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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 20.12.2017 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30.

Paikka:

Varissuon kirkko, Kousankatu 6

Läsnä:

Kairavuo, Leena
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
Stauffer, Tiina
Tiensuu, Pirjo

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

Hälli, Anna

sihteeri

Poissa:

§ 154
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja luki Sanan ajasta neljännen adventtisunnuntain Raamatun tekstin ja rukouksen.
Veisasimme virren 30. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

§ 155
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 156
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa torstaina 21.12.2017 klo 10-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään
kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Nina Kallio ja Sirkka-Liisa Kavén.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Nina Kallio ja Sirkka-Liisa Kavén.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§ 157
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 158
ILMOITUSASIAT

A. a Kirkkohallituksen yleiskirjeet
Ei uusia yleiskirjeitä
Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta http://evl.fi/yleiskirjeet
A. b Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta http://sakasti.evl.fi/kit
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:
42/2017
43/2017
44/2017
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.
D. Turun arkkihiippakunnnan päätöspöytäkirjat
16/2017 § 392 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntajaon
muuttaminen (DTUR/27/00.01.00/2017)
E. Muut asiat
-

-

Tuomiokapituli päättää istunnossaan 13.12. lausunnostaan seurakuntien rakennemuutoksesta. Asia käsitellään kirkkohallituksessa todennäköisesti tammikuun lopussa
to 21.12. klo 17.00 on Varissuon kirkolla seurakunnan vapaaehtoisten vastuunkantajien kiitosruokailu. Seurakuntaneuvoston jäsenet ovat sinne tervetulleita. Ilmoittautuminen katri.lautjarvi@evl.fi Konsertti Varissuon kirkolla klo 19.00
Jouluaattona 24.12. on Varissuon kirkolla klo 14-17 kaikille avoimet Vakken kirkon jouluglögit. Klo 14 perheiden aattohartaus ja klo 16 jouluaaton kynttiläkirkko
Pyhän Katariinan kirkossa on jouluaattona klo 10 jouluaaton messu, klo 14.30 perheiden
aattohartaus ja klo 16 Armas Maasalon adventtivesper

-

PÖYTÄKIRJA

12/2017

20.12.2017

Tark. ___/___

117

Hannunniitussa on jouluaattona klo klo 11.30-15 Varttuneen väen joulun vietto. Ilmoittautumiset katri.lautjarvi@evl.fi / 040-3417 350
Muut jouluajan ohjelmat: jouluesite / katariinanseurakunta.fi

Esitys:

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

Päätös:

Lisättiin kohtaan D Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin istunnon pöytäkirjaote 16/2017.
Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 159
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS ISTUINTYYNYJEN HANKKIMISESTA PYHÄN KATARIINAN
KIRKKOON JA PATEENIN HANKKIMINEN VARISSUON KIRKKOON JOSEFSSONIN RAHASTOSTA
Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 25.10.2017 esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle istuintyynyjen hankkimista Pyhän Katariinan kirkkoon ja pateenin hankkimista Varissuon kirkkoon Josefssonin rahastosta. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 23.11.2017.

12 § Istuintyynyjen hankkiminen Pyhän Katariinan kirkkoon ja pateenin hankkiminen Varissuon kirkkoon Josefssonin rahastosta
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017
Istuintyynyjen hankkiminen Pyhän Katariinan kirkkoon ja pateenin hankkiminen Varissuon kirkkoon Josefssonin rahastosta
238/02.05.02/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:
Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö
Esittely:
Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se myöntäisi Katariinanseurakunnalle oikeuden hankkia Josefssonin rahastosta Pyhän Katariinan kirkkoon 50 istuintyynyä pehmittämään ja lämmittämään istumista kovilla ja kylmillä kirkon penkeillä, sekä tyynyille säilytyslaatikot. Kustannus on yhteensä enintään 2.000 euroa.

Lisäksi Katariinan seurakunnan kirkkoneuvosto esittää, että se saisi oikeuden hankkia Varissuon kirkkoon yhden hopeisen pateenin, jonka kustannus on enintään 2.000 euroa. Tällä hetkellä Varissuon kirkossa on kaksi pateenia, joista toista käytetään jaettaessa tavallista ehtoollisleipää ja toista jaettaessa gluteenitonta ehtoollisleipää. Seurakuntaneuvoston mukaan Varissuon kirkossa olisi tarpeellista varata kaksi pateenia tavalliselle ehtoollisleivälle. Yhteensä hankintojen hinta on enintään 4.000 euroa.

