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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Keskiviikko 21.12.2016 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous.
Kokouksen jälkeen joulupakettien jako.

Paikka:

Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2, Kaarina.

Läsnä:

Niittynen, Ville
Ainasoja, Merja
Andersson, Jari
Erkkilä, Raimo
Gustafsson, Irja
Hyppönen, Sirpa
Järvinen, Jarkko
Laitinen, Aila
Lehtonen, Mirkka
Malmi, Ari
Nevalainen, Paavo
Rantala, Anniina
Tiainen, Minna
Kankaristo, Tytti
Röyskö, Maj

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
sihteeri

Poissa:

Laitinen, Johanna

jäsen

§ 114
KOKOUKSEN AVAUS ja SIHTEERIN VALINTA
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja johdatti rukoukseen. Veisattiin virsi
31. Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Kaarinan seurakunnan seurakuntasihteeri Maj Röyskö.
§ 115
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:
Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 116
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Malmi ja Paavo Nevalainen.

§ 117
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä, että
pykälään 119 Uuden jäsenen kutsuminen seurakuntaneuvostoon
kirjataan pöydille jaettu esitys ja pykälään 120 Vuoden 2017 talous- ja
toimintasuunnitelmat lähetystyön korjattu suunnitelma.

§ 118
ERON MYÖNTÄMINEN SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENYYDESTÄ
Jasper Saarinen on 10.11.2016 ilmoittanut sähköpostitse muuttaneensa
pois Kaarinan seurakunnan alueelta. Näin ollen hän ei ole enää Kaarinan
seurakunnan jäsen.
Vaalikelpoisuudesta ja sitä kautta seurakuntaneuvoston jäsenyydestä
säädetään kirkkolaissa seuraavaa:
Kirkkolaki 23.luku 1 §: "Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18
vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä.
Kirkkolaki 23.luku 4 §: "Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta."
Esitys:

Seurakuntaneuvosto vapauttaa Jasper Saarisen seurakuntaneuvoston jäsenyydestä ja kiittää häntä hänen tekemästään työstä Kaarinan seurakunnan luottamustoimissa.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: Jasper Saarinen, yhteinen kirkkoneuvosto, taloustoimisto

Päätös:

Esityksen mukaan.
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§ 119
UUDEN JÄSENEN KUTSUMINEN SEURAKUNTANEUVOSTOON
Jasper Saarinen valittiin seurakuntaneuvostoon Nuorten näköinen seurakunta –ehdokaslistalta. Kyseiseltä neljän hengen listalta kaikki ovat sen
jälkeen muuttaneet pois Kaarinan seurakunnasta ja menettäneet vaalikelpoisuutensa.
Seurakuntavaalien 2014 vaalituloksen perusteella ensimmäinen ei-valittu
eli 15. parhaan vertausluvun saavuttanut oli Yhteinen kirkkomme –
listalla ehdolla ollut Leena Rantakokko.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto kutsuu Leena Rantakokon seurakuntaneuvoston
jäseneksi.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: Leena Rantakokko, yhteinen kirkkoneuvosto, taloustoimisto
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 120
VUODEN 2017 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT
Seurakuntayhtymässä hyväksytyssä vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmassa on Kaarinan seurakunnalle varattu määrärahaa yhteensä 1.015.285
€.
Kaarinan seurakunnan toimintamäärärahoihin jää budjetin tekovaiheessa
osoitettavaksi 119.661 €. Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan
16.11.2016 (§ 106) jakanut toimintamäärärahat työaloille ja antanut budjetin laatimisohjeet.
Vuoden 2015 toimintamäärärahojen toteuma oli 131.395 €. Säästöön vuodelle 2016 jäi 105.723 €. Tässä vaiheessa seurakuntaneuvosto voi jakaa
toimintamäärärahoina kuitenkin vain edellä mainitun 119.661 €.

Budjettiesitys pohjautuu työalavastaavien valmisteluun ja kirkkoherran
niiden pohjalta tekemään esitykseen.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuoden 2017 talous- ja toimintasuunnitelmat
liitteen 1 § 120 mukaisesti

Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia niiltä osin kuin se käsittelee lapsi- ja
nuorisotyön määrärahoja.
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Tiedoksi: työntekijöille
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 121
KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN AJALLE 01.01. - 31.05.2017
Kolehtisuunnitelma ajalle 01.01. - 31.05.2017 lähetetään esityslistan
mukana.
Suunnitelmassa on tummalla fontilla merkitty sellaiset kolehdit, joita
tämä päätös koskee.
Tavallisella fontilla merkityt ovat kirkkohallituksen määräämiä kolehteja.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman. Kirkkoherralle annetaan lupa muuttaa suunnitelmaa perustellusta syystä.
Tiedoksi: kirjaamo / taloustoimisto, Kaarinan ja Kuusiston kirkko
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 122
MAINOSBANNERI KAARINAN KIRKOLLE
Seurakunnan viestintätyöryhmä esittää mainosbanneri -taulun hankkimista Kaarinan kirkon kohdalle Hovirinnankadun varten.
Tietoa tarjouksesta on esitetty esityslistan liitteenä lähetettävässä infomateriaalissa.
Tarjouksessa näkyvien kustannusten lisäksi on pystytys ja perustamiskustannukset arvioitu sellaisiksi, että yhteensä hankkeeseen tarvitaan
10 000 euron määräraha.
Varsinaisten bannerien tilaaminen on tarkoitus toteuttaa seurakuntayhtymän omassa monistamossa, jolloin bannerin hinnaksi muodostuu noin
100 € / kpl.
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Esitys:

Seurakuntaneuvosto myöntää käyttövaroistaan mainostaulun hankintaa
ja pystytystä varten 4.000 €. Päätöksen ehtona on se, että seurakuntayhtymän kiinteistötoimi myöntää hankkeeseen rahaa 6.000 €.
Tiedoksi: kiinteistötoimikunta, viestintätyöryhmä
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti palauttaa asian valmisteluun seuraavin evästyksin: banneri-taulun osalta halutaan selvitystä myös muiden vaihtoehtoisten
paikkojen osalta sekä tarkempi kokonaiskustannusarvio. Lisäksi seurakuntaneuvosto haluaa selvitystä kustannusarvioineen muista vaihtoehdoista kuten valmiiden valotaulujen käyttämisestä tai omien TV-screenien sijoittamisesta kauppakeskuksiin.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

§123
HENKILÖSTÖASIA, LAUSUNTO
Salainen pykälä.

§ 124
ILMOITUSASIOITA
1. Seurakunnan kevätkauden avaus sunnuntaina 15.01.2017 klo 10 Kaarinan kirkossa. Uuden suntion tehtävään siunaaminen.
2. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
3. Tuomiokapitulin ilmoitus rovastikuntajaon muutoksesta
4. Seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden yhteinen loppiaisruokailu
6.1.2017 klo 17.30 Ravintola Smörissä.
5. Muut yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
6. Rakennusten tuotto- ja kuluvertailu seurakuntayhtymässä
§ 125
MUUT ASIAT

Keskusteltiin joulukorttien lähettämisestä yksinäisille.

§ 126
PYKÄLÄN 123 TARKASTAMINEN
Puheenjohtaja totesi, että pykälä 123 tarkastettiin kokouksessa.
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Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 127
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Liite 1§ 127.

§ 128
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.12.

Kokouksen puolesta

Ville Niittynen
puheenjohtaja

Maj Röyskö
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Ari Malmi
pöytäkirjantarkastaja

Paavo Nevalainen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.201 – __.__.201 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla __.__.201 – __.__.201 .
_________________________
Maj Röyskö
Seurakuntasihteeri

