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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Keskiviikko 31.5.2017 klo 18.00, kahvit alkaen klo 17.30

Paikka:

Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9

Läsnä:

Niittynen, Ville
Andersson, Jari
Erkkilä, Raimo
Gustafsson, Irja
Hyppönen, Sirpa
Laitinen, Aila
Lehtonen, Mirkka
Malmi, Ari
Nevalainen, Paavo
Rantakokko, Leena
Rantala, Annina
Tiainen, Minna
Ranne, Maria
Kuoppala, Tatu

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

Poissa:

Ainasoja, Merja
Järvinen, Jarkko
Laitinen, Johanna

varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen

§ 60
KOKOUKSEN AVAUS
Veisattiin virsi 484, jonka jälkeen puheenjohtaja johdatti rukoukseen.
Hartauden jälkeen diakoni Mia Virtanen teki selkoa saamastaan työnohjaajan koulutuksesta.
§ 61
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:
Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 62
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aila Laitinen ja Mirkka Lehtonen.
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§ 63
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 64
KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN AJALLE 1.6.-31.12.2017
Seurakuntaneuvoston päätöksenteon kohteena ovat liitteenä olevan kolehtilistan vahvennetulla fontilla merkityt kolehtikohteet.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy kolehtikohteet ajalle 1.6.-31.12.2017
liitteen 1 § 64 mukaisesti ja myöntää kirkkoherralle oikeuden tehdä tarpeen vaatiessa listaan perustellusta syystä muutoksia.
Tiedoksi: taloustoimisto, Kaarinan ja Kuusiston kirkko
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23. luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, sillä osa kolehdeista ohjataan lasten
ja perheiden tukemiseen.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 65
VUODEN 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.5.2017 antanut vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Yhteisen kirkkoneuvoston 4.5.2017 (17 §) hyväksymä Talousarvion 2018 laadintaohje lähetetään esityslistan mukana.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 1 § 65 mukaisesti Toimintasuunnitelman vuodelle 2018 sekä avaintavoitteet vuosille 2019 ja 2020.
Investointimenojen osalta seurakuntaneuvosto toivoo, että Littoisten
seurakuntakodin peruskorjaus/uudisrakentaminen etenee aikataulussaan.
Tiedoksi: Yhteinen kirkkoneuvosto, kiinteistötoimisto, hallintojohtaja
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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§ 66
LAUSUNNON ANTAMINEN ALUEELLISEN KESKUSREKISTERIN PERUSTAMISESTA
Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt Kaarinan seurakuntaneuvostolta
lausuntoa alueellisen keskusrekisterin perustamisesta Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymään. Lausunnon kohteena on ensisijaisesti alueelliselle
keskusrekisterille laadittava johtosääntö.
Nopean aikataulun vuoksi yhteinen kirkkoneuvosto nimesi lausunnon
mahdolliseksi antajaksi myös kirkkoherran.
Kirkkoherra on 2.5.2017 sähköpostilla lähettänyt seurakuntaneuvoston
jäsenille yhteisen kirkkoneuvoston tuottaman materiaalin ja pyytänyt
kommentteja sekä tiedustellut, onko jollain jäsenellä halua pitää asian
vuoksi ylimääräinen kokous.
Kommentteja tai seurakuntaneuvoston ohjesäännön edellyttämää määrää
kokoustoiveita ei esitetty.
Kirkkoherra laati lausunnon päätöspöytäkirjana, joka lähetetään esityslistan mukana ja joka ehdittiin käsitellä myös seurakuntaneuvoston työjaostossa.
Lausunto on lähetetty yhteiselle kirkkoneuvostolle 18.5.2017.
Esitys:

Lausunto merkitään tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 67
SEURAKUNTAMATKA NORJAAN 13.10. - 15.10.2017
Pohjoismaiset ystävyysseurakuntamme on kutsuttu seurakuntatapaamiseen Norjan Nedre Eikerin seurakuntaan tulevan lokakuun toisena viikonloppuna. Uuden kirkkoherran Ida Etnestadin kutsukirje lähetetään
esityslistan mukana.
Viimeksi vastaava seurakuntatapaaminen järjestettiin Enköpingissä syksyllä 2015, ja silloin Kaarinan seurakunnasta osallistuttiin tapaamiseen.
Kaksi vuotta sitten Enköpingissä seurakunnat sopivat keskenään, että
Norjassa 2017 tullaan päättämään kyseisen ystävyysseurakuntatoiminnan jatkosta.
Pohjoismainen ystävyysseurakuntatoiminta on vuosien varrella sisältänyt monia eri vaiheita. Esimerkiksi johonkin aikaan kaupunkien ja Pohjola-Norden järjestön edustajat ovat olleet mukana toiminnassa. Viime
vuosina tämä ulottuvuus on jäänyt pois. Lisäksi mainittakoon, että tanskalaiset eivät olleet mukana Enköpingissä 2015.
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Kaarinan seurakunnan näkökulmasta kielikysymyksellä on merkitystä
kyseisessä pohjoismaisessa ystävyysseurakuntatoiminnassa. Englanninkielen käyttö ei ole ollut toiminnassa mukana. Ruotsinkielentaitoisia tapaamisiin osallistuvia kyllä Kaarinan seurakunnan luottamushenkilöistä
ja työntekijöistä on löytynyt ja löytyy, mutta kielikysymyksen vuoksi
pohjoismaisen ystävyysseurakuntatoiminnan levittäminen laajojen piirien harrastukseksi Kaarinan seurakuntaan on hankalaa.
Pohjoismaisesta yhteistyöstä puuttuu myös avustus-aspekti, joka Viron
ystävyysseurakuntatyössä on ollut merkittävä motivaation ja luontevan
yhteistyön luoja.
Pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuutta on käsitelty 3.5.2017 työntekijäkokouksessa. Tulevaisuuden toimintamuotona kokouksessa nähtiin jonkinlainen englannin kieleen perustuva työntekijävaihto tai vastaavalla
periaatteella toimiva seurakuntalaisille suunnattu henkilövaihto- tai opintomatka-toiminta. Kyse voisi olla muutaman viikon oleskelusta, ei pidemmästä. Tämänkaltaiselle henkilövaihdolle tulisi luoda toimiva ja yksinkertainen, vastavuoroisuuteen perustuva toimintamalli.
Toinen mahdollinen uudistus voisi olla suunnitelmallinen ja tiivis yhteistyö ystävyysseurakuntien kanssa sosiaalisessa mediassa.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että Kaarinan seurakunnasta osallistutaan
lokakuun 2017 tapaamiseen Norjan Nedre Eikersissa.
Seurakuntaneuvosto nimeää kirkkoherran matkalle lähtijäksi ja järjestämisvastuulliseksi. Kirkkoherran tehtävänä on päättää työntekijöiden
osalta matkalle lähtijä/lähtijät.
Seurakuntaneuvosto nimeää keskuudestaan matkalle lähtijän/lähtijät.
Seurakuntaneuvosto käy keskustelun pohjoismaisen ystävyysseurakuntayhteistyön tulevaisuudesta ja evästää asiasta kirkkoherraa ja muita
matkalle lähtijöitä.

Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Ei lapsiasiainvaikutuksia.
Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti 1) että Kaarinan seurakunnasta osallistutaan
lokakuun 2017 tapaamiseen Norjan Nedre Eikersissa, 2) nimetä kirkkoherran matkallelähtijäksi ja järjestämisvastuulliseksi, 3) nimetä edustajakseen Mirkka Lehtosen, 4) että vuoden 2018 loppuun mennessä seurakuntaneuvosto keskustelee siitä onko pohjoismaisen ystävyysseurakuntatyön tulevaisuuden suunta seurakuntaneuvostoa tyydyttävä sekä tekee
päätöksen pohjoismaisen ystävyysseurakuntatoiminnan jatkamisesta ja
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5) päätti maksaa matkalle lähtevien matka- ja majoituskulut sekä Norjan
päivärahat ystävyysseurakuntatyön kustannuspaikalta.
Tiedoksi: Taloustoimisto
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Ei lapsiasiainvaikutuksia.

§ 68
AVUSTUSANOMUS: TURUN MERIMIESKIRKKO
Turun Merimieskirkko on lähettänyt Kaarinan seurakuntaneuvostolle
avustusanomuksen. Anomus lähetetään esityslistan mukana.
Pyydetty avustussumma on 1.000 €.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto katsoo, että yksittäisen hankkeen tai hankinnan tukeminen on paremmin perusteltua, kuin toimintamenoihin ja arjen pyörittämiseen anottava avustus.
Seurakuntaneuvosto päättää olla myöntämättä pyydettyä avustusta, mutta sisällyttää Turun Merimieskirkon Kaarinan seurakunnan loppuvuoden
kolehtilistaan.
Ei lapsiasiainvaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 69
AVUSTUSANOMUS: AL AMANA - KESKUS
Omanissa sijaitsevan Al Amana –keskuksen toiminnanjohtaja Aaro Rytkönen on lähettänyt avustusanomuksen Kaarinan seurakuntaneuvostolle.
Anomus liitteineen lähetetään esityslistan mukana.
Pyydetty tukisumma on 3.500 € vuodessa.
Esitys:

