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Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 6/2021
Aika:

Keskiviikko 30.6.2021 klo 18.00

Paikka:

Kaarinan kirkko

Läsnä:

Niittynen, Ville

puheenjohtaja

Andersson, Jari

jäsen

Erkkilä, Raimo

jäsen

Gustafsson, Irja

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

Nevalainen, Paavo

varajäsen

Tapper, Keijo

varajäsen

Kuoppala, Tatu

sihteeri

Kouki, Ville

jäsen

Vaiste, Marja

jäsen

Poissa:

§ 71
Kokouksen avaus
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Puheenjohtaja piti alkurukouksen ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi
diakoni Tamara Partanen esittäytyi.

§ 72
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 73
Pöytäkirjantarkastajat
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Seivästö ja Minna Tiainen

§ 74
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 75
Kolehtisuunnitelman hyväksyminen ajalle 1.7.-31.12.2021
Seurakuntaneuvoston päätöksenteon kohteena ovat liitteenä olevan kolehtilistan vahvennetulla fontilla merkityt kolehtikohteet.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy kolehtikohteet ajalle 1.7.-31.12.2021 liitteen 1 § 75 mukaisesti ja myöntää kirkkoherralle oikeuden tehdä tarpeen vaatiessa listaan perustellusta syystä muutoksia.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja positiivisia lapsivaikutuksia siltä osin, kuin kolehti kohdistuu lasten ja nuorten hyväksi.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi: talouspalvelut, Kaarinan ja Kuusiston kirkko
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Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 76
Vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelma
Osana seurakuntayhtymän talousarvion laadintaa talouspalvelut pyytää
seurakunnalta strategiaan pohjautuvaa toimintasuunnitelmaa toimenpiteineen vuodelle 2022 sekä vuosille 2023, 2024, 2025.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy Toimintasuunnitelman vuodelle 2022
sekä vuosille 2023, 2024 ja 2025 Liitteen 1 § 76 mukaisena.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia siltä osin, kuin se käsittelee varhaiskasvatusta, koulutyötä, rippikoulu- ja nuorisotyötä.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi: talouspalvelut

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 77
Virkamääräyksen pyytäminen seurakuntapastorille
Kaarinan seurakunnassa on neljä seurakuntapastorin virkaa, kolme
kappalaisen virkaa ja kirkkoherran virka.
Seurakuntapastorien virkojen järjestysnumerot ovat hieman hämäävästi
II, III, IV ja V, koska I seurakuntapastorin virka on lakkautettu 31.5.2006.
Järjestysnumeroilla ei ole muuta merkitystä kuin virkojen tunnistaminen.
Yksi seurakuntapastorin viroista on ollut pidempään täyttämättä ja toinen seurakuntapastorin virka oli kokonaan täyttämättä syyskuusta 2020
huhtikuuhun 2021 ja sitä ennen virka oli vuosia täytetty vain 50%:sti.
Kappalaisen viroista yksi on nyt vain 50 %:sti täytettynä toukokuuhun
2023 asti. Toisen kappalaisen viran haltija on puolestaan ollut pitkällä
virkavapaalla ja kesäkuussa 2021 selvisi, että kyseinen virkavapaus jatkuu myös tulevaisuudessa.
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Kesän rippileirikauden lähestyessä kirkkoherra pyysi tuomiokapitulilta
virkamääräystä pastori Tiina Rumpuselle Kaarinan seurakuntaan ajalle
29.3.2021-30.9.2021. Hän on hoitanut virkaansa kiitettävästi.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää pyytää arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta
toistaiseksi voimassa olevan virkamääräyksen pastori Tiina Rumpuselle
Kaarinan seurakunnan II seurakuntapastorin virkaan.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi: Arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 78
Vokaatio seurakuntapastorin virkaan
Kaarinan seurakunnassa on neljä seurakuntapastorin virkaa, kolme
kappalaisen virkaa ja kirkkoherran virka.
Seurakuntapastorien virkojen järjestysnumerot ovat hieman hämäävästi
II, III, IV ja V, koska I seurakuntapastorin virka on lakkautettu 31.5.2006.
Järjestysnumeroilla ei ole muuta merkitystä kuin virkojen tunnistaminen
Yksi seurakuntapastorin viroista on ollut pidempään täyttämättä ja toinen seurakuntapastorin virka oli kokonaan täyttämättä syyskuusta 2020
huhtikuuhun 2021 ja sitä ennen virka oli vuosia täytetty vain 50%:sti.
Kappalaisen viroista yksi on nyt vain 50 %:sti täytettynä toukokuuhun
2023 asti. Toisen kappalaisen viran haltija on puolestaan ollut pitkällä
virkavapaalla ja kesäkuussa 2021 selvisi, että kyseinen virkavapaus jatkuu myös tulevaisuudessa.
Pappistyövoimaa tarvitaan seurakunnassa lisää, mutta toisaalta kappalaisten virkojen osalta ei ole tietoja, koska nykyinen tilanne selkiintyisi.
Tämän vuoksi tähän vokaatioon liittyvä virkajärjestely voidaan toteuttaa
ainoastaan määräajaksi. Päivämäärien osalta se sidotaan tässä vaiheessa seuraavaan arkkihiippakunnan pappisvihkimykseen
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(21.11.2021) ja Tatu Kuoppalan osittaiseen virkavapaaseen (30.4.2023
asti).
Teologian maisteri Reija Vainionpää, joka esittäytyi seurakuntaneuvoston työjaostolle sen kokouksessa 21.6.2021, omaa monipuolista kokemusta rippikoulu- ja muusta seurakuntatyöstä, opetustyöstä sekä luottamushenkilönä toimimisesta seurakunnassa ja yliopistomaailmassa. Sen
lisäksi hän on työskennellyt mm. Suomen Lähetysseurassa. Reija Vainionpää täydentäisi Kaarinan seurakunnan papistoa arvokkaalla tavalla ja
pystyisi tukemaan omilla vahvuuksillaan myös seurakunnan strategian
toteuttamista.
Esitys:

Kaarinan seurakuntaneuvosto päättää kutsua teologian maisteri Reija
Vainionpään Kaarinan seurakuntaan V seurakuntapastorin virkaan
määräajaksi ja pyytää arkkihiippakunnan tuomiokapitulia antamaan hänelle tarvittavan virkamääräyksen ajalle 21.11.2021-30.4.2023.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi: Arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 79
Vuoden 2020 säästöjen osoittaminen kustannuspaikoille
Kaarinan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa 254.050€ ylijäämä.
Poikkeuksellisen koronavuoden aikana seurakunnan toimintaa oli ajettu
alas kulloisenkin viikkokohtaisen tautitilanteen mukaisesti. Syksyllä vapautuneen seurakuntapastorin virkaa ei koronatalveksi täytetty. Sen lisäksi kokoavien tilaisuuksien, jumalanpalveluskuljetuksien, rippi- ja muiden leirien, matkalaskujen, konserttien yms. määrä jäi vähäiseksi, mikä
vaikutti sen, että talousarviossa osoitetuista määrärahoista jäi käyttämättä 73.662€.
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Normaaleina aikoina vuosittainen talousarvion ylitys tai alitus on vaihdellut välillä -15.000€ ja +45.000€ keskiarvon ollessa +18.000€.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto osoittaa säästömäärärahan 254.050€ kustannuspaikalle 1092900810 Seurakuntaneuvosto.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi: talouspalvelut

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 80
Lapsivaikutusten arviointi ja kokouskäytännöt
Yhteisen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 25.3.2021 (§ 106), että
jatkossa sen esityslistoihin ja pöytäkirjoihin merkitään arvio lapsivaikutuksista vain silloin, kun päätöksellä on positiivisia tai negatiivisia lapsivaikutuksia.
Uusi käytäntö ei muuta sitä, että esittelijän/valmistelijan on aina kyseinen arviointi valmistelutyössään tehtävä.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää alkaa noudattamaan lapsivaikutusten arvioinnin osalta samaa, esittelytekstissä kuvattua linjausta merkitsemistavan suhteen kuin seurakuntayhtymän hallinto.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 81
Party-henkilöstötutkimuksen tulokset
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä toteutettiin kaikissa seurakunnissa ja yksiköissä henkilöstötutkimus keväällä 2021.
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Esitys:

Kirkkoherra esittelee tutkimuksen tuloksia Kaarinan seurakunnan osalta
ja asia merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 82
Ilmoitusasiat
- Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
- Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
- Kirje Palamusen seurakunnasta

§ 83
Muut asiat

Vahtimestaripalvelut Kaarinan kirkolla
Keskusteltiin Kaarinan kirkon vahtimestaritilanteen ongelmista.

Esitys:

Pyydetään isännöitsijä Mikko Artukka seuraavaan kokoukseen kertomaan Kaarinan kirkon vahtimestari- ja siivouspalveluista.
Tiedoksi: Kiinteistöpalvelut

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 84
Muutoksenhakuosoitus
Liite 1 § 84.

§ 85
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
Kokouksen puolesta
Ville Niittynen

Tatu Kuoppala
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puheenjohtaja

sihteeri

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

Minna Tiainen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

