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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 22.2.2017 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30.

Paikka:

Katariinan pappila, Pyhän Katariinan kirkkoaukio 7

Läsnä:

Toljamo, Outi
Heinonen, Mari
Kallio, Nina
Kavén, Sirkka-Liisa
Koiranen, Nina
Laato, Anni Maria
Laihinen, Marja-Leena
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

Paatere, Antero

sihteeri

Eija Koskivaara
Eriika Lundström

jäsen
jäsen

Poissa:

§ 11
KOKOUKSEN AVAUS
Laulettiin virsi 963. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.
§ 12
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 13
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakunta
sihteerin työhuoneessa perjantaina 24.2.2017 virastoaikana klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Eriika Lundström
ja Ari Rantanen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Rantanen ja Päivi Salminen. Muuten esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§ 14
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Puheenjohtaja lisäsi kokouksessa ilmoitusasioiden kohtaan ”Muut asiat” tekstin:
”ja arkkipiispan sekä Turun piispan kirje kirkkoherroille 18.2.2017”.
Muuten esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 15
ILMOITUSASIAT

A. a Kirkkohallituksen yleiskirjeet
21/2016 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2016
Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta http://evl.fi/yleiskirjeet
A.b kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A1/2017 Työajan pidentäminen 1.2.2017 lukien
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:
3/2017 Kirsti Thureson, lomapäivien siirto
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.

D. Muut asiat
Keskusrekisterin toimittama Turun
31.12.2016. Nähtävänä kokouksessa.

ja

Kaarinan

seurakuntayhtymän

väkilukutaulukko

Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2012-2015 on valmistunut. Nelivuotiskertomukset tarjoavat
kuvauksen kirkon tilanteesta ja erittelevät tapahtuneita kehityssuuntia. Niiden pohjalta on mahdollista tehdä päätöksiä kirkon ja seurakuntien toiminnan kehittämiseksi. Kertomukset tukevat
paikallistason suunnittelu- ja kehittämistoimintaa. Ne palvelevat käsikirjana seurakuntia, kirkon
työntekijöitä sekä tiedotusvälineitä. Niitä käytetään oppi- ja tenttikirjana sekä tutkimusten lähdeja vertailuaineistona. http://sakasti.evl.fi
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Uuden 1.3.2017 voimaan tulevan avioliittolain vaikutuksista seurakunnissa. Turun arkkihiippakunnan Uutisarkki 2/2017 ja arkkipiispan sekä Turun piispan kirje kirkkoherroille 18.2.2017.
Kirkkohallituksen tilastouudistus voimaan 1.1.2017 alkaen. http://sakasti.evl.fi
Katariinanseurakunnan tilastoja vuodelta 2016. Nähtävänä kokouksessa.
Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi saaduiksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 16
PIETARIN PYHÄN MARIAN YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMIKUNNAN ANOMUS
Ko. ystävyysseurakuntatoimikunnan puheenjohtaja Heimo Rinne on osoittanut seurakuntaneuvostolle seuraavanlaisen anomuksen:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunta sai joulun
alla pyynnön Pyhän Marian seurakunnan kirkkoherralta Mihail Ivanovilta, että Turun seurakunnat lahjoittaisivat vanhan ehtoollismaljan Pyhän Marian seurakunnalle, koska heidän ehtoollismaljansa vuotaa ja sitä ei ilmeisesti pystytä kunnolla korjaamaan. Ystävyysseurakuntatoimikunta totesi kokouksessaan 13.12.2016, että tällaista viinimaljaa ei Turun ja Kaarinan seurakunnilla
ole heille osoittaa. Sen sijaan toimikunta ehdottaa, että Turun ja Kaarinan ystävyysseurakunnat
lahjoittaisivat Pietarin Pyhän Marian seurakunnalle uuden ehtoollisviinimaljan. Pietarin Pyhän
Marian seurakunta on kaikkien Turun ja Kaarinan seurakuntien ystävyysseurakunta.
Pyydän, että seurakuntaneuvostot käsittelisivät tämän ehdotuksen maaliskuun loppuun 2017
mennessä, jotta voimme vastata, onko tämä ehdotus mahdollista toteuttaa. Turun Mikaelinseurakunta on tehnyt päätöksen, että se osallistuu ehtoollisviinimaljan hankintaan 200 eurolla. Tämä voisi olla hyvä mittapuu muidenkin seurakuntien päätökselle. Toivon, että suhtaudutte
asiaan myötämielellä.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää myöntää 200 € uuden ehtoollisviinimaljan hankkimiseen Pietarin
Pyhän Marian ystävyysseurakunnalle. Kustannuspaikka 1042900810.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Pietarin Pyhän Marian seurakunnan ystävyysseurakuntatoimikunta, pj. Heimo Rinne
taloustoimisto

