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Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 5/2020
Aika:

Keskiviikko 7.10.2020 klo 18.00

Paikka:

Kaarinan kirkko, kirkkosali

Läsnä:

Niittynen, Ville

puheenjohtaja (esittelijä jollei toisin mainita)

Andersson, Jari

jäsen

Gustafsson, Irja

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

Erkkilä, Raimo

jäsen

Kouki, Ville

jäsen

Vaiste, Marja

jäsen

Poissa:

§ 58
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen, luki psalmista 119 ja johdatti rukoukseen.
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§ 59
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 60
Pöytäkirjantarkastajat
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaarina Peltonen ja Maria Ranne.

§ 61
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 62
Määräaikaisen osa-aikaisuuden jatkaminen diakoniatyössä
Anna-Kaisa Leppänen on edelleen jatkamassa osa-aikaisesti viestinnän
tehtävissä. Hänen vastuunsa viestinnästä on vain entisestään kasvanut,
kun viestintäpapin työt siirtyivät hänelle.
Leppästä on diakoniapuolella sijaistanut Jukka Rintala hoitamalla diakonianvirkaa 60 % työvelvoitteella.
Kyseinen järjestely on toiminut hyvin ja sen jatkaminen ensi vuonna on
perusteltua.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto palkkaa Jukka Rintalan 60 % viranhoitovelvoitteella Kaarinan seurakuntaan ajalle 1.1.2021 – 31.12.2021.
Rintalan palkka määrittyy vaativuusryhmään 502/0. Kuukausipalkka on
60 % kyseisen vaativuusryhmän mukaisesta kuukausipalkasta. Maksetaan kustannuspaikalta 1092900901/1092410499. Virkapaikka on Kaarinan kirkko.
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Työaika on hengellisen työntekijän työajaton työaika. Irtisanomisaika ja
vuosiloman perusteet ovat Kirkon virka- ja työehtosopimuksen
mukaisia.
Päätöksessä sovelletaan KL 6.luvun 1§ 4.momenttia, joka kuuluu:
”Virkasuhteessa suoritettavaa tehtävää varten perustetaan virka.
Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa virkasuhteeseen
määräajaksi myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virka.”
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: Palkkatoimisto, Jukka Rintala, Anu Aarnivala
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 63
Viestintävastaavan palkan tarkistaminen
Diakonian viranhaltija Anna-Kaisa Leppänen vastaa seurakunnan viestinnästä. Hänen työaikansa on määritelty siten, että hän käyttää 60 %
työajastaan viestintään ja 40 % diakoniatyöhön. Tätä järjestelyä varten
hänelle on diakoniatyöhön palkattu sijainen 60 % työaikavelvoitteella.
1.2.2020 lähtien Leppäsen työtehtävät vaativoituivat, kun työnantaja
siirsi hänen vastuulleen koko seurakunnan viestinnän. Aikaisemmin hän
oli hoitanut vain seurakunnan some-viestintää, mutta nyt viestintäkappalaisen tehtävät kokonaisuudessaan siirrettiin Leppäselle.
Tämä esitys Leppäsen palkantarkistamisesta koskee ainoastaan
hänen hoitamaansa viestintävastuuta eli 60 %:a hänen kokonaispalkastaan. Diakonityön osalta palkka säilyy entisellään eli palkkaluokassa 502.
Viestinnän vaativuus ja sen muuttuminen yhä vaativammaksi on tunnistettu seurakuntayhtymän palkkapolitiikassa. Kaarinan seurakunnan
viestintävastaavan tehtävä on muuttaa viestintää suunnitelmalliseksi
vaikuttamistoiminnaksi, jossa korostuvat vuorovaikutteisuus ja sisältöjen
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ja teknisen toteutuksen hyvä laatutaso. Myös koko ajan muuttuvan viestintäkentän tarjoamia mahdollisuuksia pitää osata käyttää hyväksi.
Leppäsen työn vaativuutta nostaa sen laaja-alaisuus. Hän suunnittelee
viestintää pitkällä tähtäimellä, resursoi, toteuttaa, ohjaa muita työntekijöitä, vetää seurakunnan viestintäryhmää ja kehittää seurakunnan viestintää.
Viikkoilmoittelu, kausi-ilmoittelu, kausiesitteet ja lehtikirjoitukset kuuluvat
viestintävastaavan tehtäviin. Sen lisäksi kotisivujen, Facebookin, Instagramin, Blogin ja Podcastin sisällöt on määritelty hänen tehtävikseen. Tapahtumien tuottamisesta hän vastaa yksin Kirkkokoira Muksiksesta sekä työryhmän kanssa Piispanpäivistä ja Tie Kirkko -toiminnasta.
Tehtäviin on määritelty laaja-alainen sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan. Ideointi, suunnittelu, toteutus, editointi ja julkaiseminen vaativat
monipuolista ammattitaitoa.
Tehtävänkuvauksen vaativuuskriteerit ovat:
Osaaminen 1.6. (Amk-tutkinto ja erikoistumisopinnot)
Vuorovaikutus 2.6. (Erityistä asiantuntijuutta edellyttävää vuorovaikutusta ja toimimista asiantuntijaryhmän työstä vastaavana)
Ohjaus 3.4. (Toiminnon strategian toteuttaminen tehtävässä)
Ongelmanratkaisu ja tiedonhankinta 4.3 (Ongelmanratkaisutilanteet
vaihtelevat, mutta niissä voidaan usein tukeutua aiempiin ratkaisumalleihin. Ratkaisujen tueksi on hankittava ja itsenäisesti analysoitava erikoistunutta taustatietoa)
Vastuu 5.4. (Vastuu toimintayksikön tai vaativan tehtävänalan hoitamisesta ja kehittämisestä).
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
se tarkistaa Anna-Kaisa Leppäsen palkkaa viestintätehtävän vuoksi
1.2.2020 lähtien siten, että 40 % hänen palkastaan on edelleen vaativuusryhmässä 502/0 (2380€, josta 40 % = 952€) mutta 60 % hänen palkastaan on vaativuusryhmässä 503/90 (2713€, josta 60 % = 1628€).
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Viestintävastuu korottaisi siis Anna-Kaisa Leppäsen kuukausipalkkaa
199,80 €.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 64
Vuoden 2019 säästöjen jakaminen kustannuspaikoille
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 17.06.2020 vapauttanut
edellisvuoden säästömäärärahat 180.567 € Kaarinan seurakunnan
käyttöön.
Korona-aika on haitannut seurakuntatyön suunnitelmien mukaista toteuttamista. Sen vuoksi säästömäärärahan sijoittaminen kokonaisuutena seurakuntaneuvoston kustannuspaikalle on perusteltua.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että vuoden 2019 ylijäämä 180.567 €
kohdistetaan kokonaisuudessaan kustannuspaikalle 1092900810 Seurakuntaneuvosto.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi: Talouspalvelut