Impi Josefssonin rahaston alkuperäinen testamentti on jätetty Kaarinan seurakunnalle käytettäväksi kirkkorakennukseen. Vuonna 1991 tehtiin seurakuntajako, ja siinä rahaston käyttöoikeus
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on siirretty Katariinanseurakunnalle. Kirkkoneuvoston 24.8.1995 § 335 käsittelyssä todetaan, että "Testamentinteon aikana Kaarinan srk on ollut jakamaton, joten se voitaneen käyttää joko
Katariinansrk:n tai Kaarinan srk:n seurakuntatilojen rakentamiseen. Lähinnä ehkä kuitenkin Katariinansrk:n ja ehkä Pyhän Katariinankirkon rakentamiseen ensi sijassa. Koska testamentti on
tarkoitettu kirkkojen rakentamiseen, testamentin käytöstä päättänee kirkkoneuvosto."
Testamentin käyttöehto on edelleen sitova, mutta sen on tulkittu tarkoittavan Pyhän Katariinan
kirkon rakentamisen lisäksi seurakunnan kirkkojen kaunistamista. Viimeksi rahastoa on käytetty
ehtoollisastiaston ja lasimaalauksen "Lempeä Maria" (vuonna 1999) hankkimiseen, pienen ehtoollismaljan hankkimiseen alkoholitonta ehtoollisviiniä varten Katariinan kirkkoon (2015), stolien hankkimiseen diakoneille Katariinan ja Varissuon kirkkoihin (2015) sekä kääntöstolan hankkimiseen papeille (2015).
Josefssonin rahastossa on 15.11.2017 varoja 50.095,09 euroa, koska vain vuoden aikana omia
kuluja 33 euroa on kirjattu. Tilinpäätöksessä eri testamenttisaannoille kirjataan rahaston yhteiset tuotot ja kulut.
Esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää Katariinan seurakuntaneuvostolle oikeuden hankkia
Josefssonin rahastosta Pyhän Katariinan kirkkoon 50 istuintyynyä ja tyynyille säilytyslaatikot
enintään 2.000 euron hintaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lisäksi myöntää Katariinan seurakuntaneuvostolle oikeuden
hankkia yhden hopeisen pateenin Varissuon kirkkoon enintään 2.000 euron hintaan.
Lapsivaikutusten arviointi: Istuintyynyjen ja niiden säilytyslaatikon sekä pateenin hankinnalla ei
ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös: Esityksen mukaan

Esitys:

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen oikeudesta hankkia istuintyynyt ja pateenin.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 160
LISÄRAHA-ANOMUS NUORTEN AIKUISTEN TYÖLLE
Katariinanseurakunnan seurakuntapastori Remo Ronkainen on toimittanut seurakuntaneuvostolle seuraavan lisäraha-anomuksen.

Lisäraha-anomus seurakuntaneuvostolle
Katariinanseurakunnan nuorten aikuisten työ anoo seurakuntaneuvostolta 1500 euron lisärahoitusta vuoden 2018 budjettiin.
Perusteluna on Pop Up-messujen musiikin ja bändin aiheuttamat lisäkustannukset, joita ei osattu arvioida alkuperäisessä vuoden 2018 budjettisuunnitelmassa. Olimme alun perin budjetoi-