§ 17
PIETARIN PYHÄN MARIAN YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMIKUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto 2.2.2017 § 52
Esittelijä: Hallintojohtaja Hannu Kallio
Esittely: Kirkkoneuvosto solmi vuonna 1992 ystävyysseurakuntasuhteen Pietarin Pyhän Marian
seurakunnan kanssa ja asetti työryhmän kehittämään ja ylläpitämään ystävyyssuhdetta. Vuonna 1999 työryhmä muutettiin kirkkoneuvoston päätöksellä Pyhän Marian ystävyysseurakunta
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toimikunnaksi ja samalla pyydettiin kaikkia seurakuntia nimeämään ystävyysseurakuntatoiminnasta vastaava yhdyshenkilö toimikuntaan. Jatkossa toimikunta on valittu kirkkoneuvoston toimikausittain.
Toimikaudella 2015 -2016 ystävyysseurakuntatoimikunnan kokoonpano on ollut seuraava:
Puheenjohtaja tuomiorovasti Heimo Rinne
Jäsenet
Tuomiokirkkoseurakunta: toimitusjohtaja Maija Palonheimo
Mikaelinseurakunta: FM Ulla-Maija Vierimaa
Katariinanseurakunta: vahtimestari Pirjo Tiensuu
Maarian seurakunta: lähetyssihteeri Lauri Lehtinen
Ruotsalainen seurakunta: diakonian viranhaltija Eija Grahn
Henrikinseurakunta: pastori Anssi Miettinen
Paattisten seurakunta: työhyvinvointipäällikkö Matti Rantanen
Kaarinan seurakunta: toiminnanohjaaja Irja Gustafsson
Piikkiön seurakunta: toimitusjohtaja Marjo Uotila
Martin seurakunta: luokanopettaja Pekka Saarela
Yhtymän edustajaksi kirkkoneuvosto on nimennyt talousjohtaja Irma Hokan, asiantuntija
jäseneksi Keijo Korkan ja sihteeriksi kielenkääntäjä Paula Montinin.
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää pyytää seurakuntaneuvostoja ilmoittamaan 31.3.2017 mennessä edustajansa Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikuntaan vuosiksi 2017 - 2018 siten, että kukin seurakunta esittää yhden miesehdokkaan ja yhden naisehdokkaan etusijajärjestyksessä. Etusijajärjestykset pyritään huomioimaan esityksessä ja valinnassa, mutta valituksi voi
tulla myös seurakunnan ehdokas sijalta kaksi, koska seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee
huomioida sukupuolten tasa-arvo (KL23:8).
Lapsivaikutusten arviointi: Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan asettamisella
ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Pirjo Tiensuu on kysyttäessä vastannut olevansa edelleen käytettävissä seurakuntamme edustajaksi. Toissijaiseksi ehdokkaaksi suostumuksensa on antanut Seppo Isotalo. Ko. toimikunnalla
on vuosittain keskimäärin kaksi kokousta.
Esitys:

Seurakunta valitsee yhden nais- ja yhden miesehdokkaan etusijajärjestyksessä Pietarin Pyhän
Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan jäseneksi siten, että ensimmäinen ehdokas on Pirjo
Tiensuu ja toinen Seppo Isotalo.

