1/12
AURAN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
2/2019
PÖYTÄKIRJA
27.03.2019
Kirkkoneuvosto
§ 18 - 31 §
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2/2019
Aika

Keskiviikko 27.03.2019 klo 18:00.

Paikka

Auran seurakuntatalon kahvio.

LÄSNÄ
Torsten Sandberg, pj
Leena Hafrén, vpj
Kaija Mäki
Kirsti Numminen
Eila Saari
Netta Nieminen
Marko Valkama
Tommi Pasto
MUUT LÄSNÄOLLEET
Outi Leino, kirkkovaltuuston pj
Ari Vilén, kirkkovaltuuston vpj.

Torsten Sandberg
puheenjohtaja
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18 §

Kokouksen avaus

19 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

20 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

21 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

22 §

Ilmoitusasiat

23 §

Viranhaltijapäätökset

24 §

Valtuustoaloite kesäaikaisen rippikoulutyön vahvistamiseen Auran seurakunnassa

25 §

Aluerekisteriin siirtyminen vuoden 2022 alusta Auran seurakunnan osalta

26 §

Auran seurakunnan papiston loma-, ja vapaa-aikasuunnitelma 2019A.
Ajanjakso toukokuu 2019 — syyskuu 2019. Ilmoitus kirkkoneuvostossa.

27 §

Auran seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 sekä vahvistuskirje tilintarkastajalle

28 §

Muut asiat

29 §

Pöytäkirjan tarkistaminen

30 §

Valitusosoitus

31 §

Kokouksen päättäminen
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puheenjohtaja
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KOKOUKSEN AVAUS
PÄÄTÖSESITYS
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avaa kokouksen.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:06.

19 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Suoritetaan nimenhuuto. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouksesta on ilmoitettu kirkkoneuvoston jäsenille tekstiviestillä keskiviikkona 20.03.2019. Kokouskutsu asialistoineen
on toimitettu jäsenille postilaatikkoon torstaina 21.03.2019.
PÄÄTÖSESITYS
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS
Päätösesityksen mukainen. Puheenjohtaja toimii sihteerinä.

20 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Pöytäkirjan
tarkastajat valitaan neuvoston jäsenlistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖSESITYS
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Netta Nieminen ja Kirsti Numminen.
PÄÄTÖS
Päätösesityksen mukainen.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei
neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖSESITYS
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS
Päätösesityksen mukainen.

22 §

ILMOITUSASIAT
•

Torsten Sandberg
puheenjohtaja

Ylimääräiset seurakuntavaalit 2019
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Viranhaltijapäätökset nähtävillä kokouksen aikana
Auran seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö 11 §, kohta 1
Auran seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö 12 §, kohta 1
Auran seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö 14 §
Kirkkoneuvostolla on viranhaltijapäätösten suhteen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukainen siirto-oikeus.
”Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi siirtää johtokunnan, luottamushenkilön tai viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota
päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi. Johtokunnan sihteerin sekä asian ratkaisseen viranhaltijan ja luottamushenkilön on toimitettava ote tai muu
ilmoitus päätöksestä 7 päivän kuluessa ratkaisusta kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto määrää erikseen, miten nämä päätökset saatetaan sen tietoon.
Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja haluaa saattaa ratkaisun neuvoston käsiteltäväksi,
vaatimus siitä tulee ilmoittaa asianomaiselle, joka on ratkaissut asian, 7 päivän kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätösluettelon ote tai muu.
ilmoitus on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään siirto-oikeuttaan.” (KL 10:5)
KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSESITYS
Kirkkoneuvosto merkitsee mahdolliset viranhaltijapäätökset tiedoksi. Kirkkoneuvosto ei
käytä siirto-oikeuttaan.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
PÄÄTÖS
Ei viranhaltijapäätöksiä.
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puheenjohtaja

Netta Nieminen
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VALTUUSTOALOITE KESÄAIKAISEN RIPPIKOULUTYÖN VAHVISTAMISEEN AURAN
SEURAKUNNASSA
ESITTELY
Taru Sahla on jättänyt 27.12.2018 valtuustoaloitteen (LIITE 1, 24 §) joka liittyy rippikoulutyönalaan. Aloitteessa perätään kesäaikaisen rippikoulutyön vahvistamista, asiantila
joka on aina ollut erityisen huomion kohteena seurakunnassamme viimeisen 15 vuoden
aikana.
Vuosi 2019 on ollut sikäli poikkeuksellinen, että tarjotuista rippikouluvaihtoehdoista ns.
talvirippikoulu ei herättänyt kiinnostusta. Auran seurakunnan kirkkoneuvosto vahvisti
syksyllä 2018 vuoden 2019 rippikoulusuunnitelman jonka mukaan edettiin. Tällöin oli
tarjolla vain yksi kesäaikainen rippikoulu jonka kokonaistoteutukseen kuului leiri eli
pitkä intensiivijakso. Vuoden 2019 osalta henkilöstöresurssit ovat tiukat. Valtuustoaloitteessa ei ole tiedostettu seuraavia tosiasioita.