PÖYTÄKIRJA

12/2017

20.12.2017

Tark. ___/___

119

neet 1200 euroa asiantuntijoiden ja esiintyjien kustannuksiin. Tämä summa menisi pääosin
Food & Hopen artistivieraisiin, Intro-tapahtumaan sekä muutamiin puhujavierailijoihin.
Pop Up-messulla on aidosti mahdollisuus kehittyä opiskelijoita ja nuoria aikuisia kokoavaksi yhteisöksi Turun alueella. Haluamme panostaa messuun ja tehdä sen mahdollisimman laadukkaasti. Musiikki sekä siihen liittyvät palvelut tuottavat kustannuksia. Pop Up- messuun tarvitaan
muutamia kertoja keväällä/syksyllä ulkopuolinen bändi tai esiintyjä. Bändit maksavat noin 400500 euroa/kerta. Vaihtoehtoisesti voimme maksaa omille soittajille välillä pientä korvausta.
Summa voisi olla noin 100 euroa/henkilö/kerta. Kokonaiskustannus olisi suunnilleen sama kuin
ulkopuolisen bändin kohdalla.
Messun kantavana voimana on ollut hyvin toteutettu musiikki ja tällä hetkellä omista nuorista aikuisista kokoontuva bändi on varsin pieni. Ulkopuolinen esiintyjä helpottaisi bändiä. Bändin lisäksi ulkopuoliselle miksaajalle olisi ajoittain tarvetta.
Näistä edellä mainituista syistä johtuen anomme 1500 euron lisärahoitusta nuorten
aikuisten työhön ja erityisesti Pop Up-messun musiikkitoimintaan.

Nuorten aikuisten Pop up-messut ovat käynnistyneet hyvin ja nuoria aikuisia on ollut messuissa
mukana noin 70 henkilöä kullakin kertaa. Katariinan kirkko sijaitsee ylioppilaskylän keskellä ja
Katariinanseurakunnan sijainti on erinomainen nuorten aikuisten työn kehittämiselle. On tärkeää
kehittää messuista sellaisia, että nuoret aikuiset kokevat ne omikseen. Nuorten aikuisten tavoittaminen on kirkolle erityisen tärkeää myös jäsenkehityksen kannalta.

Esitys:

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto päättää myöntää lisämäärärahan 1500€ nuorten
aikuisten työlle seurakuntaneuvoston määrärahoista vuodelta 2018.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Remo Ronkainen
Taloustoimisto

§ 161
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VALITSEMINEN
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 25.10.2017 julistaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi. Hakuilmoitus julkaistiin Sakastin Avoimet työpaikat -sivulla, Oikotiellä ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kotisivuilla.

Oikotielle
Yritysesittely: Katariinanseurakunta on osa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää, joka muodostuu kymmenestä seurakunnasta sekä yhteisistä työmuodoista
Työsuhteen laatu: vakinainen virka
Työn laatu: kokopäiväinen
Linkki: www.katariinanseurakunta.fi
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Turun Katariinanseurakunnassa on haettavana
Nuorisotyönohjaajan virka
Virkaan haetaan kristillisestä kasvatuksesta innostunutta työntekijää laaja-alaiseen varhaisnuoriso- ja nuoriso-työhön.
Odotamme työntekijältä sitoutumista kirkkoon ja sen tunnustukseen. Työssä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja ihmissuhdetaitoja. Sosiaalisen median ja muun viestinnän taidoista on työssä etua.
Haemme vastuullista, innovatiivista ja toimeen tarttuvaa työntekijää, joka on valmis kehittämään
nuorisotyötä yhdessä nuorisotiimin kanssa. Nuorisotyön tiimissä on kolme nuorisotyönohjaajaa
ja yksi pappi. Virkaan sisältyy ilta-, viikonloppu- ja leirityötä.
Palkkaus on vaativuusryhmän 502/0 (2297 €) mukainen (+ työkokemuksen mukaan enintään 15
%:n vuosisidonnainen lisä). Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut.kirkon jäsen,
joka on suorittanut piispainkokouksen edellyttämän ammattikorkeakoulututkinnon tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon (Kirkon säädöskokoelma, nro 102). Tutkinto tulee olla suoritettuna ennen viran vastaanottamista. Virkaan valittavalta edellytetään Rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukaisen rikosrekisteriotteen esittämistä. Tehtävään valitun tulee
ennen tehtävän vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama
hyväksytty todistus terveydentilastaan.
Virassa on 6 kuukauden koeaika. Virka täytetään 15.1.2018 tai sopimuksen mukaan.
Haastattelut kutsutuille ovat 29.11. klo 16.00 alkaen.
Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolle maanantaihin 20.11. klo 15.00 mennessä osoitteella PL 922, 20101 Turku tai leena.kairavuo@evl.fi
Tiedusteluihin vastaavat johtava nuorisotyönohjaaja Taru Heikkonen 040 3417 482 ja kirkkoherra Leena Kairavuo 040 3417 216.

