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Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 7/2021
Aika:

Keskiviikko 13.10.2021 klo 18.00, kahvit klo 17.30

Paikka:

Kaarinan kirkko, kirkkosali

Läsnä:

Niittynen, Ville

puheenjohtaja (esittelijä jollei toisin mainita)

Andersson, Jari

jäsen

Gustafsson, Irja

jäsen

Malmi, Ari

jäsen

Mäkinen, Paula

jäsen

Peltonen, Kaarina

jäsen

Rantala, Anniina

jäsen

Seivästö, Anne

jäsen

Tiainen, Minna

jäsen

Vaiste, Marja

jäsen

Laine, Juha

varajäsen

Tuomarila, Tiina

varajäsen

Yliniskala, Iida

varajäsen

Röyskö, Maj

sihteeri

Erkkilä, Raimo

jäsen

Kouki, Ville

jäsen

Laitinen, Johanna

jäsen

Lehtonen, Mirkka

jäsen

Ranne, Maria

jäsen

Poissa:
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§ 86
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkurukouksen ja avasi kokouksen.

§ 87
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 88
Pöytäkirjantarkastajat
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Vaiste ja Jari Andersson.

§ 89
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 90
Isännöitsijä Mikko Artukka kertoo kiinteistö- ja vahtimestaripalvelujen ajankohtaisista asioista
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 91
Turvallisuusvastaavat nuorisotyön leireille ja retkille syksyllä 2021
Jens Salama on valmistellut leirien ja retkien turvallisuusasiaa nuorisotyön leirien osalta.
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Esitys:

Seurakuntaneuvosto nimeää nuorisotyön leireille turvallisuusvastaavat
seuraavasti:
13.–15.10.

Lasten syysloma, Kunstenpää

Anette Wikström

29.–31.10.

Kanuunaleiri, Kunstenniemi

Jens Salama

(seurakuntayhtymän leiri, ei turvallisuusvastuuta)
3.–5.12.

Joululeiri, Kunstenpää

Jens Salama

Päätöksellä on lapsivaikutuksia siltä osin, että se parantaa leirien turvallisuutta.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 92
Lausunnon antaminen seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksesta vuodelle 2022
Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt talousarvioehdotuksen vuodelle
2022 ensimmäisessä lukemisessa kokouksessaan 23.9.2021.
Kaarinan seurakunnan kokonaismääräraha on ehdotuksessa 1.141.635
€. Muutos kuluvan vuoden määrärahaan on -25€.
Kaikkien seurakuntien kokonaismääräraha (pääluokka 2) pysyy sekin
käytännössä samana vuoteen 2021 verrattuna ollen nyt 9.813.717 €.
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.
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Littoisten seurakuntakodin käyttöaste on korkea. Talon käyttäjinä ovat
lapset, nuoret ja lapsiperheet.
Tiedoksi: talouspalvelut
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätöksellä on positiivisia lapsiasiainvaikutuksia, sillä talon käyttäjinä
ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 93
Vuoden 2021 koulutussuunnitelman täydentäminen
Nuorisotyönohjaaja Johanna Käppi on anonut kirkon kasvatuksen erikoiskoulutukseen (5 op) osallistumista.
Koronan vuoksi viime syksynä näytti siltä, että koulutus kokonaan peruuntuisi, minkä vuoksi Käppi ei silloin tehnyt koulutusanomusta, vaikka
oli ehtinyt ilmoittautua koulutukseen. Nyt koulutuksen järjestäjä on ilmoittanut, että koulutus toteutuu tänä syksynä.
Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää ja on hinnaltaan 750€. Tämän
lisäksi kustannuksia tulee jonkin verran päivärahoista ja matkoista.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä Johanna Käpin anomuksen koskien kirkon kasvatuksen erikoiskoulutusta.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätöksellä on positiivisia lapsiasiainvaikutuksia, sillä se vahvistaa nuorisotyönohjaajan ammattitaitoa.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 94
Viron ystävyysseurakuntien tukemiseen myönnetyn määrärahan
Kaarinan seurakunnalla on Virossa Jögevan maakunnan alueella ystävyysseurakuntasopimus Palamusen ja Laiusen seurakunnan kanssa.
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Kaarinan seurakunta on useana vuonna saanut seurakuntayhtymän
budjettivaroja virolaisten ystävyysseurakuntien tukemiseen. Myös vuodelle 2021 on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarviossa varattu em. mainittuun tarkoitukseen 5000 €. Yleensä rahat on jaettu vuoden aikana kahdessa erässä tasan Palamusen ja Laiusen seurakuntien
kesken.
Ensimmäisestä erästä vuonna 2021 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.

§ 95
Avustus Palamusen seurakunnan urkujen uusimiseen
Seurakuntaneuvosto on 7.10.2020 myöntänyt Palamusen seurakunnan
urkujen uusimista varten 2.000€ avustuksen. Tuolloin saatu informaatio
Palamusen urkuprojektista oli seuraava:
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
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Palamuse Püha Bartholomeuse Koguduse arveldusarvele
EE712200001120162869 (Swedbank). Ülekannet tehes palume lisada
märgusõna „Orel“.
Tervitustega, AT, Juhatuse esimees
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 2.000 €. Avustus maksetaan seurakuntaneuvoston
kustannuspaikalta.
Tiedoksi: Palamusen seurakunta, taloustoimisto.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 96
Jäsenmäärän kehitys Kaarinan seurakunnassa 1.1.2021-30.6.2021
Kastetut 67

Kuolleet 90

Liittyneet 98

Eronneet 76

Muuttovoitto 273
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YHTEENSÄ: + 272
Kastettujen pieni määrä ja liittyneiden suuri määrä selittyvät sillä, että
korona-aikana kastamatta jääneitä lapsia on nyt kastettu hieman vanhempina seurakunnan jäseniksi, jolloin heidät merkitään liittyneisiin.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 97
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
4. Turun tuomiokapitulin antanut 10.8.2021 toistaiseksi voimassa olevan virkamääräyksen pastori Tiina Rumpuselle Kaarinan seurakuntaan.
5. Turun tuomiokapituli on 10.8.2021 vahvistanut Kaarinan seurakuntaneuvoston ohjesäännön.
6. Rovastikuntailta Varissuon kirkolla 16.11.2021 klo 17.00.
7. Reija Vainionpää pappisvihkimys Turun tuomiokirkossa 21.11.2021
klo 10
8. Hovirinta pääkirkkona 30-vuotisjuhla 13.11.2021

§ 98
Muut asiat Marja Vaiste välitti Kaarinan Kehityksen kiitokset.
§ 99
Muutoksenhakuosoitus
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Liite 1 § 99.

§ 100
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.09.
Kokouksen puolesta
Ville Niittynen

Maj Röyskö

puheenjohtaja

sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Marja Vaiste

Jari Andersson

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.2021 – __.__.2021 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla __.__.2021 – __.__.2021.
_________________________
Maj Röyskö
Seurakuntasihteeri