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 65
Lausunnon antaminen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2021
Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt talousarvioehdotuksen vuodelle
2021 ensimmäisessä lukemisessa kokouksessaan 21.9.2020.
Kaarinan seurakunnan kokonaismääräraha on ehdotuksessa 1.141.660
€. Seurakuntien kokonaismäärärahaan tehtiin kauan odotettu päivitys
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vuodelle 2021, mikä nosti seurakuntien yhteismäärärahaa 4 %:lla. Kun
seurakuntien keskinäistä määrärahajakomallia samalla kuitenkin muutettiin, niin Kaarinan osalta korotus muodostui lopulta noin 3 % suuruiseksi.
Esityslistan mukana lähetetään Talousarvioehdotus, Henkilökuntaliite ja
Investointiosa.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto antaa talousarvioehdotuksesta seuraavan lausunnon:
Littoisten seurakuntakodin osalta tulee aloittaa neuvottelut Kaarinan kaupungin kaavoitusviranomaisen kanssa nykyisen tontin pilkkomiseksi ja
hyödyntämiseksi. Samalla luodaan taloudelliset edellytykset nykyistä pienemmän uudisrakennuksen toteuttamiselle.
Littoisten seurakuntakodin käyttöaste on korkea. Talon käyttäjinä ovat
lapset, nuoret ja lapsiperheet. Heidän viikoittaiset tilavarauksensa ovat
maanantaisin 12-19.30, tiistaisin 8.30-21.00, keskiviikkoisin 9.00-20.30,
torstaisin 9.30-19.15 ja perjantaisin 12.00-15.00. Tämän lisäksi seurakuntakodin käyttöaste viikonloppuisin kasteiden sekä perhejuhlien ja muiden maksullisien tilaisuuksien osalta on hyvä. Kyse on siis kaikesta
muusta kuin hiljenevästä tai vajaakäytöllä ylläpidettävästä tilasta.
Tiedoksi: taloustoimisto
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 66
Pääjumalanpalveluksia loka-marraskuussa 2020 Kaarinan seurakunnassa
Seurakuntaneuvosto on aikaisemmin hyväksynyt suunnitelman, jossa
tietyt marraskuun klo 11.30 alkaneet konfirmaatiot olisivat olleet myös
seurakunnan pääjumalanpalveluksia.
Korona-ajan vuoksi tuo suunnitelma ei ole enää toteuttamiskelpoinen.
Uuden suunnitelman mukaan konfirmaatiot järjestetään 20 minuutin mittaisina ja rippikouluryhmiä jaetaan turvallisuussyistä pienempiin osiin.
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On selvää, ettei 20 minuutin konfirmaatio voi olla seurakunnan pääjumalanpalvelus. Tämän vuoksi loka-marraskuun pyhäpäivien pääjumalanpalvelukset on määriteltävä uudelleen.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan pääjumalanpalveluksista
loka-marraskuussa 2020 seuraavaa:
* 31.10.2020 pääjumalanpalvelus klo 10 Kaarinan kirkossa (ei siis poikkeusta).
* 1.11.2020 pääjumalanpalvelus klo 10 Kaarinan kirkossa (ei siis poikkeusta).
* 8.11.2020 ei pääjumalanpalvelusta Kaarinassa, bussiretki tuomiokirkkoon, jonka jumalanpalveluksessa huomioidaan Kaarinan seurakunta.
* 15.11.2020 pääjumalanpalvelus Kaarinan kirkossa klo 17.00.
* 22.11.2020 ei pääjumalanpalvelusta Kaarinan kirkossa, bussiretki Katariinan kirkkoon, jonka jumalanpalveluksessa huomioidaan Kaarinan
seurakunta.
Lisäksi seurakuntaneuvosto päättää valtuuttaa kirkkoherran tekemään
suunnitelmaan vielä muutoksia, mikäli koronatilanne sitä edellyttää.
Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 67
Viron ystävyysseurakuntien tukemiseen myönnetyn määrärahan
Kaarinan seurakunnalla on Virossa Jögevan maakunnan alueella ystävyysseurakuntasopimus Palamusen ja Laiusen seurakunnan kanssa.
Kaarinan seurakunta on useana vuonna saanut seurakuntayhtymän
budjettivaroja virolaisten ystävyysseurakuntien tukemiseen. Myös vuodelle 2020 on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarviossa varattu em. mainittuun tarkoitukseen 5000 €. Yleensä rahat on jaettu