•

Kesällä on muutakin toimintaa joka vie erityisesti nuorisotyönohjaajan aikaa.

•

Työntekijöillä pitää olla mahdollisuus kohtuullisessa määrin pitää huomattava osa
vuosilomastaan kesä-heinäkuun aikana.

•

Koulutetun ja osaavan työvoiman hankkiminen ei ole helppoa. Jos kesään ajoittuu
kahden rippikoulun leirijakso, niin nuorisotyönohjaaja joutuu olemaan mukana
papin kanssa molemmilla joka tapauksessa.

•

Leirikoon yläraja on 25. Edelliseen pohjaten olisi resurssien haaskausta ”ylimiehittää” leiri. Viimeisen kymmenen vuoden aikana leireillä on ollut kolme vakituista
työntekijää koko ajan: pappi, nuorisotyönohjaaja ja kolmas viranhaltija (Diakonian
viranhaltija ja kanttori ovat paikalla leirijakson puoliksi.).

Tulevien vuosien aikana, pohjautuen vuosien 2020–2022 rippikoulun ikäluokkien kokoon ja ”ennusteeseen” on ilmeisen tarpeellista että vuosina 2020 ja 2022 on tarvetta
kahdelle rippikoululle, asiantila jossa elettiin vuoteen 2015 saakka. 2021 ikäluokan pienuudesta johtuen selvitään perinteisellä rippikoululla (Rippikoulumuoto johon sisältyy
pitkä intensiivijakso eli leiri kesällä) ja päivä-rippikoululla. Vuodesta 2023 saakka selvitään yhdellä perinteisellä rippikoululla ja päivärippikoululla käytännössä melkein joka
vuosi.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mitä tulee valtuustoaloitteen tarpeellisuuteen saa se lähinnä jo toteavan muistutuksen
luonteen ja merkityksen ja on sinänsä aivan tarpeeton. Aloite on kirjattu asiana, on kirjattu ylös ja sitä on nyt arvioitu.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Kirkkoneuvosto merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja toteaa että siinä ilmaistu asia on
hoidossa. Vuosi 2019 on muodostanut poikkeuksellisen tilanteen jota ei juuri olisi voitu
parantaa lisätyövoimalla. Näkymät tulevien vuosiin ovat resurssien suhteen sillä hyvällä
tasolla jolla on takavuosinakin eletty. Edelleen kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuustolle
että Taru Sahlan valtuustoaloite on sinänsä tarpeeton eikä johda sellaisiin toimenpiteisiin joita ei seurakuntatyön suunnittelussa olisi otettu jo hyvin huomioon aiemmin. Valtuustoaloite voidaan katsoa käsitellyksi.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja toteaa että siinä ilmaistu asia on
hoidossa. Vuosi 2019 on muodostanut poikkeuksellisen tilanteen jota ei juuri olisi voitu
parantaa lisätyövoimalla. Näkymät tulevien vuosiin ovat resurssien suhteen sillä hyvällä
tasolla jolla on takavuosinakin eletty. Edelleen kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuustolle
että Taru Sahlan valtuustoaloite on sinänsä tarpeeton eikä johda sellaisiin toimenpiteisiin joita ei seurakuntatyön suunnittelussa olisi otettu jo hyvin huomioon aiemmin.
Kirkkoneuvosto toteaa että seurakunnassa tiedostettiin vuoden 2019 tilanne. Tarjottiin
jo vahvistetun suunnitelman lisäksi ylimääräistä rippikoulua johon olisi sisältynyt leiri.
Kiinnostus tätä vaihtoehtoa kohtaan oli kuitenkin niin vähäinen, että rippikoulu ei ollut
tarpeellinen. Valtuustoaloite voidaan katsoa käsitellyksi.
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ALUEREKISTERIIN SIIRTYMINEN VUODEN 2020 ALUSTA AURAN SEURAKUNNAN OSALTA
ESITTELY
Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2019 päivämäärällä 22.02.2019 puhuu kirkonkirjojen keskittämisestä alueellisiin keskusrekistereihin vuoden 2022 alusta. Luonnollisesti asia koskee myös Auran seurakuntaa. Edellä mainitun dokumentin (LIITE 1, 25 §) ensimmäinen
kappale kuvaa hyvin mistä on kyse.
”KIRKONKIRJOJENPITO KESKITETÄÄN ALUEELLISIIN KESKUSREKISTEREIHIN
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Seurakuntien tulee
siten tehdä päätöksiä keskusrekisteriin liittymisestä tai sen muodostamisesta. Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan
ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Keskittämisessä on
otettava huomioon seurakuntalaisten palveleminen ja toiminta sekä suomen että ruotsin
kielellä. Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien keskittymisen kirkon perustehtävään.”
Auran seurakunnan hallinnossa tulee olla valmiita tulevaan muutokseen. Muutos etenee
ylhäältä ohjatusti, mutta toisaalta seurakunnan hallinnossa pitää olla myös aktiivisia. Turun Arkkihiippakunnan alueella tullee olemaan useampia aluerekistereitä jotka voivat
suurimmillaan noudattaa nykyistä rovastikuntajakoa tai olla useamman seurakunnan yhteistyöhön perustuvia rakenteita. Asian suunnittelu ja ohjaus on kirkkoherranviraston
toiminnasta vastaavan henkilön, kirkkoherran vastuulla. Asiassa edetään jo vuoden 2019
aikana ja suunnitelma tulee ainakin alustavasti käsittelyyn kuluvan vuoden toisella puoliskolla. Korostettakoot vielä että kaikkien seurakuntien tulee liittyä johonkin aluerekisteriin.
Tässä vaiheessa riittää kun em yleiskirje merkitään tiedoksi ja asiasta käydään keskustelu.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.

