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Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 4/2021
Aika:

Keskiviikko 28.4.2021 klo 18.00

Läsnä:

Niittynen, Ville

puheenjohtaja (esittelijä)

Erkkilä, Raimo

jäsen

Gustafsson, Irja

jäsen

Kouki, Ville

jäsen, poistui klo 19.42

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

Vaiste, Marja

jäsen

Aaltonen, Anitta

varajäsen

Kuoppala, Tatu

sihteeri

Andersson, Jari

jäsen

Poissa:

§ 41
Kokouksen avaus
Esitys:

Avataan kokous.

Päätös:

Puheenjohtaja piti alkurukouksen ja avasi kokouksen.
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§ 42
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 43
Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Malmi ja Paula Mäkinen.

§ 44
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 45
Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen
Seurakuntaneuvosto julisti kokouksessaan 3.3.2021 (§ 24) nuorisotyönohjaajan viran auki. Samalla se päätti viranhakuprosessista, viran
erityistarpeista ja valittavan velvollisuuksista mm. seuraavaa:
1) todeta viran kelpoisuusehtojen olevan piispainkokouksen hyväksymän nuorisotyönohjaajan tutkinnon
2) määrätä virkasuhteeseen otettavalle 6 kuukauden koeajan (kirkkolaki 6.luku 17 §),
3) edellyttää virkasuhteeseen otettavalta, että tämä toimittaa työnantajalle nähtäväksi sellaisen rikosrekisteriotteen, josta on säädetty kirkkolain 6.luvun 33 §:ssä,
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4) edellyttää virkasuhteeseen otettavalta, että tämä toimittaa työnantajalle koeajan kuluessa sellaisen terveydentilaansa koskevan selvityksen, josta on säädetty kirkkolain 6.luvun 16 §:ssä.
5) antaa virkavaalin valmistelun haastatteluineen työjaoston tehtäväksi
ja antaa työjaoston tehtäväksi nuorisotiimin osallistamisen rekrytointiprosessiin sopivaksi katsomallaan tavalla,
6) määrittää virkaan liittyvät erityistarpeet seuraaviksi: monipuoliset ja
digi- ja someajan vaatimuksia vastaavat viestintä- ja sisällöntuottamistaidot, kyvyn luontevasti kohdata nuoria näiden omilla ehdoilla,
modernit näkemykset ja visiot seurakunnan nuoriso- ja rippikoulutyön toteuttamisesta, halun ja innostuksen tehdä 2020-luvun rippikoulutyötä, valmiutta sitoutua työssään seurakunnan strategiassa
linjattuihin asioihin.
31.3.2021 seurakuntaneuvosto päätti jatkaa hakuaikaa 22.4.2021 asti.
Jatketun hakuajan loppuun mennessä saapui 4 hakemusta seuraavilta
henkilöiltä:
Katri Fältberg, sosionomi/kirkon nuorisotyönohjaaja, 2014, DiAK Pieksämäki
Katri Lehikoinen, kirkon nuorisotyönohjaaja, 1993, Pieksämäen Sisälähetysseuran opisto
Marjukka Lehtonen, yhteisöpedagogiopiskelija, HumAK
Tiia Suvanto, yhteisöpedagogi/kirkon nuorisotyö, 2020, Centria AMK
Anette Wikström, sosionomi/kirkon nuorisotyönohjaaja, 2011, DiAK.
Työjaosto haastatteli Teamsin välityksellä Fältbergin, Lehikoisen, Suvannon ja Wikströmin 26.4.2021.
Muistio (liite 1 § 45) työjaoston valmistelutyöstä jaetaan seurakuntaneuvoston jäsenille kokouksessa, jossa myös hakemusasiakirjat ovat nähtävillä.
