KAARINAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

8/2017 Tark:

___
___

42

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Keskiviikko 11.10.2017 klo 18.00

Paikka:

Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2

Läsnä:

Niittynen, Ville
Ainasoja, Merja
Andersson, Jari
Erkkilä, Raimo
Gustafsson, Irja
Hyppönen, Sirpa
Järvinen, Jarkko
Laitinen, Aila
Laitinen, Johanna
Lehtonen, Mirkka
Malmi, Ari
Rantakokko, Leena
Rantala, Anniina
Tiainen, Minna
Ilus, Markku
Kuoppala, Tatu

puheenjohtaja
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
sihteeri

Poissa:

Erkkilä, Raimo
Nevalainen, Paavo

jäsen
jäsen

§ 100
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
§ 101
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 102
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Tiainen ja Merja Ainasoja.
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§ 103
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Puheenjohtaja on
jakanut pöydälle henkilöstöasian, joka käsitellään pykälässä 112. Kohdassa muut asiat § 114 käsitellään 1) ystäväseurakuntiamme Virossa 2)
seurakuntamme varauskäytäntöjä sekä 3) kauneimpien joululauluja.

§ 104
LAUSUNNON ANTAMINEN TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2018 JA KAARINAN SEURAKUNNAN MÄÄRÄRAHAN JAKO
KUSTANNUSPAIKOILLE
Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt talousarvioehdotuksen vuodelle
2018 ensimmäisessä lukemisessa kokouksessaan 27.9. ja 28.9.2017.
Ehdotuksen tulopuoli pohjaa yhteisen kirkkoneuvoston tekemään ehdotukseen nostaa kirkollisveroa 0,25 prosenttiyksikköä.
Kaarinan seurakunnan kokonaismäärärahaksi on ensimmäisessä lukemisessa määritetty 1.035.605 €.
Kyseisessä summassa on mukana Kaarinan seurakunnan työntekijäksi
siirtyvän seurakuntasihteerin palkkakustannuksista 2/3 (loput 1/3 osoitetaan Piikkiön seurakunnalle). Ilman tätä talousarvion uutta kustannuspaikkaa kokonaismääräraha olisi ollut 1.007.037 €, mikä vertailukelpoisena lukuna on 8.248 euroa vuoden 2017 kokonaismäärärahaa pienempi.
Kaarinan seurakunnan toimintamääräraha vuodelle 2018 on ensimmäisessä lukemisessa määritelty 120.654 euroksi, palkkakustannukset
895.731 €, koulutusbudjetti 6.753 €, kokouspalkkiot 10.867 € ja kirkkoherran käyttövarat 1.600 €.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto antaa talousarvioehdotuksesta seuraavan lausunnon:
Seurakuntaneuvosto näkee ehdotukseen sisältyvän kirkollisveron korotusesityksen olevan perusteltu, mutta lausuu kantanaan, että veroprosentti tulisi nostaa vain 1,15 %:iin. Tarkka taloudenpito ja toimintojen ja resurssien käytön järkevöittäminen ratkaisevat seurakuntayhtymän talouden kehityksen, eivät veronkorotukset.
Lisäksi seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteessä 1 § 104 esitetyn määräraha jaon Kaarinan seurakunnan kustannuspaikoille.
Tiedoksi: taloustoimisto, oman seurakunnan työala- ja kustannuspaikkavastaavat
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Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 105
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kaarinan seurakunnassa on 12.9.2017 lähtien nuorisotyönohjaajan virka
täyttämättä.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää
1) asettaa Kaarinan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi
siten, että uusi työntekijä voisi aloittaa virassaan 1.1.2018,
2) todeta, että virkaan edellytetään piispainkokouksen hyväksymää nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoistavaa koulutusta.
3) määrätä virkasuhteeseen otettavalle 6 kuukauden koeajan (kirkkolaki
6.luku 17 §),
4) edellyttää virkasuhteeseen otettavalta, että tämä toimittaa työnantajalle nähtäväksi sellaisen rikosrekisteriotteen, josta on säädetty kirkkolain 6.luvun 33 §:ssä,
5) edellyttää virkasuhteeseen otettavalta, että tämä toimittaa työnantajalle koeajan kuluessa sellaisen terveydentilaansa koskevan selvityksen, josta on säädetty kirkkolain 6.luvun 16 §:ssä.
6) antaa virkavaalin valmistelun haastatteluineen työjaoston tehtäväksi,
7) antaa viran hakuilmoituksen laatimisen ja julkaisun kirkkoherran ja
johtavan nuorisotyönohjaajan tehtäväksi,
8) antaa halutessaan työjaostolle evästyksen virkaan liittyvistä erityistarpeista.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia siltä osin, että uusi työntekijä tulee
tekemään työtä nimenomaan lasten parissa.
Tiedoksi: Minna Hamarila
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan. Viran erityistarpeiksi seurakuntaneuvosto määritti,
että hyvät musiikkitaidot katsotaan eduksi.

