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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 25.1.2017 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30.

Paikka:

Hannunniitun seurakuntatalo, Virmuntie 2

Läsnä:

Toljamo, Outi
Heinonen, Mari
Kallio, Nina
Kavén, Sirkka-Liisa
Koiranen, Nina
Koskivaara, Eija
Laato, Anni Maria
Laihinen, Marja-Leena
Lundström, Eriika
Rantanen, Ari
Salminen, Päivi
Siivonen, Riitta
Sokajärvi, Anneli
Tiensuu, Pirjo

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Paatere, Antero

sihteeri

Kutsuttuna:

Lahtiluoma, Sami § 7

selvitysmies

Poissa:

Stauffer, Tiina

jäsen

§1
KOKOUKSEN AVAUS
Sihteeri piti alkuhartauden lukien 2. Kun. 5:1-15, luki rukouksen ja laulettiin virsi 415.

§2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakunta
sihteerin työhuoneessa perjantaina 27.1.2017 virastoaikana klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Eija Koskivaara
ja Anni Maria Laato.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Koskivaara ja Anni Mari Laato esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§4
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§5
ILMOITUSASIAT

A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
20/2016 Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi
21/2016 Rakennemuutosten hallinnollinen ohjeistus ja puuttumiskynnyksen määrittely
Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta
http://evl.fi/yleiskirjeet

B. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat luetettavissa internetissä osoitteessa:
http://www.turunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallinto-ja-paatoksenteko

C. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat:
42/2016 Johanna Viirros, virkavapaus
43/ 2016 Kirsti Thureson, virkavapaus
44/2016 Johanna Viirros, virkavapaus
1/2017 Annika Forsström-Roivanen, virkavapaus
2/2017 Noora Rajala, virkavapaus
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.

D. Muut asiat
Viime vuoden lokakuussa olleesta seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden yhteisessä päivässä
tuli esiin ajatus työalojen kutsuista seurakuntaneuvoston jäsenille. Työalat valitsevat kutsutilanteet, jotka erityisesti kertovat ko. työalan ja sen työntekijöiden työstä. Tässä vaiheessa kahden työalan kutsut:
Musiikkityön kutsu:
Varissuon kirkossa to 2.2. klo 18.00 uusien virsien tutustumisilta "Soi, virteni, kiitosta Herran" Tutustumme uusiin virsiin ja laulamme virsiä eri maista ja eri maanosista myös eri kielillä, virsiä
eri aikakausilta - 1500 -1600 -luvuilta sekä aivan uusia vastasävellettyjä virsiä. Saamme kuulla
myös virsiä uusin, raikkain sovituksin ja erilaisilla musiikillisilla toteutustavoilla; seurakuntakin
pääsee kokeilemaan virrenveisuuta kaanonissa. Illan juontaa ja uudet virret esittelee Maskun
seurakunnan kanttori Jenni Urponen, joka on ollut mukana uusien virsien lisävihkotyöryhmässä
kolmen vuoden ajan (2011-2014). Uusien virsien illassa lauletaan ja musisoidaan neljän kantto-
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rin voimin, sillä illassa ovat mukana myös Nousiaisten seurakunnan kanttori Hannu Hiltula soittaen saksofonia, Raision seurakunnan kanttori Jukka Saarinen sekä Katariinanseurakunnan
kanttori Elina Kerokoski. Iltatee tilaisuuden jälkeen. Lämpimästi kaikki seurakuntaneuvoston jäsenet tervetulleita laulamaan!
Lapsityön kutsu:
Hannunniitun seurakuntatalolla ke 3.5. klo 18.00 Äitien ja lasten puuhailta. Tervetuloa mukaan!
Yhteisvastuukeräys:
Yhteisvastuukeräys avataan 5.2. Katariinanseurakunnan lipaskeräys tapahtuu viikoilla 6 ja 7.
Lipaskerääjiä tarvitaan ja jos haluat olla mukana ja ottaa jonkun kahden tunnin keräysvuoron,
ota yhteyttä Annika Forsströmiin (040 3417 481).

Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduiksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§6
SEURAKUNTANEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra ja varapuheenjohtajana
neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen. (KJ 10: 12)
Esitys:

Valitaan varapuheenjohtaja vuosiksi 2017 ja 2018.

Päätös:

Varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2017 ja 2018 valittiin Anni Maria Laato.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

§7
SELVITYSMIES SAMI LAHTILUOMAN VIERAILU
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat ovat tehneet aloitteita seurakuntajaon muutoksista. Katariinanseurakunta on tehnyt aloitteen Katariinanseurakunnan ja Henrikinseurakunnan yhteen liittämisestä, Henrikinseurakunta on tehnyt vastaavan aloitteen omasta
puolestaan. Muut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat ovat kukin tehneet erilaisen aloitteen seurakuntarajojen muuttamisesta. Näistä aloitteista osa koskee myös
Katariinanseurakuntaa; sen rajoja, toimintaa ja henkilöstöä.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on nimittänyt KTM, kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoman selvitysmieheksi tutkimaan tehtyjä aloitteita ja tekemään niistä esityksen tuomiokapitulille 31.5.2017 mennessä.
Kirkkojärjestys 13 luku 2 § 1 momentti: Tuomiokapituli voi määrätä yhden tai useamman selvitysmiehen tutkimaan aloitteessa tarkoitettua seurakuntajaon muutosta ja tekemään siitä ehdotuksen.
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Lahtiluoma työskentelee Kirkkopalvelut ry:ssä ja on aiemmin toiminut vastaavissa tehtävissä
muun muassa Kouvolan seurakuntayhtymää perustettaessa ja Porvoon seudun seurakuntayhtymähankkeessa. Ennen kouluttajan ja konsultin tehtäviä Lahtiluoma on toiminut talouspäällikön
tehtävissä muun muassa Vantaan seurakuntayhtymässä ja Kirkkohallituksessa.
Selvitystyön tehtävänä on tuottaa tietoa muutostarpeen arvioinnin tueksi. – Selvityksessä tulee
tarkastella seurakuntien keskinäistä yhteistyötä sekä vertailla eri rakenneratkaisujen vahvuuksia
ja heikkouksia. (Kirkkohallituksen yleiskirje 21/2016)
Selvitysasiamies Lahtiluoma on jo aiemmin haastatellut kirkkoherra Leena Kairavuota ja vs.
khra Outi Toljamoa sekä vieraillut Katariinaseurakunnan työntekijäkokouksessa.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto on selvitysmies Sami Lahtiluoman haastateltavana ja keskustelee näkemyksestään meneillään olevasta rakennemuutoksesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
seurakuntia koskien.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§8
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Eija Koskivaara kiitti Pyhän Katariinan kirkossa toimitetusta Missa de Angelis – messusta.
Samalla koko ”Ihanien sävelten jumalanpalvelukset” –musiikkijumalanpalvelusten sarjasta.
Ari Rantanen toi terveiset Jarmo Saksmanilta Varissuon kirkon päivystysrinkiin liittyen. Rinkiin
toivotaan lisää uusia päivystäjiä.

§9
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 9

§ 10
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.
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Pöytäkirjan vakuudeksi:
___ / ___ 2017 ____________________
Outi Toljamo
puheenjohtaja

___ / ___ 2017 ____________________
Antero Paatere
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 1–10 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

___ / ___ 2017 ____________________
Eija Koskivaara

___ / ___ 2017 ____________________
Anni Maria Laato

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Turun Katariinanseurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.2017 – __.__.2017 klo 8.00 – 15.45 ja josta on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla
__.__.2017 – __.__.2017.

_________________________
Katri Lautjärvi
Seurakuntasihteeri