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Perustuslain mukaan (125.2 §) julkisten virkojen nimitysperusteet ovat
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Säännös edellyttää ansioiden aitoa vertailua. Koulutuksen ja työkokemuksen (=’taito’) ohella arvioidaan
myös henkilökohtaisia ominaisuuksia (=’kyky’). Arvioidessaan hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia virkaa täyttävällä viranomaisella on
erityistä harkintavaltaa.
Hallintolain 45 § mukaan viranhaltijan suorittamat henkilöstövalintapäätökset on perusteltava. Perustelut voidaan jättää esittämättä vain, jos
päätös koskee monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia. Kaikissa
tapauksissa jos päätös riitautetaan, toimielimen valintapäätös on syytä
perustella oikaisuvaatimusratkaisussa tai valitusviranomaiselle annettavassa lausunnossa.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää työjaoston kannan mukaisesti (liite 1), että
hakemusasiakirjoihin, haastatteluihin ja hakijoista tehtyyn kokonaisarvioon perustuen se valitsee Kaarinan seurakunnan nuorisotyönohjaajan
virkaan Anette Wikströmin.
Viran palkkaluokka määrittyy vaativuusryhmään 502.
Seurakuntaneuvosto edellyttää valitun täyttävän ne velvoitteet, jotka
seurakuntaneuvosto on määritellyt 3.3.2021 virkaa auki julistaessaan ja
jotka on kirjattu yllä olevaan esittelytekstiin.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia siltä osin, että uusi työntekijä tulee
tekemään työtä nimenomaan nuorten parissa.
Tiedoksi: kaikki seurakuntaneuvostolle hakemuksensa toimittaneet, taloustoimisto
Voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Pykälä tarkistetaan kokouksessa.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 46
Vastaavan nuorisotyönohjaajan nimeäminen
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Vastaava nuorisotyönohjaaja Minna Glans lopetti työnsä Kaarinan seurakunnassa 23.3.2021. Sen jälkeen oman työn ohessa vastaavan nuorisotyönohjaajan tehtäviä on hoitanut nuorisotyönohjaaja Jens Salama.
Rippikouluvastaavana on puolestaan toiminut elokuusta 2020 lähtien
kappalainen Henri Kesti.
Vastaavan nuorisotyönohjaajan tehtävä on luotu yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvoston päätöksillä vuosina 2006/2007 ja siitä on
totuttu käyttämään nimitystä palkkiotoiminen tehtävä.
Seurakuntaneuvosto on hyväksynyt 27.3.2015 nuorisotyönohjaajan viran johtosäännön, jonka pykälässä 6 määritellään tarkemmin myös vastaavan nuorisotyönohjaajan tehtävät:
Vastaavan nuorisotyönohjaajan tulee edellä mainitun lisäksi:
1) toimia seurakuntaneuvoston päätöksellä nuorisotyön
viranhaltijoiden lähiesimiehenä;
2) vastata lähiesimiehenä seurakunnan nuorisotyön kehittämisestä ja toteuttamisesta;
3) toimia seurakunnan rippikouluvastaavana;
4) ylläpitää ja kehittää johtamistaitojaan;
5) vastata koko koululais-, nuoriso- ja rippikoulutyön sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta;
6) osallistua seurakuntayhtymän nuorisotyön johtavien
viranhaltijoiden (NUJO) kokouksiin;
7)

