KAARINAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

5/2019 Tark:

___
___

34

Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous 5/2019
Aika:

Torstaina 30.5.2019 klo 16.25

Paikka:

Hus Lindman (Piispankatu, Turku)

Läsnä:

Niittynen, Ville

puheenjohtaja

Erkkilä, Raimo

jäsen

Gustafsson, Irja

jäsen

Kouki, Ville

jäsen

Laitinen, Johanna

jäsen

Lehtonen, Mirkka

varapuheenjohtaja

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:

§ 59 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

saapui 16.40
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§ 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 61 Pöytäkirjantarkastajat
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Seivästö ja Minna Tiainen.

§ 62 Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 63 Vierailu Laiusen seurakuntaan
Kirkkoherra esittelee 17.5.-18.5.2019 tehdyn Laiusen-matkan satoa.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 64 Kolehtisuunnitelman hyväksyminen ajalle 1.7.-31.12.2019
Seurakuntaneuvoston päätöksenteon kohteena ovat liitteenä olevan kolehtilistan vahvennetulla fontilla merkityt kolehtikohteet.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy kolehtikohteet ajalle 1.7.-31.12.2019 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.
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Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 65 Kaarinan seurakunnan strategiasta päättäminen
Esitys:

Päätetään strategian sisällöstä kevään ajan jatkuneen strategiatyön
pohjalta. Esityslistan mukana lähetetään tuorein työstetty versio.
Voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23. luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia siltä osin, kun strategiassa linjataan
seurakunnan kasvatustyötä.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti, että kirkkoherra valmistelee strategiaa syyskuun kokoukseen yhdessä valitsemansa työryhmän kanssa.

§ 66 Vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma
Osana seurakuntayhtymän talousarvion laadintaa on taloustoimisto pyytänyt Kaarinan seurakunnalta 16.8.2019 mennessä toimintasuunnitelman vuodelle 2020 ja avaintavoitteet vuosille 2021 ja 2022.
Lisäksi investointialoitteet on jätettävä 14.6.2019 mennessä.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto laatii Toimintasuunnitelman vuodelle 2020 sekä
avaintavoitteet vuosille 2021 ja 2022 kokouksessa päättämänsä seurakunnan strategian pohjalta.
Investointien osalta seurakuntaneuvosto esittää Littoisten seurakuntatalon osalta investointipäätöstä. Aiempien vuosien investointisuunnitelmissa kiinteistötoimisto on ehdottanut kolmea vaihtoehtoa: peruskorjaus, uudisrakennus, tarvittavien tilojen vuokraaminen. On selvää, että
rakennus on tullut käyttöikänsä päähän. Paitsi että vesi lainehtii kellarissa tihkuen seinien läpi, niin kaikin tavoin rakennus on rapistunut ja
huonossa kunnossa. Toisaalta talon käyttöaste on erittäin korkea keskittyen lapsi-, perhe-, nuoriso- ja partiotyöhön.
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Toisena investointiesityksenä seurakuntaneuvostolla on Kaarinan kirkon
ulkovalaistuksen suunnittelu ja toteutus.
Tiedoksi: Yhteinen kirkkoneuvosto, taloustoimisto
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 67 Työryhmän nimeäminen / ylimmän johdon palkkausjärjestelmä
Varapuheenjohtaja on aikaisemmin lähettänyt sähköpostitse ylimmän
johdon palkkatyöryhmän tuottaman materiaalin.
Kirkkoherrojen ja hallintojohtajan palkkaus on uudistumassa. Kyseisestä
tarkoitusta varten seurakuntien tulee nimetä työryhmä, joka asettaa tavoitteita seurakunnan työlle ja kirkkoherralle ja arvioi niiden toteutumista.
Varapuh.johtajan esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan esittelytekstissä kuvatun
työryhmän ja merkitsee ylimmän johdon palkkatyöryhmän tuottaman
materiaalin aikatauluineen tiedokseen.
Voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti valita työryhmään työjaoston jäsenet: seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Mirkka Lehtonen, Irja Gustafsson,
Paula Mäkinen ja Ari Malmi.

§ 68 Kaarinan kaupungin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä Kaarinan ja Piikkiön seurakuntien yhteistyösopimus
Kaarinan seurakunta on 20.5.2019 solminut otsikossa kerrotun sopimuksen. Sopimuksen valmistelun toteuttivat vastaava
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nuorisotyönohjaaja Minna Hamarila yhdessä nuorisotiimin kanssa. Sopimus luo selkeät raamit hyvälle yhteistyölle Kaarinan kaupungin koulujen
kanssa.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 69 Ilmoitusasiat
- Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
- Seurakuntaneuvoston syksyn 2019 kokousajat sähköpostitse.
- Kirkkoherran päätöspöytäkirjat

§ 70 Muut asiat
§ 71 Muutoksenhakuosoitus
Liite 1 § 71.

§ 72 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.08.
Kokouksen puolesta
Ville Niittynen

Tatu Kuoppala

puheenjohtaja

sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Anne Seivästö

Minna Tiainen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