Määräaikaan mennessä virkaan tuli 10 hakemusta, joista kaksi ei täyttänyt virkaan vaadittavia
kelpoisuusehtoja.
Esityslistan mukana kooste hakijoista. (AMS 1.1.6 / sp)
Haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä Elina Ahopelto, Roosa Jokela, Anne Kähönen ja Lauri
Marjamaa.
Haastatteluryhmään kuuluivat kirkkoherra Leena Kairavuo, seurakuntaneuvoston työjaoston jäsenet Anni Maria Laato ja Eija Koskivaara sekä johtava nuorisotyönohjaaja Taru Heikkonen.
Haastatteluryhmään valittu seurakuntaneuvoston jäsen Ari Rantanen oli estynyt osallistumasta
haastatteluihin toisen päällekkäisen luottamustehtävän vuoksi.
Haastatteluryhmä kiinnitti arviossaan huomiota hakuilmoituksessa esitettyihin kriteereihin, työkokemukseen, yhteistyö- ja ihmissuhdetaitoihin ja yhteistyökyvykkyyteen, käsitykseen tehtävän
työaika- ja muista vaatimuksista, henkilökohtaiseen soveltuvuuteen sekä hakijan esittämiin kehittämisajatuksiin seurakunnan nuorisotyössä.
Kokonaisarvioinnin perusteella haastatteluryhmä päätyi esittämään nuorisotyönohjaaja Elina
Ahopellon valitsemista avoinna olevaan nuorisotyönohjaajan virkaan. Elina Ahopelto on valmistunut Centrian ammattikorkeakoulusta yhteisöpedagogiksi (kirkon nuorisotyönohjaaja ja lähetyssihteerin pätevyys) vuonna 2015. Ahopelto on työskennellyt nuorisotyön tehtävissä eri seurakunnissa, parhaillaan vs. nuorisotyönohjaajana Kemin seurakunnassa. Elina Ahopelto osoitti
haastattelussa innovatiivisuutta ja aktiivisuutta seurakunnan nuorisotoiminnan kehittämiseen.
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Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista tulee tehtävään valitun esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikoslain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote.
Kaikki alkuperäiset hakemukset ovat seurakuntaneuvoston nähtävinä kokousta edeltävän kahvitarjoilun ja varsinaisen kokouksen ajan.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen antaa seurakunnalle mahdollisuuksia varhaisja nuorisotyön kehittämiseen ja työskentelyyn varhaisnuorten ja nuorten parissa.

Esitys:

Haastatteluryhmä esittää, että nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan nuorisotyönohjaaja Elina
Ahopelto.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Elina Ahopelto
Kaikki virkaa hakeneet
Johtava nuorisotyönohjaaja Taru Heikkonen
Taloustoimisto, palkanlaskenta
Kirjaamo

§ 162
MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIATYÖN VIRKASUHDE
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 25.10.2017 julistaa auki määräaikaisen vanhustyön
virkasuhteen 1.1.2018-31.12.2018. Hakuilmoitus julkaistiin Sakastin Avoimet työpaikat -sivulla,
Oikotiellä ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kotisivuilla.

Oikotielle
Yritysesittely: Katariinanseurakunta on osa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää, joka muodostuu kymmenestä seurakunnasta sekä yhteisistä työmuodoista
Työsuhteen laatu: määräaikainen virkasuhde 1.1.2018-31.12.2018
Työn laatu: kokopäiväinen
Linkki: www.katariinanseurakunta.fi
Turun Katariinanseurakunnassa on haettavana