Koska hankkeen liittäminen osaksi Kaarinan seurakunnan muuta toimintaa tuntuu vaikealta, seurakuntaneuvosto päättää olla lähtemättä hankkeen tukijaksi.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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§ 70
SEURAKUNTAMATKA RANSKAAN (TAIZE-KESKUS) KESÄLLÄ 2018
Esityslistan mukana lähetetään Mika Ostelan sähköpostilla tulleet suunnitelmat ja selvitykset koskien otsikossa mainittua matkaa.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy alustavasti seurakuntamatkan Ranskaan
ja on valmis antamaan pastori Mika Ostelalle virkamatkamääräyksen
10.6.-18.6.2018 ehdolla, että tässä päätöksessä nimetyt reunaehdot täyttyvät.
Seurakuntaneuvosto päättää osoittaa matkaa varten 600 euroa nuorisotyön vapaista varoista sekä sitoutuu osoittamaan matkaa varten 400 euroa ensi vuoden nuorisotyön budjettivaroista.
Seurakuntaneuvosto päättää, että matkalle voidaan ottaa mukaan enintään 9 alaikäistä henkilöä.
Seurakuntaneuvosto päättää, että matkan enimmäisosallistujamäärä voi
olla 21 henkeä. Kokonaisvahvuudesta vähintään 2/3 on oltava Kaarinan
seurakunnan jäseniä.
Seurakuntaneuvosto päättää, että tähän matkaan ei sisällytetä rippikouluosiota, eikä matkaa vastaavasti sisällytetä seurakunnan rippikoulusuunnitelmaan.
Seurakuntaneuvosto edellyttää lisäksi viimeistään lokakuun kokoukseensa konkreettisen ja yksityiskohtaisen matkaohjelman, yksilöidyn tulo- ja menoarvion, yksilöidyn ja aikataulutetun rahankeruusuunnitelman,
turvallisuusselvityksen, tiedot matkalaisten vakuuttamisesta, suunnitelman siitä miten rahankeruu ja rahanjakaminen toteutetaan mahdollisimman tasapuolisesta lähtijöiden kesken, tiedotussuunnitelman sekä suunnitelman siitä miten kerätyt rahat jaetaan jos matka peruuntuu. Lisäksi
matkaan lähtijöiden kanssa on kirjallisesti sovittava, että jos rahankeräystavoitteesta jäädään, niin matkalle lähtijän omavastuuosuus vastaavasti kasvaa.
Seurakuntaneuvosto päättää, että matkan toteutuessa Mika Ostelan päiväraha maksetaan kotimaan päivärahan mukaisena.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi: Mika Ostela, Henri Kesti
Päätöksellä on lapsiasiainvaikutuksia siltä osin, kuin se koskee alaikäisten osallistumista matkalle.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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§ 71
ILMOITUSASIAT
- Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
- Seurakuntaneuvoston syksyn 2017 kokousajat
 7.9. klo 18.00, työjaosto 30.8. klo 16.45
 11.10. klo 18.00 (määrärahan kustannuspaikkajako)
 15.11. klo 18.00
 20.12. klo 16.30 (sis. joulupakettien jaon)
- Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
- Syyskauden avaus kirkolla 10.9.2017 klo 10 alkaen
- Suntion viran täyttäminen
- Laajan kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja
- Lapsityön toimintakertomuksen täydentäminen
- Kirkkoherra teki selkoa Kaarinan seurakunnan lähetystilastoista
- Merellinen jumalanpalvelus Kuusiston linnanraunioilla 11.6. klo
12.00
§ 72
MUUT ASIAT

LIPUTUS KAARINAN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖISSÄ
Keskusteltiin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän liputuskäytännöstä.
Erityisesti keskustelun aiheena oli sisäministeriön, presidentti Mauno
Koiviston kuoleman johdosta, esittämän suruliputustoiveen laiminlyönti
Kaarinan kirkolla.

§ 73
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Liite 1§ 73.
§ 74
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.22.
Kokouksen puolesta

Ville Niittynen
puheenjohtaja

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

Aila Laitinen
pöytäkirjantarkastaja

Mirkka Lehtonen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.201 – __.__.201 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla __.__.201 – __.__.201 .
_________________________
Anne Lehtinen
Seurakuntasihteeri

