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Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous 7/2019
Aika:

Tiistai 15.10.2019 klo 17.53

Paikka:

Kuusiston Kanttorila

Läsnä:

Niittynen, Ville

puheenjohtaja

Andersson, Jari

jäsen

Erkkilä, Raimo

jäsen

Gustafsson, Irja

jäsen

Kouki, Ville

jäsen

Laitinen, Johanna

jäsen

Malmi, Ari

jäsen

Mäkinen, Paula

jäsen

Peltonen, Kaarina

jäsen

Ranne, Maria

jäsen

Seivästö, Anne

jäsen

Tiainen, Minna

jäsen

Vaiste, Marja

jäsen

Ketoja, Jasmin

varajäsen

Yliniskala, Iida

varajäsen

Kuoppala, Tatu

sihteeri

Lehtonen, Mirkka

jäsen

Rantala, Anniina

jäsen

Poissa:

§ 87 Kokouksen avaus
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Puheenjohtaja luki galatalaiskirjeestä, johdatti rukoukseen ja avasi kokouksen.

§ 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 89 Pöytäkirjantarkastajat
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Kouki ja Johanna Laitinen.

§ 90 Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisätään pykälä 100, jossa tarkastetaan pykälät 91, 93 ja 96.

§ 91 Lausunnon antaminen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarviosta
vuodelle 2020 ja Kaarinan seurakunnan määrärahan jako kustannuspaikoille
Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt talousarvioehdotuksen vuodelle
2020 ensimmäisessä lukemisessa kokouksessaan 16.9.2019.
Kaarinan seurakunnan kokonaismäärärahaksi on esitetty 1.107.415 €.
Muutokset viime vuoteen verrattuna: Vuodelle 2019 seurakunnille osoitettu ylimääräinen viestintämääräraha on muutettu pysyväksi, mutta jaettu seurakuntien kesken normaalin, pääosin jäsenmäärään perustuvan,
määrärahajakomallin mukaisesti. Vuodelle 2019 seurakunnille osoitettu
tuhannen euron määrärahaa per rippileiri on samoin muutettu normaalin
määrärahajakomallin mukaisesti jaettavaksi.
Kaarinan seurakunnan palkkamenot vuodelle 2020 on ensimmäisessä
lukemisessa määritelty 893.712 €, koulutusmääräraha 7.000 € ja
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kirkkoherran käyttövarat 1.600 €. Näin ollen toimintamäärärahana jäisi
käytettäväksi 205.103 €.
Liitteenä lähetetään esitys Kaarinan seurakunnan kustannuspaikkakohtaiseksi talousarvioksi (Liite 1 § 91).
Seurakuntasihteerien siirto seurakuntien työntekijöiksi on ollut viime vuosina lopullisesti ratkaisematta. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 31.8.2017
siirtää heidät ja heidän palkkamäärärahansa seurakuntiin 1.11.2017
alusta lukien (samalla seurakuntayhtymän seurakuntatoimisto käytännössä purkautui, minkä vuoksi Kaarinan seurakuntaneuvosto perusti
11.10.2017 (§ 111) Kaarinan seurakuntaan lain edellyttämän palvelupisteen). Yhteinen kirkkovaltuusto ei ole kuitenkaan tehnyt virallista päätöstä
siirroista. Lopulliseen ratkaisuun pääsemiseksi yhteisessä kirkkoneuvostossa sovittiin 16.9.2019, että seurakunnat antavat seurakuntasihteerien
asemasta lausuntonsa talousarviolausunnon yhteydessä ja että asia ratkaistaan syksyllä 2019. Yllä mainitut seurakunnan palkkamenot vuodelle
2020 (893.712 €) on laadittu seurakuntasihteerin palkan osalta vuoden
2019 tilanteen mukaisesti eli siten että Kaarinan seurakunta maksaa seurakuntasihteerin palkasta 69 % ja Piikkiön seurakunta 31 %. Jos seurakuntasihteerien osalta päädytään johonkin uudenlaiseen ratkaisuun,
muuttuvat palkkamenot vastaavasti.
Esityslistan mukana lähetetään esitys Käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosasta, Henkilökuntaliitteestä ja Investointiosasta.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto antaa talousarvioehdotuksesta seuraavan lausunnon:
Littoisten seurakuntakodin käyttöaste on erittäin korkea. Talo on yksinomaan lasten, nuorten ja perheiden käytössä. Seurakuntaneuvosto kannattaa nykyistä pienemmän uudisrakennuksen rakentamista. Seurakuntakodin tontti on suuri ja sen vuoksi erilaisilla maankäyttö-, kaavoitus- ja
tontin hyödyntämisratkaisuilla uudisrakennuksen vaatimat rahat on mahdollista hankkia. Nykyisellään talo on erittäin huonossa kunnossa ja se
muuttuu käyttökelvottomaksi hyvin pian.
