röyskön palkka 100 % työajalla on
2589,64 €/kk.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy Maj Röyskön siirtymisen 1.1.2021 lukien
tai siitä lähtien kun hänen työnsä Piikkiön seurakunnalle loppuu, 85 %
työajalle.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: Talouspalvelut, Maj Röyskö
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Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 51 Laiusen seurakunnan avustaminen
Kokouksessaan 17.6.2020 seurakuntaneuvosto hyväksyi Laiusen seurakunnan avustamisen 800 euron summalla pappilan lämmitysjärjestelmän uusimiseksi. Maksatusta ei ole vielä tehty.
Kirkkoherra Margit Nirg on sen jälkeen ilmoittanut, että kyseistä remonttia ei saada käyntiin ja on pyytänyt, jos avustussumman voisi käyttää
pappilan katon korjaamiseen. Laiusesta on saatu katon korjaamiseen
liittyvä suunnitelma ja talousarvio.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että sen kesäkuussa myöntämä 800 €
avustusmääräraha voidaan Laiusen pyynnön mukaisesti käyttää pappilan katon uusimiskulujen peittämiseen.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 52 Kaarinan seurakunnan talousarvion päivittäminen yhteisen kirkkoneuvoston
ohjeiden mukaisesti
Seurakuntayhtymän talouspalvelut valmistelee koronaepidemian vuoksi
muutoksia menossa olevan vuoden talousarvioon.
Seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminta on epidemian vuoksi
muuttunut siitä, mitä talousarviosta päätettäessä oli tulevaisuudesta tiedossa. Talousarvion muuttaminen kesken kauden on siis ymmärrettävää ja järkevää.
Ongelmana on se, että yksiköiden on hyvin vaikea ennakoida ja arvioida kuluvan vuoden tilinpäätöksensä tulosta. Esimerkkinä voi tuoda
esiin Kaarinan seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2019 sen ennakoimisvaikeudet. 10.12.2019 kokouksessa kirkkoherra toi seurakuntaneuvostolle talouden toteuman tiedoksi. Tuolloin vuoden 2019
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määrärahaa oli vielä käyttämättä 54.500 €. Viimeisen kolmen viikon kuluiksi kirkkoherra arvioi tuolloin n. 20.000€, jolloin tilinpäätös olisi ollut n.
35.000 € plussalla. Toisin kuitenkin kävi. Kuluja kertyi kolmessa viikossa
lähes 70.000 € ja tilinpäätös (ilman säästöjä) menikin miinukselle ollen 13.777€. Tämä siksi, että Kaarinan seurakunnan kuluiksi merkittiin joulukuun viime päivinä useita isoja menoeriä, joita ei voinut ennakoida:
työterveyspalvelut -12.250 €, sisäiset leirimaksut -18.500, sisäiset kopiointimaksut -5.600€, jaksotetut palkat -16.700 €.
Tarkasteltaessa elokuun lopulla 2020 Kaarinan seurakunnan talouden
toteumaa kuluvana vuonna voi arvioida, että esimerkiksi seuraavien
kustannuspaikkojen osalta budjetti olisi alittumassa: Aikuistyö (n 1.500
eurolla), musiikkityö (2.000€), varhaisnuorisotyö (1.500), nuorisotyö
(1.000€), diakonia (2.000€), rippikoulutyö (9.000€), kirkkoherran määräraha (1.000€). Toisaalta viestintä on ollut korona-aikana kallista, joten
sen budjettivaraus on ylittymässä ehkä 7.000 euron verran. Suurin menoerä, palkat, näyttävät menevän budjetoidusti. Mutta toimintamääräraha voisi siis yllä kuvatun mukaisesti alittua esim. 11.000 euron verran.
Talouspalvelun ohjeissa ei oteta kantaa leikkaus- tai säästötarpeeseen.
Jos sellainen kuitenkin syksyn aikana uutta talousarviota käsiteltäessä
realisoituu ja se koskisi myös seurakuntia, niin yllä kuvatulta pohjalta
niitä voidaan lähteä Kaarinan seurakunnan osalta hakemaan.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee esittelytekstin tiedokseen ja päättää antaa sen vastauksena talouspalveluille.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi: Talouspalvelut

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 53 Riskienarviointi koskien Kaarinan seurakunnan toimintaa syksyllä 2020
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Koronapandemian vuoksi Kaarinan seurakunnan syksyä leimaavat
useat rajoitukset liittyen kokoavaan toimintaan.
Syksyä varten on ollut tärkeää arvioida erilaisia riskejä.
Esityslistan liitteenä lähetetään dokumentti riskienarvioinnista syksyllä
2020.
Esitys:

Kirkkoherra selvittää poikkeusaikojen vaikutusta Kaarinen seurakunnan
toimintaan tulevana syksynä.
Merkitään tiedoksi kirkkoherran laatima riskienarviointi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

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

§ 55 Muut asiat
-

Diakoniatyön syksy 2020: johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala
kertoi diakoniatyön ja -tiimin kuulumiset.

§ 56 Muutoksenhakuosoitus
Liite 1 § 56.

§ 57 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.
Kokouksen puolesta
Ville Niittynen

Tatu Kuoppala

puheenjohtaja

sihteeri
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Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten
mukaiseksi
Ari Malmi

Paula Mäkinen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