§ 106
LAUSUNNON ANTAMINEN TUOMIOKAPITULILLE KAARINAN SEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMISESTÄ
Kaarinan seurakunnan II kappalaisen virka on tullut avoimeksi 9.9.2017.
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Kirkkojärjestyksen 6.luvun 14 § mukaan tuomiokapitulin tehtävänä on
viran tultua avoimeksi julistaa virka haettavaksi.
Tuomiokapituli on pyytänyt Kaarinan seurakuntaneuvoston lausuntoa viran täyttämiseen liittyen.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto antaa seuraavan lausunnon:
Seurakuntaneuvosto ei näe tarpeelliseksi, että virka jätettäisiin tässä kohtaa väliaikaisesti täyttämättä (KJ 6.luku 14 § 2.mom).
Seurakuntaneuvosto näkee viran erityistarpeiksi hyvät yhteistyötaidot,
hyvät työyhteisötaidot, hyvät viestintätaidot, kyvyn tehdä seurakuntatyötä monipuolisesti sekä valmiuden ja innokkuuden rippikoulu- ja nuorisotyöhön.
Seurakuntaneuvosto lausuu, että kuuden kuukauden koeaika olisi suositeltavaa.
Viran tehtävänkuvaus määrittyy palkkaluokan 602/20 tasolle.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

§ 107
VIRANHOITOMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN TUOMIOKAPITULILTA SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAA VARTEN
Kaarinan seurakunnan III seurakuntapastorin virka on tällä hetkellä täytettynä määräaikaisesti 31.5.2018 asti.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää pyytää tuomiokapitulilta, että se keskeyttää
kyseisen määräaikaisen viranhoitomääräyksen ja antaa virkaa tällä hetkellä hoitavalle pastori Kalle Toivolle toistaiseksi voimassa olevan viranhoitomääräyksen Kaarinan seurakunnan III seurakuntapastorin virkaan 1.1.2018 alkaen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 108
POIKKEUKSIA JUMALANPALVELUSAJOISSA JA – PAIKOISSA
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Kirkkojärjestyksen mukaan päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan
kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita,
seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään, KJ 2: 2§.
Päiväjumalanpalvelus aloitetaan yleensä klo 10, KJ 2: 3§. Selityksessä
todetaan: määrite ”yleensä” tarkoittaa, että päiväjumalanpalvelus tilapäisesti voidaan pitää muunakin aikana ilman erillistä tuomiokapitulille
alistettavaa päätöstä.
Kaarinan seurakunnassa pidetään jumalanpalveluksia pääsääntöisesti
seuraavasti: Kaarinan kirkossa on jumalanpalvelus sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä klo 10; Kuusiston kirkossa on jumalanpalvelus
yleensä klo 12.30 kuukauden 1. sunnuntai.
Muissa tiloissa ei järjestetä säännöllisiä jumalanpalveluksia.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan pääjumalanpalveluksien poikkeavista ajoista ja paikoista marras- joulukuussa 2017 seuraavasti:
Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus klo 12.30 Kuusistossa,
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo 10 Kuusistossa,
Jouluaaton ja 4.adventtisunnuntain sanajumalanpalvelus Kaarinan kirkossa klo 14.30
Jouluaamun jumalanpalvelus klo 7 Kuusistossa
Jouluaamun jumalanpalvelus klo 9 Kaarinan kirkossa
Tapaninpäivän Kauneimmat joululaulut -messu klo 17 Kaarinan kirkossa.
Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 109
VIRON YSTÄVYYSSEURAKUNTIEN TUKEMISEEN MYÖNNETYN MÄÄRÄRAHAN
JA KOLEHTITUOTTOJEN JAKO
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
2017 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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Ensimmäisestä erästä vuonna 2017 seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 15.2.2017 (§ 24).
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää maksaa Viron ystävyysseurakuntien avustamiseen myönnetystä 5000 € summasta nyt toisen erän siten, että kumpikin seurakunta, Palamuse ja Laiuse, saavat 1250 €
Vuonna 2017 Viron ystävyysseurakunnillemme kerättävien kolehtien
osalta seurakuntaneuvosto päättää, että niistä kertyvät rahat jaetaan niin
ikään puoliksi Palamusen ja Laiusen kesken.
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.

