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Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 6/2020
Aika:

Keskiviikko 4.11.2020 klo 18.00

Paikka:

Kaarinan kirkko

Läsnä:

Niittynen, Ville

puheenjohtaja (esittelijä jollei toisin mainita)

Andersson, Jari

jäsen

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

Kuoppala, Tatu

sihteeri

§ 73
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja luki psalmista 46.
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§ 74
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 75
Pöytäkirjantarkastajat
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anniina Rantala ja Anne Seivästö.

§ 76
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohdassa muut asiat § 81 käsitellään seuraavia asioita: 1) Littoisten seurakuntatalon seinäristin valaistusta ja 2) Kirkkokoira Muksiksen käyttöä
viestinnässä.

§ 77
Koulutussuunnitelman hyväksyminen
Budjettivalmistelun tämänhetkisen tilanteen mukaan Kaarinan seurakunnan koulutusbudjetti vuodelle 2021 on suuruudeltaan 7.000 €.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seuraavan koulutussuunnitelman vuodelle 2021:

Työntekijä

koulutus

jatk.

lähipvä

hakee

myönn.

Kalle Toivo

Kirjo 1, Arkkihiippakunta/ Säkylä (6 op).

-K

3

300 €

450 €

Kalle Toivo

Messun kehittämiskoulutus/ Kirkon KK Jpää (5op)

E

3

450 €

600 €

Ville Niittynen

Organisaatiokonsultoinnin er.koulutus, Kirkon KK Jpää (45op)

-K

12

2900 €

2900 €

Terttu Jussila

Urkurakennus ja -huoltokurssi/Jämsän kr. opisto**

E

12

810 €

810 €

Jens Salama

Vapaa pianosäestys/ Vivamo

E

4

360 €

560 €
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Jens Salama

Percussion-kurssi/ Turun kr.opisto

E

3

130 €

130 €

A-K Leppänen

Tuottajan koulutus / HumAK (10 op)

E

0

200 €

200 €

A-K Leppänen

Sos.-ja vanhustyön johtaminen ja kehittäminen/SAMK (90op)*

K-

15

600 €

600 €

Yht. €

6250€

* Ei makseta päivärahoja, **Lähiopetuspäivistä 6 suoritettava työntekijän vapaapäivinä
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätöksellä on positiivisia lapsiasiainvaikutuksia siltä osin kuin koulutukset liittyvät seurakunnan kasvatustyön kehittämiseen (erityisesti Toivo ja
Salama).
Tiedoksi: Koulutusanomuksen jättäneet.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 78
Lausunnon antaminen kiinteistöstrategiasta liitteineen
Kiinteistö- ja hautatoimipalvelut ovat valmistelleet strategiaa vuoteen
2024 asti ja pyytävät seurakunnilta lausuntoa.
Esityslistan mukana lähetetään luonnos kiinteistöstrategiaksi, hautaustoimipalvelujen strategiaksi ja tietoa leirikeskuksista.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto antaa seuraavan lausunnon:
Kiinteistöstrategialuonnoksessa mainitaan, että maaomaisuuden kehittäminen on tulevaisuudessa hankaloitumassa ja sen vuoksi asioita pitää
tällä alalla viedä nopeasti eteenpäin. Seurakuntaneuvosto yhtyy tähän
näkemykseen ja toistaa vuoden 2021 investointisuunnitelmasta antamansa lausunnon (Kaarinan seurakuntaneuvosto 7.10.2020 § 65) koskien Littoisten seurakuntataloa:
”Littoisten seurakuntakodin osalta tulee aloittaa neuvottelut Kaarinan
kaupungin kaavoitusviranomaisen kanssa nykyisen tontin pilkkomiseksi
ja hyödyntämiseksi. Samalla luodaan taloudelliset edellytykset nykyistä
pienemmän uudisrakennuksen toteuttamiselle.
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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.”
Sisäisistä vuokrista on strategialuonnokseen kirjattu ”erikseen on
sovittu, että sisäisiä vuokria ei oteta käyttöön.” Tämä herättää kysymyksiä, mihin sopimiseen tässä viitataan. Sisäisten vuokrien käyttöönotto
parantaisi nimittäin seurakuntien kykyä suunnitella tilojensa käyttöä,
vastuuttaisi niitä paremmin ja antaisi niille paremman motivaation myös
tiloista luopumiseen.
Kaarinan seurakuntaneuvosto on 23.1.2019 (§ 11) antamassaan lausunnossa leirikeskustyöryhmän raporttiin lausunut toiveen, että selvitettäisiin sitä, tulisiko myös ”Heinänokasta luopua ja olisiko järkevämpää
keskittää kaikki leiritoiminta Kunstenniemeen. Sinne voisi rakentaa vielä
Kunstenkarin/Kunstenpään tapaisia majoja tarvittava määrä lisää ja
keittiörakennuksen yhteyteen diakonia-/retriittitoiminnan tarvitsemat lisämajoitustilat. Diakoniatyön leireistä osa on arkena, kun taas nuorisotyön
leirit osuvat aina viikonloppuun.
Näin myös Heinänokan myyntitulot vapautuisivat Kunstenniemen kehittämiseen käytettäväksi. Lisäksi selvittäisiin yksillä työmaan perustamiskuluilla ja ennen kaikkea käyttökustannukset tulevaisuudessa pienenisivät, kun seurakuntayhtymän käytössä olisi vain yksi ainoa leirikiinteistö.”
Kaarinan seurakuntaneuvosto on edelleen sitä mieltä, että leiritoiminnan
keskittäminen yksinomaan Kunstenniemeen olisi järkevää selvittää vakavasti ja tarkasti.
Myös seurakuntayhtymän strategiaryhmä on Heinänokasta luopumisen
kannalla.
Edelleen pitävät paikkansa ne perustelut, mitkä seurakuntaneuvosto
23.1.2019 kirjasi ylös: ”Leirikeskuskiinteistöjen suunnittelussa ja kehittämisessä on osattava katsoa kauas tulevaisuuteen. Yhtenä
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tulevaisuuden suhteellisen varmana kehityskulkuna voidaan pitää sitä,
että leirien pito tulee niiden kalleuden vuoksi toimintamuotona jatkossa
vähenemään. Myös nuorten ikäluokat pienenevät. Omaa leirikapasiteettia tulee tämän vuoksi vähentää.
Kirkko on tulevina vuosina taloudellisesti uuden tilanteen edessä ja siksi
asioita on katsottava puhtaalta pöydältä ennakkoluulottomasti ja nimenomaan 10-15-20 vuoden tähtäyksellä…
…Työryhmän ehdotus 2/3 omasta kapasiteetista on hyvä: osittainen
vuotuinen vuokratilojen käyttö on järkevää sen sijaan, että rakennetaan
omaa tilaa 100 % käyttöasteen mukaisesti.
Samoin yhteistyö seurakuntayhtymän ulkopuolisten seurakuntien
kanssa on erittäin kannatettavaa. Tähän pitää tosissaan ryhtyä.”
Seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä, että leirikeskuksista luopuminen ja
uusien tilojen rakentaminen suunnitellaan myös aikataulullisesti huolella: kun jostain leirikeskuksesta lopullisesti luovutaan, on korvaavien
tilojen oltava siinä kohtaa heti käytettävissä.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätöksellä on lapsiasiainvaikutuksia lausunnon koskiessa myös lapsille suunnattua leiritoimintaa.
Tiedoksi: Kiinteistöpalvelut
Päätös:

Esityksen mukaan.

79 §
Joulun aika Kaarinan seurakunnassa 2020
Koronaepidemian vuoksi Kaarinan seurakunnan joulun tilaisuuksia on
suunniteltu pidettäväksi ulkona. Suunnitelmat sisältävät mm. seuraavaa:
Kaarinan kirkon pihan koristelemiseen ja rakentamiseen jouluiseksi satsataan, Kauneimmat Joululaulut toteutetaan su 20.12. iltapäivällä tasatunnein noin 20 minuutin mittaisina ulkona. Samoin jouluhartaudet 20.24.12. pidetään kirkon pihalla. Ruokis 22.12. klo 12 alkaen, mihin seurakuntaneuvoston jäsenet ovat tervetulleita mukaan toteuttamaan.

KAARINAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

6/2020
43

Jouluyön hartaus Kuusiston kirkkomaalla klo 22, jouluaamun jumalanpalvelukset Kaarinan kirkossa klo 7 ja 9, tapaninpäivän jumalanpalvelus
Kaarinan kirkossa klo 17. Lisäksi 19.12. järjestetään kauneimmat joululaulut Kuusiston kirkkomaalla sekä Littoisten seurakuntatalon pihamaalla. Seurakunta on mukana 13.12. lasten kauneimmat joululauluttilaisuudessa Kaarina-talon pihalla.
Esitys:

Kirkkoherra kertoo tarkemmin suunnitelmista. Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

80 §
Ilmoitusasioita
-

Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kaarinan kirkossa klo 10, seppeleen
lasku Kuusistossa klo 11.30.

-

Kirkkoherran päätöspöytäkirjat

-

Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat
nähtävissä seuraavalla verkkosivulla https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/

-

Kirkkoherra muistutti rovastikuntakokouksesta 17.11. Kaarinan kirkossa.

§ 81
Muut asiat

1) Littoisten seurakuntatalon seinäristin valaistus
Littoisten seurakuntatalon seinäristiä on pimeällä vaikea havaita. Pienellä valaistuksella risti voitaisiin saada näkyväksi myös syyspimeällä.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto esittää isännöitsijälle seinäristin valaisemista.
Tiedoksi: Kiinteistötoimisto

Päätös:

Esityksen mukaan.

2) Kirkkokoira Muksis
Keskusteltiin kirkkokoira Muksiksen runsaasta käytöstä seurakunnan
viestinnässä.

§ 82
Muutoksenhakuosoitus
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Liite 1 § 82.

§ 83
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.
Anniina Rantala

Anne Seivästö

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