Käsittely:

Pirjo Tiensuu jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

valitut henkilöt
yhteinen kirkkoneuvosto
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§ 18
KANTTORI ELINA KEROKOSKEN OSALLISTUMINEN LYÖMÄSOITINKURSSILLE TURUN KRISTILLISELLÄ
OPISTOLLA
Turun Kristillinen Opisto järjestää yhteistyössä Turuin arkkihiippakunnan kanssa 6.-7.3.2017
Perkkakurssin, jossa on mahdollisuus opiskella käyttämään erilaisia lyömäsoittimia. Kouluttaja
on Pekka Nyman. Kurssi on tarkoitettu kanttoreille, kirkkomuskareiden vetäjille, lastenohjaajille
ja opettajille. Kanttori Elina Kerokoski on pyytänyt mahdollisuutta osallistua ko. kurssille.
Kurssin hinta ilman majoitusta on 70 € eikä koulutuksesta tule muita kuluja. Vuodelle 2017 on
vielä jäljellä koulutusmäärärahaa 338 €.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja myönteisiä lapsivaikutuksia, sillä koulutus antaa kanttorille lisävalmiuksia myös lasten ja nuorten musiikkikasvatukseen.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää liittää Elina Kerokosken osallistumisen Perkkakurssille 6.-7.3.2017
Turun kristillisellä opistolla vuoden 2017 henkilöstön ammatillisen kehittämisen suunnitelmaan.
Koulutuskustannukset korvataan KirVESTES:n mukaisesti ja osallistuminen kurssille tapahtuu
työajalla.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Elina Kerokoski

§ 19
VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUKSET TYÖALOITTAIN
Seurakuntaneuvosto on 27.1.2010 § 11 päättänyt, että toimintakertomusten laatimisessa noudatetaan seuraavanlaista ohjeistusta:
- perustuu rakenteeltaan toimintasuunnitelmaan: toiminta-ajatus, vastuuhenkilöt, resurssit,
muutostarpeet, tavoitteet, talous
- kertoo, mitä tavoitteiden saavuttamiseen eteen on tehty (myös määrällisesti)
- arvioi, miten edellisessä on onnistuttu määrällisesti, laadullisesti ja taloudellisesti
- pituus 1-3 A4 sivua (normaali fontti ja riviväli)
- tarvittaessa seurakuntaneuvostolle voidaan erikseen toimittaa tilastot toiminnasta
Toimintakertomus on suhteessa toimintasuunnitelmaan toiminnan arviointia, jonka pohjalta toimintaa kehitetään seuraavia vuosia varten. Seuraavista työaloista on laadittu toimintakertomukset vuodelta 2016.
aikuistyö
diakonia
jumalanpalveluselämä
kansainvälinen ja maahanmuuttajatyö
kirkkomusiikki
lapsityö
lähetystyö
nuoret aikuiset ja opiskelijatyö
perhetyö
rippikoulutyö
rippikoulun jälkeinen nuorisotyö
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tytöt ja pojat
viestintätyö
Toimintakertomukset esityslistan mukana. (AMS 2.3.3/sp)
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi aikuis-, diakonia-, jumalanpalveluselämän,
kansainvälinen ja maahanmuuttaja-, kirkkomusiikki-, lapsi-, lähetys-, nuoret aikuiset-, perhe-,
rippikoulu- ja rippikoulun jälkeinen nuoriso-, tytöt ja pojat- sekä viestintätyön toimintakertomukset vuodelta 2016.

Käsittely:

Keskustelussa tuli esiin huomioita ja korjauksia toimintakertomuksiin liittyen.
Diakoniatyö: Toivottiin vapaaehtoistyön näkyvän selvemmin toimintakertomuksessa,
mm. kuinka paljon vapaaehtoisia on, kuinka heitä tuetaan, millaisissa tehtävissä toimivat.
Tarkennettiin Lions Clubin nimi, se on Lions Club Turku Åbo.
Kansainvälinen työ: Korjattiin nimi Jarmo Saksmanin nimi.
Lapsityö: Tätä toimintakertomusta pidettiin hyvänä esimerkkinä sisällöllisesti paljon kertovasta
ja myös myöhempien lukijoiden tiedontarvetta palvelevasta toimintakertomuksesta. Toivottiin
muiden työalojen ottavan toteutuksesta mallia seuraavana vuonna; toimintakertomukset voivat
olla vuonna 2010 annetun ohjeistuksen mukaan 1-3 sivua.
Pohdittiin, miten sana ”resurssi” tulisi käsittää toimintakertomuksissa, niin että sen sisältö
ymmärrettäisiin suurin piirtein yhtenäisellä tavalla. Tässä keskustelussa päädyttiin määrittelemään se näin: ”Resurssi” tarkoittaa ihmisiä ja paikkoja, jotka mahdollistavat työn.