laatia seurakuntaneuvostolle ehdotus koululais-, nuoriso- ja rippikoulutyön seuraavan vuoden toiminta- ja
koulutussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi;

8) seurata koululais-, nuoriso- ja rippikoulutyön toimintasuunnitelman, koulutussuunnitelman ja talousarvion
toteutumista ja laatia toimintakertomus edelliseltä
vuodelta;
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9) esittää seurakuntaneuvostolle vahvistettavaksi työalansa leiritoiminnan ohjelma- ja turvallisuusvastuulliset
10) vastata nuorisotyönohjaajien työ- ja vapaaaikajärjestelyistä ja uusien työntekijöiden työhön perehdyttämisestä;
11) suorittaa muut seurakuntaneuvoston tai kirkkoherran
antamat tehtävät.
Vastaavan nuorisotyönohjaajan palkka on määritelty vaativuusryhmään
503/20 (2599 €) kuuluvaksi ja nuorisotyönohjaajan vaativuusryhmään
502 (2426 €).
Esitys:

Seurakuntaneuvosto nimeää Jens Salaman Kaarinan seurakunnan vastaavaksi nuorisotyönohjaajaksi 1.5.2021 lukien ja toteaa tehtävän vaativuusryhmäksi 503/20, minkä perusteella se esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Salaman palkan tarkistamista vastaavasti.
Voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi: Jens Salama, yhteinen kirkkoneuvosto

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 47
Ohjelma- ja turvallisuusvastaavat rippiryhmille 2021
Rippikouluvastaava Henri Kesti on valmistellut esityksen ohjelma- ja
turvallisuusvastaavista vuoden 2021 rippileireille.
Koronatilanteen vuoksi varaudutaan myös muihin rippikoulun järjestämismuotoihin.
Esitys ohjelma- ja turvallisuusvastaavista on kuitenkin seuraava:
Kaarinan rippikoulut 2021
18.-24.6. KAA211 Papinholma (päiväkoulu)

Jaana Engström

2.-6.8.

Tiina Rumpunen

0001 Papinholma (pienryhmäpäiväkoulu)
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Esitys:

6.-12.6. KAA203 Harjattula

Tatu Kuoppala

6.-12.6. KAA204 Harjattula

Jens Salama

12.-18.6. KAA205 Pyölinranta

Kalle Toivo

18.-24.6. KAA207 Harjattula

Tiina Rumpunen

1.-8.7.

KAA208 Kunstenniemi

Jens Salama

1.-8.7.

KAA209 Kunstenniemi

Johanna Käppi

8.-15.7. KAA210 Pyölinranta

uusi nto

22.-28.7. KAA214 Kunstenniemi

Mika Ostela

Seurakuntaneuvosto nimeää rippikouluryhmien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat vuodelle 2021 esittelytekstissä kuvatun mukaisesti. Samalla
se valtuuttaa kirkkoherran tekemään perustellusta syystä muutoksia ohjelma- ja turvallisuusvastuisiin.
Päätöksellä on lapsiasianvaikutuksia, koska se liittyy leirien turvallisuuden vahvistamiseen.
Tiedoksi: Jens Salama
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

48 §
Lausunnon antaminen mahdollisesta määräalan myymisestä Papinholmasta
Seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelut on pyytänyt lausuntoa Kaarinan
seurakuntaneuvostolta määräalan myymisestä Papinholmassa. Seurakuntayhtymä on aikoinaan ostanut kyseisen alan vesijättömaana itselleen:
LAUSUNTOPYYNTÖ PAPINHOLMAN ALUEEN VESIJÄTTÖMAAN
OSAN MYYNNISTÄ
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Papinholman alueen länsipuolella oleva naapuri on lähestynyt Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymää esityksellä saada ostaa Papinholman alueelta osan vesijättömaata. Mikäli osa vesijättömaasta myydään hänelle,
saa hän vesiyhteyden Kuusiston salmeen tontiltaan eli hänen tarkoituksenaan on ruopata siihen väylä.
Karttaliitteessä on esitetty alue mikä mahdollisesti myytäisiin naapurille.
Koska alueen itäpuolella sijaitsee Papinholman seurakuntakoti ja partiovenelaituri, on syytä pyytää Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston lausuntoa vesijättömaan myynnistä.
Mikäli päädytään alueen myyntiin, on tavoitteena saada asia kirkkovaltuuston kokoukseen 17.6.2021 ja kirkkoneuvoston kokoukseen
27.5.2021.
Siten kiinteistöpalvelut pyytää Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston lausuntoa asiasta 11.5.2021 mennessä.
Esityslistan mukana lähetetään karttakuva ja ilmakuva.
Seurakuntaneuvosto on suorittanut Papinholmassa katselmuksen
26.4.2021 kiinteistöjohtajan kanssa.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää antamastaan lausunnosta.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi: kiinteistöpalvelut

Käsittely:

Keskustelun aikana tehtiin kolme erisisältöistä kannatettua esitystä koskien annettavaa lausuntoa: ei myydä lainkaan, myydään ainoastaan
pieni osa läheltä ojaa, myydään kokonaan.
Seurakuntaneuvosto äänesti ensin kahden kauimpana toisistaan olleen
esityksen välillä ja sen jälkeen äänestettiin vaihtoehtojen ’myydään ainoastaan pieni osa läheltä ojaa’ ja ’myydään kokonaan’ välillä, jolloin
ensin mainittu vaihtoehto sai 13 ääntä ja jälkimmäinen 2 ääntä.

