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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Torstai 16.11.2017 klo 18.00, kahvit klo 17.30 alkaen

Paikka:

Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9

Läsnä:

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

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

Poissa:

Laitinen, Aila

jäsen

§ 118
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 119
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:
Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 120
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Andersson ja Irja Gustafsson.
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§ 121
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 122
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VALITSEMINEN VIRKAAN
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 11.10.2017 (§ 105) julistaa
haettavaksi nuorisotyönohjaajan viran seuraavasti:
1) asettaa Kaarinan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi siten, että
uusi työntekijä voisi aloittaa virassaan 1.1.2018,
2) todeta viran kelpoisuusehtojen olevan piispainkokouksen hyväksymän nuorisotyönohjaajan tutkinnon
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,

Lisäksi seurakuntaneuvosto antoi omalta osaltaan evästyksen viran erityistarpeista nimeten sellaiseksi hakijan hyvät kyvyt musiikin alalla.
Kirkkoherra ja johtava nuorisotyönohjaaja laativat liitemateriaaliin sisällytetyn työpaikkailmoituksen, joka julkaistiin netissä 30.10.2017 (evl.fi
+ turunseurakunnat.fi).
Hakuajan loppuun mennessä saapui neljä hakemusta. Näistä kirkkoherra
ja johtava nuorisotyönohjaaja kutsuivat haastatteluun kolme henkilöä.
Työjaosto haastatteli kyseiset hakijat 13.11.2017, minkä jälkeen työjaosto päätyi esittämään seurakuntaneuvostolle sosionomi Jens Salaman valitsemista virkaan.
Yhteenveto hakijoista ja hakuprosessista esityslistan liitteenä (liite 1 §
122).
Esitys:

Seurakuntaneuvosto suorittaa virkavaalin ja valitsee Kaarinan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan Jens Salaman.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätöksellä ei ole lapsiasiainvaikutuksia.
Tiedoksi: Hakijat, hallintovirasto.
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Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 123
KOULUTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Budjettivalmistelun tämän hetkisen tilanteen mukaan Kaarinan seurakunnan koulutusbudjetti vuodelle 2018 on suuruudeltaan 6.753 €.
Esityslistan liitteeseen (1 § 123) on koottu työntekijöiltä saapuneet koulutushakemukset. Taulukko sisältää myös esityksen hyväksyttävistä koulutuksista.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy koulutussuunnitelman vuodelle 2018 liitteen 1 § 123 mukaisesti.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Ei lapsiasiainvaikutuksia.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 124
YSTÄVYYSSEURAKUNTAMATKA NORJAAN 13.10.-15.10.2017: RAPORTTI MATKASTA
JA POHJOISMAISEN YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖN TULEVAISUUS
Seurakuntaneuvosto päätti 31.5.2017 (§ 66) osallistumisesta ystävyysseurakuntatapaamiseen Norjassa lokakuussa 2017.
Matkalle osallistuivat Kaarinan seurakunnasta Mirkka Lehtonen, Henri
Kesti ja Ville Niittynen.
Matkaohjelma oli seuraava:
13.10.2017 Aamulento Turusta Tukholmaan ja Tukholmasta Osloon.
Auton vuokraaminen Oslon lentokentältä. Ajo Nedre Eikeriin. Majoittuminen Drammenissa Skandic-hotelliin. Seurakunta-ilta Nedre Eikerin
kirkossa ja osallistuminen Nuorten lauluiltaan Mjölndalenin kirkossa.
14.10.2017 Lounas ja seurakuntaneuvottelu, konsertti Nedre Eikerin
hautausmaan kappelissa, seurakunta-ilta Nedre Eikerin seurakuntatalolla.
15.10.2017 Jumalanpalvelus ja kirkkokahvit Mjölndalenissa. Ajo Oslon
lentokentälle ja paluulennot Turkuun.
Kolmen hengen matkoista ja majoituksista muodostui kustannuksia yhteensä 2.300 €.
Seurakuntaneuvottelussa Norjassa sovittiin seuraavaa:
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Ystävyysseurakuntatoiminta nykyisessä muodossaan päätettiin lopettaa.
Tanskalaiset ovat jo aikaisemmin jättäytyneet pois toiminnasta. Todettiin, että kahden vuoden välein toistuvat virallisluonteiset ja pääosin johdolle suunnatut tapaamiset ovat huonosti perusteltuja ja koskettavat liian
pientä joukkoa.
Yhteydenpitoa ja ystävyyttä päätettiin kuitenkin jatkaa. Sovittiin, että ollaan tulevaisuuden suhteen avoimia. Keskusteluissa mainittiin esimerkiksi seuraavia asioita, joita tulevaisuudessa ystävyysseurakuntatoiminta
voi pitää sisällään: vierailut, erilaiset matkat eri kokoonpanoilla, kylään
kutsumiset, seurakuntalaisille tai työntekijöille tarkoitettu henkilövaihto,
yhteydenpito sosiaalisessa mediassa. Pakosta, velvollisuudesta kutsua ja
kyläillä sekä tiukasta vierailujen ajankohtaa ja osallistujajoukkoa määrittävästä formaatista päätettiin siis luopua, mutta kaikki ovet jätettiin auki
yhteydenpidolle, ystävyydelle ja uusille ideoille.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi seurakuntaneuvottelussa Nedre
Eikerissä 14.10.2017 sovitut asiat ja tulevaisuuden linjaukset.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 125
SEURAKUNTAMATKA RANSKAAN TAIZE-KESKUKSEEN
Seurakuntaneuvosto on 31.5.2017 (§ 69) päättänyt hyväksyä ehdollisena
seurakuntamatkan järjestämisen Ranskaan Taize-keskukseen kesällä
2018.
Päätöksessään seurakuntaneuvosto edellytti ennen lopullista päätöksentekoa seuraavia asioita:
Konkreettisen ja yksityiskohtaisen matkaohjelman, yksilöidyn tulo- ja menoarvion, yksilöidyn ja aikataulutetun rahankeruusuunnitelman, turvallisuusselvityksen, tiedot matkalaisten vakuuttamisesta, suunnitelman siitä miten rahankeruu ja rahanjakaminen toteutetaan mahdollisimman tasapuolisesta lähtijöiden kesken, tiedotussuunnitelman sekä suunnitelman siitä, miten kerätyt rahat jaetaan jos matka peruuntuu. Lisäksi matkaan lähtijöiden kanssa on kirjallisesti sovittava, että jos rahankeräystavoitteesta jäädään, niin matkalle lähtijän omavastuuosuus vastaavasti kasvaa.