Päätös:

Huomioita ja korjauksia toimintakertomuksiin, muuten esityksen mukaan.

Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi:

työntekijät

§ 20
VUODEN 2016 TASEKIRJAAN ANNETTAVA KATARIINANSEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA
TOIMINNAN ARVIOINTI
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.1.2017, että paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostojen ja yksikköjen esimiesten tulee 17.2.2017 mennessä laatia toimintakertomustekstit
ja täyttää toiminnan arviointilomakkeet, jotka kerätään ja tallennetaan ainoastaan sähköisesti
vuoden 2016 tasekirjaa varten seurakuntayhtymän kirkkoverkkoasemalle. Toiminnan arviointilomakkeen enimmäispituus on yksi A4.
Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston edellinen kokous oli 25.1., jonka esityslista oli
lähetetty jo 18.1. Annetun aikataulun puitteissa toimintakertomus ja toiminnan arviointi tulevat
seurakuntaneuvostolle tiedoksi annettaviksi. Esityslistan mukana. (AMS 2.3.3/sp)
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi Katariinanseurakunnan toimintakertomuksen ja toiminnan arvioinnin vuodelta 2016.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduiksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§ 21
RIPPIKOULULEIRIN TURVALLISUUSVASTAAVAN MUUTTAMINEN
Seurakuntaneuvoston tulee osoittaa kutakin leiriä ja retkeä varten turvallisuusvastaava. Vuoden
2017 leirien osalta päätös on tehty 15.12.2016 § 118. Tällöin hiihtolomaleirin 102 (yhteinen leiri
Henrikinseurakunnan kanssa) eli 17.-24.2.2017 pidettävän leirin turvallisuusvastaavaksi on nimetty nuorisotyönohjaaja Erne Hakala. Tilanne on muuttunut ja leirillä on Erne Hakalan tilalla
vs.diakoni Noora Rajala.
Lava:

Kyse on turvallisuudesta huolehtimisesta, joten asialla on myönteisiä kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto nimeää nro 102 rippikouluryhmän 17.-24.2.2017 pidettävälle leirijaksolle
turvallisuusvastaavaksi vs.diakoni Noora Rajalan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Noora Rajala ja Taru Heikkonen (sähköpostitse)

§ 22
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Mari Heinonen toivotti tervetulleeksi mukaan Hiljaisuuden päivään Turun Tuomiokirkkoon
23.3. Tietoja tapahtumasta löytyy yhtymän sivuilta otsakkeen Retriitit alla.
Riitta Siivonen kysyi Katariinanseurakunnan rahastojen tilanteesta. Puheenjohtaja kertoi, että
taloustoimistosta on lähiaikoina tulossa vuosiraportti, joka tuodaan seurakuntaneuvostolle tiedoksi.
Päivi Salminen kertoi huomioita tämän vuoden YV-keräyksen toteutuksesta. Puheenjohtaja
pyysi lähettämään huomiot ja toimintaehdotukset itselleen ja YV-keräyspäällikkö Annika
Forsström-Roivaselle sähköpostitse seuraavan vuoden toteutuksen kehittämistä varten.
§ 23
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 23.

§ 24
SEURAAVAT KOKOUKSET
Seuraavat seurakuntaneuvoston kokoukset on sovittu pidettäviksi 22.3. Varissuon kirkolla ja
26.4. Nummen seurakuntakodissa.

§ 25
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
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Pöytäkirjan vakuudeksi:
___ / ___ 2017 ____________________
Outi Toljamo
puheenjohtaja

___ / ___ 2017 ____________________
Antero Paatere
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 11–25 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

___ / ___ 2017 ____________________
Päivi Salminen

___ / ___ 2017 ____________________
Ari Rantanen

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