Päätös:

Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto antaa kiinteistöpalveluille
seuraavan lausunnon:
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Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on valmis hyväksymään
ainoastaan selvästi toivottua pienemmän määräalan myynnin läheltä
ruopattua ojaa. Koko kyseessä olevan alueen myynti haittaisi Papinholman seurakunnallista käyttöä, muuttaisi kiinteistön luonnetta ja sulkisi pysyvästi pois erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Seurakuntaneuvosto lausuu myös, että sen mielestä kyse ei ole vähäarvoisesta vesijättömaasta. Kaupan seurauksena kyseessä oleva naapuritontti muuttuisi rantatontiksi.
Lausunnon antamisen lisäksi seurakuntaneuvosto päätti valtuuttaa kirkkoherran määrittelemään tarkemmin sopivan määräalan koon neuvottelussa kiinteistöjohtajan kanssa.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

49 §
Kiinteistöstrategia ja kiinteistöseminaari 8.5.2021
Seurakuntaneuvosto keskusteli seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiasta ja 8.5.2021 järjestettävästä kiinteistöseminaarista kokouksessaan
31.3.2021. Samalla se sopi, että keskustelua jatketaan seuraavassa
kokouksessa.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto keskustelee kiinteistöstrategiasta ja merkitsee
keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 50
Palkallisen vapaapäivä myöntäminen koko henkilöstölle
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 8.4.2021 päättänyt myöntää seurakuntayhtymän koko henkilöstölle ylimääräisen palkallisen vapaapäivän kiitoksena hyvin hoidetusta työstä vaativana korona-aikana
menneenä vuonna.
Samalla yhteinen kirkkoneuvosto on suosittanut seurakunnille, että ne
tekisivät samanlaisen päätöksen.
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Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää myöntää Kaarinan seurakunnan koko
henkilöstölle yhden palkallisen vapaapäivän esittelytekstissä mainituista
syistä ja perusteluin.
Päätös koskee kaikkia Kaarinan seurakuntaan työsuhteessa 1.5.2021
olevia ja vapaapäivä on käytettävä 31.8.2021 mennessä ja tarkka ajankohta sovitaan esimiehen kanssa. Kirkkoherran osalta vapaapäivän
päättää tuomiokapituli.
Voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi: koko henkilöstö

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 51
Kaarinan seurakunnan talouden toteutuminen 2020
Vuosi 2020 oli Kaarinan seurakunnalle taloudellisesti hyvä. Koronan
vuoksi toimintaa oli vähemmän ja sitä kautta kuluja syntyi vähemmän.
Alla taulukko talouden toteutumisesta vuonna 2020:
TA 20

tot.20

erotus

209205

158366

50839 Toiminta

893712

875999

17713

Palkat

1600

11

1589

Khra

7000

3658

1111517

1038034

3342 Koulutus
73483

180567

254050

sääst19 TULOS20
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 52
Ilmoitusasioita
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- yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat
nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
- papiston loma- ja vapaa-aikasuunnitelma 1.5.-30.9.2021
- keskusrekisterin toimittama tilastokatsaus

§ 53
Henkilöstöasia, salassa pidettävä
§ 54
Muut asiat
§ 55
Kokouksessa tarkistetut pykälät
Esitys:

Tarkistetaan pykälät 45 ja 53 kokouksessa.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 56
Muutoksenhakuosoitus
Liite 1 § 56.

§ 57
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.06
Kokouksen puolesta:
Ville Niittynen, puheenjohtaja
Tatu Kuoppala, sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi:
Ari Malmi, pöytäkirjantarkastaja
Paula Mäkinen, pöytäkirjantarkastaja
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Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla 10.5.2021 – 24.5.2021 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla 5.5.2021 – 24.5.2021.
Maj Röyskö, seurakuntasihteeri

