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Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 9/2021

Poissa:

§ 112

Paikka:

Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Kaarina

Aika:

Tiistai 21.12.2021 klo 18.00, kahvit klo 17.30 alkaen.

Läsnä:

Niittynen, Ville

puheenjohtaja

Andersson, Jari

jäsen

Erkkilä, Raimo

jäsen, teams

Gustafsson, Irja

jäsen

Kouki, Ville

jäsen

Laitinen, Johanna

jäsen

Lehtonen, Mirkka

varapuheenjohtaja

Malmi, Ari

jäsen

Mäkinen, Paula

jäsen

Peltonen, Kaarina

jäsen

Ranne, Maria

jäsen, teams

Rantala, Anniina

jäsen

Seivästö, Anne

jäsen

Tiainen, Minna

jäsen, teams

Vaiste, Marja

jäsen

Nevalainen, Paavo

varajäsen

Kuoppala, Tatu

sihteeri

Kouki, Ville

jäsen
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkurukouksen ja avasi kokouksen.

§ 113
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän
kuin puolet jäsenistä. Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään
kolme päivää ennen kokousta. Kokous on kutsuttu koolle ja esityslista
lähetetty sähköpostilla 15.12.2021.
Kokous järjestetään hybridikokouksena. Kolme jäsentä on läsnä teamsin välityksellä.
Käsiteltävistä asioista antaa lisätietoja kirkkoherra, jollei pykälässä muuten mainita.
Khran esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin se, että kokous on hybridimuotoinen.

§ 114
Pöytäkirjantarkastajat
Khran esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Gustafsson ja Mirkka Lehtonen.

§ 115
Työjärjestyksen hyväksyminen
Khran esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 116
Työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2022
Työalat ja kirkkoherra ovat valmistelleet liitteenä (1 § 116) olevat toimintasuunnitelmat ja taloussuunnitelmat.
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Khran esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmat liitteen 1 § 116 mukaisina.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia niiltä osin kuin se käsittelee lapsi- ja
nuorisotyön määrärahoja.
Tiedoksi: työntekijöille
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 117
Kolehtisuunnitelman hyväksyminen ajalle 01.01. - 30.06.2022
Kolehtisuunnitelma ajalle 01.01. - 30.06.2022 on esityslistan liitteenä (1
§ 117).
Suunnitelmassa on tummalla fontilla merkitty ne kolehdit, joita tämä
päätös koskee.
Tavallisella fontilla merkityt ovat kirkkohallituksen/arkkihiippakunnan
määräämiä kolehteja.
Khran esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman liitteen 1 § 117 mukaisesti.
Kirkkoherra valtuutetaan muuttamaan suunnitelmaa perustellusta
syystä.
Tiedoksi: Talouspalvelut, Kaarinan ja Kuusiston kirkko
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 118
Anomus arkkihiippakunnan tuomiokapitulille kappalaisen viran auki julistamatta jättämisestä
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Kaarinan seurakunnan III kappalaisen virka on tullut avoimeksi
1.11.2021 lukien eläköitymisen vuoksi.
Eläköitynyt kappalainen oli ollut pitkään virkavapaalla ennen eläköitymistään. Keväällä 2021 häneltä saadun tiedon mukaan hänen virkavapaansa jatkuisi yhä, vähintään vuoden 2022 kesään asti. Tämän vuoksi
seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 30.6.2021 (§ 77 ja § 78) pyytää tuomiokapitulilta II seurakuntapastorin viran täyttämistä toistaiseksi
1.7.2021 alkaen ja V seurakuntapastorin viran täyttämistä määräajaksi
21.11.2021-30.4.2023. Nämä virantäytöt tuomiokapituli pani toimeen.
Vasta näiden kyseisten virantäyttöjen jälkeen saatiin seurakuntaan alkusyksystä tieto, että virkavapaalla oleva kappalainen on saanutkin myönteisen eläkepäätöksen.
Koska kaikki Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin virat on nyt täytettyinä ensimmäisen kerran moneen vuoteen, ei seurakunnalla ole
määrärahojensa puitteissa mahdollisuutta täyttää auki tullutta kappalaisen virkaa. Lisäksi Kaarinan seurakunta selviää lakisääteisistä ja muista
suunnitelluista velvoitteistaan nykyisellä papistollaan (kuusi täysiaikaista
pappia ja yksi pappi 50 % viranhoitovelvoitteella).
Khran esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää pyytää kirkkojärjestyksen 6. luvun 14 §
mahdollistamalla tavalla Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta, että
se jättää 30.10.2022 saakka auki julistamatta seurakunnassa avoimeksi
tulleen III kappalaisen viran.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 119
Seurakunnan ympäristövastaavan nimeäminen
Seurakunnan strategian yksi painopistealue on ilmastonmuutoksen torjuminen. Samassa yhteydessä on yhdeksi tehtäväksi toimenpiteeksi
määritetty ympäristövastaavan nimeäminen.
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Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 17.12.2020 (§ 92) nimennyt
ympäristövastaavaksi Minna Glansin. Hän ei ole enää seurakunnan palveluksessa ja siksi uuden ympäristövastaavan nimeäminen on tarpeen.
Khran esitys:

Seurakuntaneuvosto nimeää seurakunnan ympäristövastaavaksi seurakuntapastori Reija Vainionpään.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, sillä seurakunnan ympäristövastuu
tähtää omalta pieneltä osaltaan luomakunnan säilyttämiseen
elinkelpoisena tuleville sukupolville.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 120
Arkkipiispan piispantarkastuslausunto
Arkkipiispa Tapio Luoma suoritti vuonna 2021 Kaarinan seurakunnassa
piispantarkastuksen.
Seurakuntaan on saapunut piispantarkastuslausunto, joka lähetetään
seurakuntaneuvostolle esityslistan mukana.
Määräaika vastausten antamiseen tarkastuslausunnossa esiin nostettuihin asioihin on syksyyn 2022 asti.
Khran esitys:

Seurakuntaneuvosto käy alustavan keskustelun ja merkitsee tarkastuslausunnon tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 121
Rippikoulun ohjesäännön päivittäminen
Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 10.11.2021 päättänyt Kaarinan
seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelmasta vuosille 2022-2024.
Samassa yhteydessä todettiin, että myös rippikoulun ohjesääntö tulee
päivittää.
Rippikoulun ohjesäännön vahvistaa tuomiokapituli.
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Khran esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy osaltaan liitteenä (liite 1 § 121) olevan
Kaarinan seurakunnan rippikoulun ohjesäännön ja alistaa sen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, sillä se määrittää ja säätelee
seurakunnan keskeistä kasvatustyön osa-aluetta eli rippikoulutyötä.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 122
Anomus seurakuntayhtymän musiikin asiantuntijaryhmälle
Pastorit Tiina Rumpunen ja Mika Ostela ovat suunnitelleet milleniaaneille suunnattujen pop-messujen järjestämisen aloittamista Kaarinan
kirkolla keväällä 2022. Tarkoituksena on saada kirkon toimintaan niitäkin ihmisiä, jotka eivät yleensä tule messuun.
Pop-messut lanseerataan 26.3.2022 pidettävällä ensimmäisellä popmessulla ja siihen kutsutaan erikseen vuoden 2022 aikana 30- ja 40vuotta täyttävät seurakuntalaiset.
26.3.2022 järjestettävän pop-messun vierailevaksi muusikoksi on saatu
Jarkko Martikainen. Jarkko Martikainen on tehnyt pitkän uran pop- ja
rockmusiikin saralla ja viime vuosina hän on vieraillut myös erilaisissa
kirkon järjestämissä matalan kynnyksen tilaisuuksissa (esimerkiksi Helsingin Töölön seurakunnan pop-messussa).
Jarkko Martikaisen keikat ovat usein loppuunmyytyjä ja hän on hyvin
suosittu ja siksi odotukset ovat pop-messun osalta korkealla. Pop-messussa 26.3.2022 myös saarna toteutetaan yhdessä Martikaisen kanssa.
Martikaisen keikkapalkkio on 2200 euroa. Tämän lisäksi mainostus ja
kutsujen lähettäminen tuovat kustannuksia. Pop-messu on luonnollisesti
osallistujille ilmainen eli pääsylipputuloja ei tule olemaan.
Khran esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää anoa seurakuntayhtymän musiikin asiantuntijaryhmältä 2200 euron avustusta Jarkko Martikaisen saamiseksi
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Kaarinan seurakunnan pop-messuun ja nuorten aikuisten kutsutilaisuuteen 26.3.2022.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 123
Ilmoitusasiat
1. Muut yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
2. Kaarinan kaupunki on myöntänyt seurakunnalle Kaarinamitalin ja kunniakirjan.
3. Seurakuntaneuvoston kokoukset keväällä 2022
26.1. (työjaosto 17.1.)
2.3. (20.2. klo 17.30)
30.3. (21.3.)
4.5. (25.4.)
15.6. (6.6.)

§ 124
Muut asiat
§ 125
Muutoksenhakuosoitus
Liite 1 § 125.

§ 126
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.22.
Kokouksen puolesta
Ville Niittynen

Tatu Kuoppala

puheenjohtaja

sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

KAARINAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

9/2021
60

Irja Gustafsson

Mirkka Lehtonen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.202 – __.__.202 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla __.__.202 – __.__.202.
Maj Röyskö
Seurakuntasihteeri