Torsten Sandberg
puheenjohtaja

Netta Nieminen
pöytäkirjantarkastaja

Kirsti Numminen
pöytäkirjantarkastaja

9/12
AURAN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
2/2019
PÖYTÄKIRJA
27.03.2019
Kirkkoneuvosto
§ 18 - 31 §
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSESITYS
Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen 4/2019 päivämäärällä
22.02.2019 tiedoksi ja käy asiasta keskustelun. Asian valmistelu ja ohjaus kuuluu kirkkoherralle. Kirkkoneuvostoa tiedotetaan asian valmistelun aikana.
PÄÄTÖS
Päätösesityksen mukainen.
26 §

AURAN SEURAKUNNAN PAPISTON LOMA-, JA VAPAA-AIKASUUNNITELMA 2019A. AJANJAKSO TOUKOKUU 2019 — SYYSKUU 2019. ILMOITUS KIRKKONEUVOSTOSSA

ESITTELY
KJ 6:8 § 4a kohdan nojalla tuomiokapituli myöntää kirkkoherran vuosiloman, virka

va-

pauden ja vapaa-ajan. Nyt tulee ajankohtaiseksi suunnitelma 2019A (LIITE 1, XX§. Liite
tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen.). Suunnitelma on esillä ilmoitusluontoisena asiana
kirkkoneuvostossa, ja sen jälkeen kirkkoherra lähettää sen sähköpostin liitetiedostona
lääninrovastille 12.04.0219 mennessä. Lääninrovasti tarkistaa sunnitelman ja mahdollisen
korjauskierroksen jälkeen lähettää lomakkeen tuomiokapitulille 26.04.2019 mennessä.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSESITYS
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja lähettää sen edelleen lääninrovastille.
PÄÄTÖS
Päätösesityksen mukainen.
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AURAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2018 SEKÄ VAHVISTUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE
ESITTELY
Auran seurakunnassa on laadittu toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 2018. (Liite1, 27 §). Kirkkoneuvoston tulee käsitellä myös vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
(Liite 2, 27§).
KIRKKOHERRAN JA VT. TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSESITYS
Pääluokan kiinteistötoimi ulkoinen toimintakate on ylittynyt 5.003,07 € vuonna 2018.
Kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahan ylityksen 5.003,07€ pääluokalle kiinteistötoimi.
Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös esitetään kirkkovaltuustolle. Samalla kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä 4.834,60 € euroa
kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.
Edelleen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Tilivuodelta 2018. Kirkkoneuvosto hyväksyy myös vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja
valtuuttaa kirkkoherran ja vt. talouspäällikön allekirjoittamaan sen.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
PÄÄTÖS
Päätösesityksen mukainen.

28 §

MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Tarkastettu pöytäkirja tai ilmoitus siitä tulee asettaa nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 14 päivän ajaksi. (KL 25 luku 3 § ).
PÄÄTÖSESITYS
Pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksen jälkeen 27.03.2019. Pöytäkirja on nähtävillä
28.03.2019 –11.04.2019 seurakunnan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina tai
muuna sovittuna aikana. Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 28.03.2019 – 11.04.2019.
PÄÄTÖS
Päätösesityksen mukainen.

30 §

VALITUSOSOITUS
PÄÄTÖSESITYS
Puheenjohtaja valmistelee kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja se liitetään pöytäkirjaan sen tarkistamisen yhteydessä. (Liite 1, 30 §).
PÄÄTÖS
Päätösesityksen mukainen.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:20.

Kokouksen vakuudeksi

Torsten Sandberg
puheenjohtaja, sihteeri
kirkkoherra

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet, että se vastaa kokouksen kulkua:

Netta Nieminen
Pöytäkirjantarkastaja

Torsten Sandberg
puheenjohtaja

Kirsti Numminen
Pöytäkirjantarkastaja
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