§ 110
LAUSUNNON ANTAMINEN TUOMIOKAPITULILLE TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KEHITTÄMISHANKKEESEEN LIITTYVISTÄ SELVITYSMIES SAMI
LAHTILUOMAN ESITYKSESTÄ, TUOMIOKAPITULIN SEURAKUNTAJAOTUKSEN
MUUTTAMISALOITTEESTA SEKÄ PAATTISTEN SEURAKUNNAN TARKENNETUSTA
ALOITTEESTA
Joulukuussa 2012 alkanut seurakunta- ja yhtymärakenteen kehittämishanke on tullut vaiheeseen, jossa tuomiokapitulin nimittämä selvitysmies
on tehnyt 5.5.2017 oman esityksensä ja tuomiokapituli 21.6.2017 aloitteen seurakuntajaotuksen muuttamisesta.
Tuomiokapituli pyytää molemmista Kaarinan seurakuntaneuvoston lausuntoa. Lisäksi se pyytää vielä lausuntoa Paattisten seurakuntaneuvoston
24.1.2017 tekemästä tarkennetusta seurakuntajaotusaloitteesta.
Selvitysmiehen esitys ja tuomiokapitulin pöytäkirjanote, josta selviävät
molemmat yllä mainitut aloitteet, lähetetään esityslistan mukana.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto lausuu seuraavaa:
Tuomiokapitulin aloite ja selvitysmiehen esitys ovat sisällöltään käytännöllisesti katsoen yhteneväiset. Molemmat sisältävät ajatuksen neljästä
suomenkielisestä seurakunnasta. Kapitulin näkemys poikkeaa selvitysmiehen näkemyksestä ainoastaan siinä, miten uudistunut Tuomiokirkkoseurakunta teknisesti aikaan saataisiin.
Keskeinen sisältö selvitysmiehen esityksessä ja tuomiokapitulin aloitteessa on sama: seurakuntien lukumäärä, keskenään yhdistettävät tai toi-
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seen seurakuntaan liitettävät seurakunnat, lakkautettavat tai muutettavat
virat sekä muutosten aikataulu ovat molemmilla samat.
Lisäksi 29.1.2016 työnsä valmiiksi saanut seurakuntayhtymän jatkovalmisteluryhmä esitti sekin täsmälleen samaa kuin selvitysmies 5.5.2017.