Määräaikainen vanhustyön virkasuhde 1.1.2018-31.12.2018
Määräaikaiseen virkasuhteeseen kuuluu mm. vanhusten kerhotoiminnan organisointi, vanhusten virkistystoiminta: leirit ja retket. Työ sisältää etsivää ja syrjäytymistä ehkäisevää kotikäyntityötä ja laaja-alaista vanhustyötä. Olennainen osa työtä on myös vanhustyön verkostoyhteistyössä toimiminen.
Odotamme työntekijältä sitoutumista kirkkoon ja sen tunnustukseen. Työssä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja ihmissuhdetaitoja. Haemme luotettavaa, innovatiivista ja toimeen tarttuvaa työntekijää, joka on valmis kehittämään vanhustyötä yhdessä diakoniatiimin kanssa.
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Diakoniatyön tiimissä on tällä hetkellä kolme diakonian virkaa.
Virkasuhteeseen sisältyy tarvittaessa ilta-, viikonloppu- ja leirityötä.
Palkkaus on vaativuusryhmän 502/0 (2297 €) mukainen (+ työkokemuksen mukaan enintään
15 %:n vuosisidonnainen lisä). Virkasuhteeseen valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut.
kirkon jäsen, joka on suorittanut piispainkokouksen edellyttämän tutkinnon tai on pian valmistuva. Tehtävään valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty todistus terveydentilastaan.
Määräaikaisessa virkasuhteessa on 2 kuukauden koeaika. Virkasuhde täytetään 1.1.2018 tai
sopimuksen mukaan. On mahdollista, että määräaikainen virkasuhde saa jatkoa vuoden jälkeen.
Haastattelut kutsutuille ovat 27.11. klo 16.30 alkaen.
Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolle maanantaihin 20.11. klo 15.00 mennessä osoitteella PL 922, 20101 Turku tai leena.kairavuo@evl.fi
Tiedusteluihin vastaavat johtava diakoniatyöntekijä Erja Viherkoski 040 3417 135 ja kirkkoherra
Leena Kairavuo 040 3417 216.

Määräaikaan mennessä määräaikaiseen vanhustyön virkasuhteeseen tuli 10 hakemusta, joista
neljällä oli suoritettu diakonin tutkinto.
Esityslistan mukana kooste hakijoista. (AMS 1.1.6 / sp)
Haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä Hannele Airola, Katri Fältberg, Mervi Kanniainen ja Annamaria Lehto.
Haastatteluryhmään kuuluivat kirkkoherra Leena Kairavuo, seurakuntaneuvoston työjaoston jäsenet Maria Heinonen, Riitta Siivonen ja Pirjo Tiensuu sekä johtava diakoniatyöntekijä Erja Viherkoski.
Haastatteluryhmä kiinnitti arviossaan huomiota hakuilmoituksessa esitettyihin kriteereihin, työkokemukseen vanhustyössä ja kokonaisnäkemykseen seurakunnan vanhustyön kehittämisestä.
Haastateltavien näkemykset yhteistyökumppaneista ja työn sisällöistä olivat myös tarkastelun
kohteena.
Kokonaisarvioinnin perusteella haastatteluryhmä päätyi esittämään kirkon nuorisotyönohjaajadiakoni Annamaria Lehdon valitsemista avoinna olevaan määräaikaiseen vanhustyön virkasuhteeseen. Annamaria Lehdolla on pitkä ja monipuolinen työkokemus diakoniasta ja vanhustyöstä
sekä selkeä käsitys vanhustyön kehittämisestä ja työtehtävien hoidosta. Työhön haettiin vastuunkantajaa, joka pystyy johtamaan projektia itsenäisesti. Annamaria on tottunut itsenäiseen
työhön, koska hän on toiminut Nakkilan seurakunnan ainoana diakonina ja vastannut siitä kokonaisvaltaisesti.
Annamaria Lehto on valmistunut kirkon nuorisotyönohjaaja-diakoniksi (140 ov) Sisälähetysseuran Diakonia- ja Kasvattajaopistosta vuonna 1999. Lisäksi hän on opiskellut mm. kirkkomusiikin
koulutusohjelmassa Sibelius-Akatemiassa, tehnyt sielunhoidon hiippakunnallisen erityiskoulutuksen 40 op ja musiikkiterapian perusopinnot avoimessa yliopistossa (48 op).
Virkaan sovelletaan kahden kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista tulee tehtävään valitun esittää hyväksyttävä lääkärintodistus.
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Kaikki alkuperäiset hakemukset ovat seurakuntaneuvoston nähtävinä kokousta edeltävän
kahvitarjoilun ja varsinaisen kokouksen ajan.