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Yhteinen kirkkoneuvosto kävi kokouksessaan 19.6.2019 lähetekeskustelun seurakuntasihteerien asemasta (§ 248). Kyseisen keskustelun viesti
oli selvä: seurakuntasihteerien virkojen paikka on seurakunnissa. Seurakuntaneuvosto lausuukin yhteisen kirkkoneuvoston näkemykseen yhtyen, että sihteerien jokapäiväinen työ kiinnittyy yksinomaan seurakunnan arjen pyörittämiseen yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden
kanssa. Lisäksi heidän työnjohtonsa on aidosti seurakunnissa. Keinotekoisten, seurakuntien ulkopuolelle johtavien esimiessuhteiden luominen
tai keskusrekisteriin perustettava jonkinlainen sihteeripooli ei sen sijaan
palvele seurakuntien työtä. Seurakuntasihteerit itse ovat olleet tyytyväisiä
31.8.2017 tehtyyn ratkaisuun ja toivovat saavansa jatkossakin pysyä
seurakuntien työntekijöinä.
Kirkkoherrojen kokous on 11.4.2019 tehnyt aloitteen seurakuntasihteerikysymyksen ratkaisemiseksi siten, että kaikissa muissa seurakunnissa
olisi oma 100 % seurakuntasihteeri paitsi Paattisilla ja Piikkiössä kullakin
oma 50 % sihteeri ja Tuomiokirkkoseurakunnan osalta ei tehtäisi nykyiseen lisäyksiä/muutoksia. Tämänhetkiseen malliin verrattuna tämä tarkoittaisi 131.000 € menon lisäystä (josta Kaarinan seurakunnan osuus n.
12.000 €). Nopeasti ajateltuna aloite voi tuntua lisäsatsauksella hallintoon. Tämä ei ole kuitenkaan oikea kuvaus asiasta. Hallintotyö on nimittäin viime vuosina kasvanut ja vaativoitunut seurakunnissa täysin seurakunnista johtumattomista syistä: muutokset ja lisätyöt ovat tulleet ulkoapäin. Nämä kaikki hallintotyöt on jonkun joka tapauksessa hoidettava. Tulevatko ne papiston ja muun hengellistä työtä tekevän työntekijäjoukon
tehtäväksi, jolloin heillä riittää vähemmän aikaa tehdä sitä varsinaista
hengellistä perustyötään, jota varten heidät on palkattu ja jota varten
kirkko on olemassa? Siinä ei olisi järkeä. Sen sijaan maltillinen satsaus
ammattitaitoisen, hallintoon erikoistuneen ja selvästi pienemmin palkkamenoin työskentelevään sihteerityövoimaan on järkevää. Näin ulkopuolelta tuleva hallintotehtävien lisääntyminen hoidettaisiin organisaation
kannalta fiksuimmalla mahdollisella tavalla.
Varauspalvelun perustaminen keskusrekisteriin on tarkoittanut sitä, että
viikoittaisten 5-10 kirkollisen toimituksen varaaminen on siirtynyt pois
seurakuntasihteeriltä. Kyseinen työ ei ole ollut kuitenkaan mikään iso osa
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seurakuntasihteerin työn kokonaisuudessa, joten näkemys, että varauspalvelun perustamisen myötä seurakuntasihteerin työt olisivat jotenkin
merkittävästi vähentyneet, ei vastaa todellisuutta.
Ensisijaisesti seurakuntaneuvosto siis yhtyy kirkkoherrojen kokouksen
11.4.2019 tekemään ratkaisuehdotukseen. Toissijaisena ratkaisumallina
Kaarinan seurakuntaneuvosto kannattaa 31.8.2017 päätetyn nykyisen,
väliaikaisen mallin vakinaistamista. Tosin Kaarinan ja Piikkiön seurakuntasihteerin viran jakosuhde (69%-31%) ei mallissa vastaa seurakuntien
kokosuhdetta, joka oikeasti on 74%-26%, mitä vääristymää olisi hyvä
tässä kohdin samalla tarkastella.
Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteessä 1 § 91 esitetyn määrärahojen
jaon Kaarinan seurakunnan kustannuspaikoille.
Pykälä tarkistetaan kokouksessa.
Tiedoksi: taloustoimisto, oman seurakunnan työala- ja kustannuspaikkavastaavat, Maj Röyskö
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esityksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

§ 92 Määräaikaisen osa-aikaisuuden jatkaminen diakoniatyössä
Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 16.10.2018 (§ 91) palkannut
diakoniatyöntekijä Jukka Rintalan 60 % viranhoitovelvoitteella Kaarinan
seurakuntaan ajalle 1.1. – 31.12.2019.
Palkkaus on liittynyt siihen, että diakoniatyöntekijä Anna-Kaisa Leppänen käyttää työajastaan 50 % some-viestintään seurakunnan viestintää
painottavan strategian mukaisesti.
Kyseinen järjestely on toiminut hyvin ja sen jatkaminen ensi vuonna on
perusteltua.
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Esitys:

Seurakuntaneuvosto palkkaa edelleen Jukka Rintalan 60 % viranhoitovelvoitteella Kaarinan seurakuntaan ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020.
Rintalan palkka määrittyy vaativuusryhmään 502/0. Kuukausipalkka on
60 % kyseisen vaativuusryhmän mukaisesta kuukausipalkasta. Maksetaan kustannuspaikalta 1092900901/1092410499. Virkapaikka on Kaarinan kirkko.
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.
Tiedoksi: Palkkatoimisto, Jukka Rintala, Anu Aarnivala
Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 93 Viron ystävyysseurakuntien tukemiseen myönnetyn määrärahan jakaminen
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 2019 on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarviossa varattu em. mainittuun tarkoitukseen 5000 € kustannuspaikalle 10486.
Yleensä rahat on jaettu vuoden aikana kahdessa erässä tasan Palamusen ja Laiusen seurakuntien kesken.
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Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää maksaa Viron ystävyysseurakuntien
avustamiseen myönnetystä 5000 € määrärahasta Palamusen ja
Laiusen seurakunnalle kummallekin 2500€.
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.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

§ 94 Maire ja Esko Bangin haudan hoitotalletus ja hallinta-ajan pidennys
Esityslistan mukana lähetetään taloustoimiston seurakuntaneuvostolle
osoittama kirje, jossa tiedustellaan seurakunnan kantaa Maire ja Esko
Bangin haudan hoitotalletukseen ja hallinta-ajan pidennykseen.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että kyseistä hoitotalletusta ja hallinta-aikaa pidennetään vuoden 2044 loppuun asti. Kuten kirjeestä ilmenee on
päätöksen kustannusvaikutus 2347,10 €.
Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: taloustoimisto.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 95 Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaalit 2020
Arkkihiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt kirjeen liittyen 11.2.2020
toimitettavaan kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaaliin.
Kirje lähetetään esityslistan mukana.
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Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 96 Kappalaisen viranhoitomääräyksen muuttaminen
Kappalainen Merja Auer on ilmoittanut halustaan työskennellä jatkossa
vain 80 % työajalla.
Hän on toimittanut asiasta hakemuksen arkkihiippakunnan tuomiokapituliin, joka pyytää asiasta seurakuntaneuvoston lausuntoa.
Kirkkoherra on keskustellut Merja Auerin kanssa sekä tiedotustyöryhmän kanssa Auerilta pois siirtyvien viestintätehtävien jakamisesta ja uudelleen järjestämisestä.
Samalla kirkkoherra on pyytänyt Anna-Kaisa Leppästä tulemaan esittelemään seurakuntaneuvostolle 13.11.2019 suunnitelmia siitä, miten
Kaarinan seurakunnan viestintä jatkossa hoidetaan.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto lausuu, ettei sillä ole huomautettavaa kappalainen
Merja Auerin hakemuksen suhteen.
Tiedoksi: Arkkihiippakunnan tuomiokapituli, Merja Auer.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Pykälä tarkistetaan kokouksessa.

Päätös:

Esityksen mukaan
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

§ 97 Kirkkoherrojen palkkojen arviointityöryhmän kirje
Seurakuntayhtymän kirkkoherrojen palkkojen arviointityöryhmän puheenjohtaja Harri Lukander on lähettänyt seurakuntaneuvostolle kirjeen
koskien prosessin jatkoa.
Kirje lähetetään esityslistan mukana.
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Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 98 Ilmoitusasioita
-

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

§ 99 Muut asiat

Kauneimpien joululaulujen juontaminen
Esityslistan mukana on lähetetty Kauneimmat joululaulut –tilaisuuksien
aikataulut. Viime vuosina on ollut tapana, että luottamushenkilöt juontavat kyseiset tapahtumat. Luottamushenkilöt voivat listalta valita sopivan
juontotilaisuuden.

Esitys:

Seurakuntaneuvoston jäsenet valitsevat itselleen sopivan Kauneimmat
joululaulu -tilaisuuden.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 100 Pykälien 91, 93 ja 96 tarkastaminen
Puheenjohtaja esitti, että tarkastetaan pykälät 91, 93 ja 96.
Päätös:

Tarkastettiin.

§ 101 Muutoksenhakuosoitus
Liite 1 § 101.

§ 102 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.
Kokouksen puolesta
Ville Niittynen

Tatu Kuoppala

puheenjohtaja

sihteeri
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Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi
Ville Kouki

Johanna Laitinen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