Kyseinen jatkovalmisteluryhmä teki hyvin kattavan valmistelutyön ja
perusteli esitystään laajasti. Ryhmän jäsenet edustivat parasta asiantuntemusta seurakuntayhtymässä ja hiippakunnassa.
Myös selvitysmies teki erittäin kattavan valmistelutyön ja perusteli esityksensä laajasti. Selvitysmiehen asiantuntemus oli vankka ja hänen laskelmansa pohjautuvat kylmiin faktoihin.
Sekä selvitysmiehen että jatkovalmisteluryhmän työtä leimasi asiantuntemuksen lisäksi myös objektiivisuus. Puolueeton ulkopuolinen näkemys
kehittämishankkeesta ja sen edellyttämistä muutoksista on ainoa oikea
perusta lopulliselle päätöksenteolle.
Ensisijaisesti esitetyssä seurakuntarakenteen jaotuksen muutoksessa on
kyse hallinnollisen organisaation muuttamisesta. Hallinto muuttuu, työyhteisöt laajenevat ja resurssit saadaan järkevämmin käyttöön.
Sen sijaan jumalanpalvelusyhteisöt, aktiiviset piirit ja muut seurakunnissa toimivat pienyhteisöt, seurakunnan tarjoamat palvelut, seurakuntalaisten kanssa kristityn arkea ja juhlaa todeksi elävä tuttu henkilöstö sekä
kirkkorakennukset ja muut toimipisteet/kiinteistöt jäävät jatkossakin
olemaan.
Esitetyn rakenteen mukanaan tuomat edut on perusteellisesti tuotu esiin
selvitysmiehen ja tuomiokapitulin esityksessä/aloitteessa. Kaarinan seurakuntaneuvosto ei ala niitä tässä lausunnossa enää siksi toistamaan.
Kaarinan seurakuntaneuvosto yhtyy siis tuomiokapitulin aloitteeseen.
Sisällöltään se on Kaarinan seurakunnan osalta sama kuin Kaarinan seurakuntaneuvoston 20.4.2016 tekemä liitosaloite. Kaarinan seurakuntaneuvosto on edelleen sitä mieltä, että osana laajaa seurakunta- ja yhtymärakenteen kehittämishanketta Piikkiön seurakunnan liittäminen Kaarinan seurakuntaan on perusteltua.
Esitetty hallinnollinen muutos on nyt tärkeä toteuttaa nopeasti. Tulevaisuuden haasteet ovat suuret, on aika päästä eteenpäin.
Edellä lausuttu vastaa myös Paattisten seurakunnan tarkennettuun aloitteeseen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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§ 111
SEURAKUNTATOIMISTON PALVELUPISTEEN MÄÄRITTÄMINEN
Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntatoimisto lakkautetaan ja sen seurakuntasihteerit siirretään 1.11.2017 alkaen yhtymän seurakuntien työntekijöiksi.
Seurakuntasihteeri Maj Röyskö siirtyy Kaarinan seurakunnan työntekijäksi toimien samalla myös Piikkiön seurakunnan seurakuntasihteerinä.
Seurakuntasihteerin palkkakulut jaetaan kyseisten seurakuntien kesken
siten, että Kaarinan seurakunta vastaa 2/3 ja Piikkiön seurakunta 1/3
kustannuksista.
Koska seurakuntayhtymän seurakuntatoimisto lakkaa olemasta, tulee
Kaarinan seurakunnan määrittää oman seurakuntatoimistonsa palvelupiste osoitteineen.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedokseen seurakuntasihteerin siirtymisen Kaarinan seurakunnan työntekijäksi.
Lisäksi seurakuntaneuvosto päättää, että Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimisto sijaitsee tässä vaiheessa osoitteessa Eerikinkatu 3,
1.kerros, 20100 Turku.
Seurakunnan virallinen ilmoitustaulu tulee sijaitsemaan samassa paikassa.
Seurakuntaneuvosto toteaa vielä, että Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimisto ja ilmoitustaulu tulevat sijaitsemaan siis samassa paikassa, kuin
missä nykyinen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntatoimisto ilmoitustauluineen sijaitsee.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 112
HENKILÖSTÖASIA, SALASSA PIDETTÄVÄ