Esitys:

Haastatteluryhmä esittää, että määräaikaiseen vanhustyön virkasuhteeseen valitaan diakoni
Annamaria Lehto.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Annamaria Lehto
Kaikki virkaa hakeneet
Johtava diakoniatyöntekijä Erja Viherkoski
Taloustoimisto, palkanlaskenta
Kirjaamo

§ 163
XX:N KATARIINANSEURAKUNNALLE TESTAMENTTAAMAN ASUNNON MYYNTI
Katariinanseurakunta on yksi edunsaajista XX:n testamentissa. XX on ohjannut testamenttivarat
Katariinanseurakunnan diakonia- ja vanhustyöhön. XX on testamentannut asuntonsa (3 h+k)
Vanhalta Hämeentieltä kolmelle edunsaajalle: Pelastusarmeija, sotainvalidit ja Katariinanseurakunta. Perunkirjassa asunnon velaton hinta-arvio on XX €. Asianajotoimisto Lauri Ylikylä hoitaa
kuolinpesää ja järjestää myös asunnon myyntiä. Kiinteistövälittäjät arvioivat asunnon arvon ja
sen jälkeen tarjoukset tulevat hyväksyttäväksi kolmelle edunsaajalle. Asian joustavan ja ripeän
hoitamisen kannalta olisi hyvä, jos seurakuntaneuvosto valtuuttaisi kirkkoherran hyväksymään
ostotarjouksen kiinteistövälittäjien ehdottaman hinta-arvion puitteissa.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto antaa valtuudet kirkkoherra Leena Kairavuolle hyväksyä testamenttilahjoituksena tulleen asunnon kauppahinta.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Leena Kairavuo
Taloustoimisto, Jaana Hörkkö

§ 164
RIPPIKOULU- JA NUORTEN LEIRIEN TURVALLISUUSVASTAAVAT
Seurakuntaneuvoston tulee osoittaa kutakin leiriä ja retkeä varten turvallisuusvastaava.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Leiriolosuhteissa lasten ja nuorten turvallisuudesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto nimeää ko. leirien ja retkien turvallisuusvastaavat seuraavasti:
Ohjelma- ja turvallisuusvastaavan vaihdos nuortenleirille 27.-29.12.2017 Taru Heikkonen
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Nuortenleirit:
26-28.1.2018 Isosleiri Kunstenpää Taru Heikkonen
9.-11.3.2018 Nuortenleiri Kunstenkari uusi nuorisotyönohjaaja
6.-8.4.2018 Nuorten aikuisten leiri Kunstenpää Remo Ronkainen
25.-27.5.2018 Isosten kesään valmistava leiri (Eriksgården) Taru Heikkonen
21.-23.9.2018 Isosleiri Kunstenkari uusi nuorisotyönohjaaja
19.-21.10.2018 Nuortenleiri (Eriksgården) Taru Heikkonen
28.-30.12.2018 Nuortenleiri Kunstenpää Uusi nuorisotyönohjaaja

Rippikoululeirit:
303 Taru Heikkonen
304 uusi nuorisotyönohjaaja
305 Kristiina Frondelius
306 Kirsti Thureson
307 Outi Toljamo
Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

taloustoimisto
Taru Heikkonen
ohjelma- ja turvallisuusvastaavat

§ 165
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Tiina Stauffer esitti kiitoksensa Varissuon kirkon alttarialueen kokolattiamaton vaihtamisesta tai
pesemisestä.
Anneli Sokajärvi kertoi Lions Club Turku Åbon jouluavustuksista, joita saa tänä vuonna 30 perhettä. Apu ohjataan perille Katariinanseurakunnan diakoniatyön kautta.
Riitta Siivonen esitti kiitoksensa seurakunnan monipuolisesta toiminnasta ja positiivisesta meiningistä kaikilla työaloilla. Siivonen myös kertoi Hurttivuoren sukankutojien kuulumisia.
Mari Heinonen kiitti seurakunnan viestintäponnistuksista ja lisääntyneestä näkyvyydestä niin
lehdistössä kuin sosiaalisessa mediassakin.
Ari Rantanen muistutti seurakunnan kaikkien alueiden tasapuolisen huomioimisen tarpeellisuudesta.

§ 166
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 166
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§ 167
SEURAAVAT KOKOUKSET
Seuraavat kokoukset ovat keskiviikkoisin 7.2., 21.3., 18.4., 23.5. ja tarvittaessa 13.6. Kahvit klo
17.30 ja kokous klo 18.00.

§ 168
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2017 ____________________
Leena Kairavuo
puheenjohtaja

___ / ___ 2017 ____________________
Anna Hälli
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 154–168 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

___ / ___ 2017 ____________________
Nina Kallio

___ / ___ 2017 ____________________
Sirkka-Liisa Kavén

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 – __.__.2018.

_________________________
Katri Lautjärvi
Seurakuntasihteeri