Lisäksi seurakuntaneuvosto otti kantaa matkalle lähtijöiden ja alaikäisten
määrään (21 lähtijää/9 alaikäistä/kaksi kolmasosaa oman seurakunnan
jäseniä).
Pastori Mika Ostela on valmistellut matkaa kesän ja syksyn aikana.
Toukokuun alustavista suunnitelmista matka on muuttunut seurakuntamatkasta Kaarinan lukion ja seurakunnan yhteiseksi matkaksi. Ajankohta on muutettu lukion aikatauluihin paremmin sopivaksi, samoin lähtijöiden lukumäärä on lukion mukaan tulon myötä noussut.
Sinänsä matkan valmistelussa ja suunnittelussa on kuitenkin otettu hyvin
huomioon seurakuntaneuvoston toukokuussa tekemät linjaukset. Kysei-
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set linjauksethan keskittyivät pääasiassa turvallisuus- ja vastuukysymyksiin sekä taloudellisiin riskeihin varautumiseen.
Esityslistan mukana lähetetään Mika Ostelan toimittama valmistelumateriaali.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakuntamatkan toteuttamisen esitetyssä laajuudessa ja muodossa.
Työpariksi Mika Ostelalle seurakuntaneuvosto määrää johtavan nuorisotyönohjaaja Minna Hamarilan. Päävastuun matkasta, sen valmistelusta ja
rahankeruusta kantaa jatkossakin Mika Ostela.
Seurakuntaneuvosto antaa lisäksi Mika Ostelan tehtäväksi laatia hänen
valmistelumateriaalinsa pohjalta kirjallinen sopimus Kaarinan lukion
kanssa liittyen matkan turvallisuusvastuisiin.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätöksellä on lapsiasiainvaikutuksia, koska matkalle lähtee alaikäisiä
nuoria. Matkan järjestäminen on suuri ja hieno satsaus kaarinalaisille
lapsille. Heidän turvallisuutensa huomioiminen matkan kaikissa vaiheissa on erityisen tärkeää.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 126
ILMOITUSASIOITA
- Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja seppeleen lasku Kuusistossa.
- Kokousaikataulu keväälle 2018
o 18.1., työjaosto 8.1. klo 16.45
o 28.2., työjaosto 18.2. klo 15.00
o 27.3., työjaosto 19.3. klo 16.45
o 25.4., työjaosto 16.4. klo 16.45
o 23.5., työjaosto 14.5. klo 16.45
o 19.6., työjaosto 11.6. klo 16.45
- Maj Röyskö aloittanut Kaarinan seurakunnan työntekijänä 1.11.2017
- Musiikkitoimikunta on myöntänyt Suomi100-konserttiin ja Lasten Kaarina-tapahtumalle avustusta yhteensä 2450 euroa.
- Raimo Erkkilän ajatus ”joulutervehdys yksinäiselle” on edennyt. Partiolaiset ja lapsityö tekevät kortteja, joita seurakunnan työntekijät jakavat
vierailukäynneillään.
- Raimo Erkkilä on menossa kriisiviestintäkoulutukseen Tampereelle
helmikuussa 2018.
- Yhteistyökeskusteluja käyty Kamu-kuoron johtajan ja Arkipelagin rehtorin kanssa. Niiden kanssa tehdään virallinen yhteistyösopimus. Myös
Kaarinan poikien kanssa on keskusteltu yhteistyöstä.
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- Käytiin läpi joulukuun KJL-tilaisuuksia.
- Kappalaisen virkaan tullut kuusi hakemusta. Tarkoituksena on, että
20.12. valitaan Kaarinan seurakuntaan uusi kappalainen.
- Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat
nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
§ 127
MUUT ASIAT

§ 128
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Liite 1§ 128.
§ 129
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.18.
Kokouksen puolesta

Ville Niittynen
puheenjohtaja

Tatu Kuoppala
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Jari Andersson
pöytäkirjantarkastaja

Irja Gustafsson
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