§ 113
ILMOITUSASIOITA
-

Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
Arkkipiispan visitaatio Kaarinan seurakuntaan 25.1.2018
Marraskuun seurakuntaneuvoston kokouspäivän muutos >> 16.11.2018
samalla muuttuu työjaoston kokous pidettäväksi 8.11. klo 17.30
Ari Malmi toi terveiset Alfakursilta. Kurssilla on yli 30 osallistujaa.
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-

§ 114
MUUT ASIAT

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

1) YSTÄVYYSSEURAKUNTAMME VIROSSA
Kaarinan seurakunnalla on Virossa kaksi ystävyysseurakuntaa – Palamuse ja Laiuse. Osa seurakuntaneuvoston jäsenistä ja seurakunnan työntekijöistä vieraili kuluneena syksynä Palamusen seurakunnassa, jossa tavattiin seurakunnan luottamushenkilöitä ja osa-aikainen pappi, Urmas
Oras. Lisäksi tavattiin Ikaalisten seurakunnan jäseniä. Ikaalisten seurakunta on myös Palamusen seurakunnan ystävyysseurakunta. Vierailun
aikana kävi ilmi, että Palamusen ja Laiusen seurakunnat ovat yhdistymässä tulevaisuudessa.
Aila Laitinen toi terveiset ja painotti yhteistyön tärkeyttä. Myös tulevaisuudessa virolaisissa ystävyysseurakunnissamme tarvitaan apua ja laajempaakin yhteistyötä sekä Ikaalisten että Palamusen ja Laiusen seurakuntien välillä.

Esitys:

Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto keskustelee yhteistyöstä ja
sen kehittämisestä.

Päätös:

Esityksen mukaan. Lisäksi seurakuntaneuvosto antoi työntekijäkokoukselle tehtäväksi pohtia ja suunnitella yhteistyön tiivistämistä viroslaisten
ystävyysseurakuntien ja Ikaalisten seurakunnan kanssa.

2) SEURAKUNNAN TILOJEN VARAUSKÄYTÄNNÖSTÄ
Jari Andersson toi terveiset viime sunnuntain lähetyspyhästä. Jumalanpalveluksen jälkeen järjestettiin lähetystilaisuus seurakuntasalissa. Lähetystilaisuustilaisuus jouduttiin viemään läpi nopeasti, koska samaan
ajankohtaan ja samaan tilaan oli varattu toinen tilaisuus.
Esitys

Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta ja kehottaa tilojen varaamisen
suhteen tarkkaavaisuuteen.

Päätös:

Esityksen mukaan.

3) SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENET JUONTAMAAN KAUNEIMPIA JOULULAULUJA
Kaarinan seurakunta järjestää joulun alla monia kauneimmat joululaulut
-tilaisuuksia. Tilaisuuksien juontamisesta on usein vastannut pappi. On
herännyt ajatus, että voisivatko myös luottamushenkilöt vastata tilaisuuden juontamisesta. Kirkkoherra haastoi luottamushenkilöitä juontamaan
kauneimpia joululauluja. Seurakuntaneuvosto otti haasteen vastaan.
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§ 115
KOKOUKSESSA TARKISTETUT PYKÄLÄT
Esitys:

Todetaan § 106 ja 112 tulleen tarkastetuiksi kokouksessa.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 116
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Liite 1§ 116.
§ 117
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56
Kokouksen puolesta

Ville Niittynen
puheenjohtaja

Tatu Kuoppala
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Minna Tiainen
pöytäkirjantarkastaja

Merja Ainasoja
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.2017 – __.__.2017 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla __.__.2017 – __.__.2017 .
_________________________
Maj Röyskö
Seurakuntasihteeri