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vuoden aikana kahdessa erässä tasan Palamusen ja Laiusen seurakuntien kesken.
Ensimmäisestä erästä vuonna 2020 seurakunta päätti alkuvuodesta.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää maksaa Viron ystävyysseurakuntien
avustamiseen myönnetystä 5000 € summasta nyt toisen erän siten, että
kumpikin seurakunta, Palamuse ja Laiuse, saavat 1250 €
Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: Palamusen ja Laiusen seurakunnat, taloustoimisto.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 68
Avustus Palamusen seurakunnan urkujen uusimiseen
Palamusen ystävyysseurakunnasta on lähestytty sähköpostilla Kaarinan
seurakuntaa ja pyydetty avustusta urkujen uusimiseen:
Palamuse auväärses eas ja kaunis kirik oli pikka aega orelimuusikata.
Kirikus on küll orel, mis saadi kingitusena eelmise sajandi 1990.
aastatel ning mille paigaldamist ja remontimist toetasid paljud
ettevõtted, palamuslased ja Palamuse sõbrad, kuid päriselt töökorda
saada seda siiski ei õnnestunud. Tänaseks on kirikusse paigaldatud
uus digiorel, mis on kiriku mikrokliima suhtes vastupidavam ja seega
töökindlam ning mis loob uusi võimalusi kontsertide korraldamiseks.
Soetatud on Saksamaa suurima digiorelitootja G. Kisselbachi mudel
Gloria Concerto 234 ja selle jaoks on kogudusel vaja kokku saada kuni
20 000 eurot. Iga toetus on teretulnud. Raha saab kanda EELK
Palamuse Püha Bartholomeuse Koguduse arveldusarvele
EE712200001120162869 (Swedbank). Ülekannet tehes palume lisada
märgusõna „Orel“.
Tervitustega, Arne Tegelmann, Juhatuse esimees
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Palamusen kunnioitettava ikä ja kaunis kirkko olivat pitkään ilman
urkumusiikkia. Kirkossa on urut, jotka annettiin lahjaksi 1990-luvulla ja
joiden asentamista ja korjaamista tukivat monet yritykset, palamilaiset ja
Palamuksen ystävät, mutta niitä ei pystytty saamaan todella toimimaan.
Nykyään kirkkoon on asennettu uusi digitaalinen rele, joka kestää
paremmin kirkon mikroilmastoa ja on siten luotettavampi ja joka luo
uusia mahdollisuuksia konserttien järjestämiseen. Saksan suurimman
digitaalisten releiden valmistajan G. Kisselbachin Gloria Concerto 234 malli on hankittu, ja seurakunnan on kerättävä siihen 20 000 euroa.
Kaikki tuet ovat tervetulleita. Rahat voidaan siirtää EELK Palamusen
Pyhän Bartolomeuksen seurakunnan käyttötilille
EE712200001120162869 (Swedbank). Lisää siirrettäessä avainsana
"Urut".
Esitys:

Seurakuntaneuvosto myöntää Palamusen seurakunnan
urkuhankkeeseen 1000 €. Avustus maksetaan seurakuntaneuvoston
kustannuspaikalta.
Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: Palamusen seurakunta, taloustoimisto.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti avustaa Palamusen seurakuntaa 2000 eurolla.

§ 69
Ilmoitusasioita
1. Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
2. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
3. Papiston vapaa-aikasuunnitelma

§ 70
Muut asiat
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§ 71
Muutoksenhakuosoitus
Liite 1 § 71

§ 72
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.
Kokouksen puolesta
Ville Niittynen

Tatu Kuoppala

puheenjohtaja

sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kaarina Peltonen

Maria Ranne

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.2020 – __.__.2020 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla __.__.2020 – __.__.2020.
_________________________
Maj Röyskö
Seurakuntasihteeri

