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ASIALISTA:
1. Kokouksen avaus ja alkuhartaus
2. Kokouksen laillisuus
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
6. Lausunnon antaminen Kalannin kappalaisen viransijaisuudesta
7. Jumalanpalvelusaikataulujen muutosprosessi
8. Jumalanpalveluselämän ja yhteisöllisyyden kehittäminen
9. Ilmoitusasiat
10. Muutoksenhaku
11. Kokouksen päättäminen
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24 §
KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra pitää
alkuhartauden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti
alkuhartauden.

25 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS
Kutsu kappelineuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi
päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty kappelineuvoston jäsenille 28.10.2020.
Esitys:

Kokous todetaan lailliseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi.

26 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys:

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
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27 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kappelineuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kappelineuvosto
kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastusvuoro tulee aakkosjärjestyksen
mukaan.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen ja on yleisesti nähtävänä 5.11.19.11.2020 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.
Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Virtanen ja Ilpo Valtonen,
jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

Esityksen mukaan.

28 §
ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esitys:

Kappelineuvosto hyväksyy kokouksen asialistan
työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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29 §
LAUSUNNON ANTAMINEN KALANNIN KAPPALAISEN VIRANSIJAISUUDESTA
Kirkkoneuvosto 21.10.2020 diaarinumero DUUD/71/01.01.01/2020
Lausunto Jukka Kekin sijaisuudesta 1.1.-15.8.2021
Esittelijä Kirkkoherra Juhana Markkula p. 050 3634 302
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 16.9. 2020 myöntänyt
kappalainen Jukka Kekille virkavapautta ajalle 1.12. 2020 – 15.8. 2021.
Tuomiokapituli on pyytänyt kirkkoneuvostolta lausuntoa Kalannin
kappeliseurakunnan kappalaisen viran täyttämisestä Jukka Kekin virkavapaan
aikana.
Seurakunnan papistoa vähennettiin kevään 2020 YT-menettelyn myötä yhden
henkilötyövuoden verran (Uudenkaupungin kappeliseurakunnan kappalainen
irtisanottiin). Mikäli Kalannin kappalaisen virka jäisi täyttämättä Kekin
virkavapaan ajaksi, merkitsisi tämä papiston vähenemistä kahden
henkilötyövuoden verran. Tämä olisi seurakunnan papintöiden ja erityisesti
Kalannin kappeliseurakunnan tehtävien hoidon kannalta varsin haastavaa.
Tätä taustaa vasten on perusteltua nimittää Kekille sijainen hänen
virkavapaansa ajaksi. Loka-joulukuussa kappalainen Arja Kalliopaasin ollessa
virkavapaalla on hänen sijaisuutensa hoidettu seurakunnan sisäisin järjestelyin
siten, että seurakuntapastori Aino Savolainen toimii Kalliopaasin sijaisena ja
vapaaehtoiskoordinaattori, pastori Heli Nurmi puolestaan Savolaisen sijaisena.
Seurakuntapastorin sijaisuuden jatkuvuuden ja taloudellisten säästöjen vuoksi
on perusteltua, että myös Jukka Kekin sijaisuus hoidetaan vastaavin sisäisin
järjestelyin siten, että Aino Savolainen toimii Jukka Kekin sijaisena ja Heli Nurmi
Aino Savolaisen sijaisena.
Esitys:

Kirkkoneuvosto
esittää
lausuntonaan,
että
Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapituli nimittää pastori Aino Savolaisen
Jukka Kekin sijaiseksi Kalannin kappeliseurakunnan kappalaisen
virkaan ajalle 1.1.2021 – 15.8.2021. Edelleen kirkkoneuvosto
esittää lausuntonaan, että tuomiokapituli nimittää pastori Heli
Nurmen Aino Savolaisen sijaiseksi Uudenkaupungin seurakunnan
seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.1.2021 – 15.8.2021.
Aino Savolainen jääväsi itsensä asian käsittelystä.

Päätös:

Päätettiin pyytää lausunto Kalannin kappelineuvostolta
seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
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Kappelineuvosto näkee tärkeänä, että Kalannin
kappeliseurakuntaan valitaan sijainen Jukka Kekin virkavapaan
ajaksi. Kappelineuvosto esittää lausuntonaan, että Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapituli nimittää pastori Aino Savolaisen
Jukka Kekin sijaiseksi Kalannin kappeliseurakunnan kappalaisen
virkaan ajalle 1.1.2021 – 15.8.2021.

Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Päätöksellä on lapsivaikutuksia.

30 §
JUMALANPALVELUSAIKATAULUJEN MUUTOSPROSESSI
Keväällä toteutetun talouden tasapainottamisohjelman myötä seurakunnan henkilökuntaa
vähennettiin. Hengellisen toiminnan puolelta irtisanottiin yksi kappalainen (Uudenkaupungin
kappelista) ja kaksi diakonia. Kanttorien määrä väheni neljästä kolmeen, kun Pasi Venho
jäi eläkkeelle. Työntekijäresurssien vähentymisen vuoksi on ollut syytä tarkistaa
jumalanpalvelusten aikataulutusta. Asiaa käsiteltiin kehittämispäivässä 3.10.2020. Läsnä oli
jokaisesta kappelista kaksi seurakuntalaista ja työntekijöistä papisto, kanttorit ja työaloista
vastaavat työntekijät. Kehittämispäivän tavoitteena oli löytää jumalanpalvelusrytmiin
kestävä tasapaino yhtäältä seurakuntalaisten ja kappeleiden palvelemisen, ja toisaalta
työntekijöiden voimavarojen välillä. Käydyn keskustelun perusteella jumalanpalvelusten
rytmiksi hahmoteltiin seuraavaa: Lokalahdella ja Pyhämaassa olisi kaksi jumalanpalvelusta
ja Kalannissa ja Uudessakaupungissa kolme jumalanpalvelusta kuukaudessa. Asiasta
keskusteltiin myös 21.10. kirkkoneuvostossa vuoden 2021 talousarvion ja toimintasuunnitelman ensimmäisen käsittelyn yhteydessä.
Esitys:

Kappelineuvosto keskustelee jumalanpalvelusaikatauluista.

Päätös:

Kappelineuvosto keskusteli jumalanpalvelusaikatauluista ja piti uutta aikataulua
kannatettavana. Kalannin jumalanpalvelukset järjestetään kaksi kertaa kuussa
klo 10 ja kerran kuussa klo 16.

31 §
JUMALANPALVELUSELÄMÄN JA YHTEISÖLLISYYDEN KEHITTÄMINEN
Kehittämispäivässä 3.10. keskusteltiin myös jumalanpalvelusten ja yhteisöllisyyden
kehittämisestä. Kirkkoherra Juhana Markkula tuo terveiset tästä keskustelusta ja avaa
teemoja hieman laajemmin.
Esitys:

Kappelineuvosto keskustelee jumalanpalveluselämän ja yhteisöllisyyden
kehittämisestä.

Päätös:

Kirkkoherra esitteli seurakunnan kasvun laatutekijöitä. Kappelineuvosto
keskusteli jumalanpalveluselämän ja yhteisöllisyyden kehittämisestä.
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32 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT

33 §
ILMOITUSASIAT

34 §
MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku liitetään pöytäkirjaan.

35 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

________________
puheenjohtaja

_______________________
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

_______________________
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_______________________

7/6

