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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 22.3.2017 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30.

Paikka:

Varissuon kirkko, Kousankatu 6

Läsnä:

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

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen, saapui klo 18.10
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Paatere, Antero

sihteeri

Kutsuttuna:

Sinikka Laine § 31

diakoniatyöntekijä

Poissa:

Kallio, Nina

jäsen

§ 26
KOKOUKSEN AVAUS
Laulettiin virsi 462. Puheenjohtaja, viitaten virren toiseen säkeistöön, totesi kuinka kaiken
muutoksenkin keskellä meitä ohjataan ja tuetaan, luki rukouksen ja avasi kokouksen klo 18.00.
§ 27
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 28
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakunta
sihteerin työhuoneessa perjantaina 24.3.2017 virastoaikana klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Eriika Lundström
ja Riitta Siivonen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§ 29
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 30
ILMOITUSASIAT

A. a Kirkkohallituksen yleiskirjeet
1/2017 uusi hankintalaki voimaan 1.1. 2017
2/2017 Taloussääntömalli
3/2017 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2016
4/2017 Lausunto maahanmuuttajien kasteesta
5/2017 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2017
6/2017 Varautuminen Euroopan Unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen
Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta http://evl.fi/yleiskirjeet
A.b kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A2/2017 Ryhmähenkivakuutussopimus
A3/2017 Työsuhteisten koeaika pitenee, irtisanotun takaisinottovelvoitteen kesto lyhenee ja pitkäaikaistyöttömän voi palkata määräaikaiseksi
A4/2017 Työnantajalle velvollisuus tarjota työllistymistä edistävää koulutusta sekä järjestää työterveyshuolto irtisanotulle
A5/2017 Kirkon yhteistoimintasopimuksen ja kirkon luottamusmiessopimuksen soveltaminen
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:
4/2017 Erne Hakala, virkavapaus
5/2017 Sinikka Laine, virkavapaus
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.
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D. Muut asiat

Vapaiden varojen vuoden 2016 toimintakertomus, vapaiden varojen pääkirjat sekä eritelty prosenttiosuuslaskelma vapaiden varojen kustannuspaikkojen osuudesta rahastossa. Nähtävänä
kokouksessa.
Testamenttirahaston vuoden 2016 toimintakertomus, seurakunnan testamenttien tilitys vuodelta
2016 sekä eritelty prosenttiosuuslaskelma testamenttien pääomista rahastoissa. Nähtävänä kokouksessa.
Keskusrekisterin toimittama jäsentietojen vuositilasto 2016. Nähtävänä kokouksessa.
Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden ensi syksyn neuvottelupäiväksi on varmistunut
lauantai 7.10.2017.
Kirkkopäivät ja Suomen Lähetysseuran valtakunnallinen vuosijuhla järjestetään Turussa
19.-21.5.2017. Lisätietoa molemmista löytyy lisätietoa osoitteesta https://www.kirkkopaivat.fi/
Uusia työalojen kutsuja ei enää erikseen osoiteta seurakuntaneuvostolle, sillä viestinnän vuoden alusta aloitettu kuukausittainen uutiskirje hoitaa asian paremmin.

Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi saaduiksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 31
IKÄARVOKAS –HANKKEEN LOPPURAPORTTI
Vuonna 2014 Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto päätti solmia sopimuksen Kirkkopalvelut ry / Tyynelän kehittämiskeskuksen kanssa Etsivän ja osallistavan vanhustyön hankkeesta
vuosiksi 2014-2016. Katariinanseurakunta on siis ollut yksi hankkeen kuudesta pilottiseurakunnista. Hankkeen päätyttyä on sen arvioinnin aika. Diakoniatyöntekijä Sinikka Laine on kokouksessa kertomassa hankkeen onnistumisesta, merkityksestä ja hyödyistä nimenomaan Katariinaseurakunnan näkökulmasta.
Seuraava pöytäkirjanote vuoden 2014 päätöksestä kertoo hankkeen taustoista:
§ 23 ETSIVÄN JA OSALLISTAVAN VANHUSTYÖN HANKE KATARIINANSEURAKUNNASSA;
TAUSTA JA SOPIMUKSEN TEKEMINEN
Vuonna 2013 Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohteena oli vanhustyö. Sen pohjalta on vuoden 2013
lopulla käynnistetty vuoteen 2016 jatkuva huono-osaisten ja eristäytyneiden vanhusten osallistamishanke,
jossa yhteistoimijoina ovat Kirkkopalvelujen Tyynelän kehittämiskeskus ja hankkeeseen valitut pilottiseurakunnat.
Kehittämiskeskus Tyynelä on osa Kirkkopalvelut-kokonaisuutta, joka tuottaa monipuolisia hyvinvointi- ja
sosiaalipalveluja, järjestää koulutusta sekä organisoi mm. Yhteisvastuukeräyksen, Kirkkopäivät sekä Tiekirkko-toiminnan. Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.
Pilottiseurakunniksi ilmoitettiin hakemusten perusteella valittavan 5-7 erikokoista maaseutu ja kaupunkiseurakuntaa/yhtymää kolmen tai enintään neljän hiippakunnan alueelta. Johtava diakoniatyöntekijä Erja
Viherkoski teki hakemuksen Katariinanseurakunnan puolesta. Koko Suomesta valittiin 6 pilottiseurakun-
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taa, joista Turun hiippakunnasta on valittu Katariinanseurakunta, Pöytyän seurakunta ja Salon seurakunta.
Hankkeeseen ei tarvita pilottiseurakuntien eikä siis myöskään Katariinanseurakunnan rahoitusta.
Projektisuunnitelma kokonaisuudessaan talousarvioineen on esityslistan liitteenä § 23. Seuraavassa lainauksia siitä:
”Projektin päämääränä on ikääntyneiden huono-osaisuudesta johtuvan eristäytyneisyyden vähentäminen ja osallisuuden edistäminen omaan elämään, yhteisöihin ja palveluihin. Projektin toimintaajatuksena on etsiä ja kehittää uusia keinoja kaikkein huonoimmassa olevien vanhusten löytämiseksi sekä tarjota eristäytyneille vanhuksille yksilöllisiä ja ryhmämuotoisia voimaannuttavia osallisuuden kokemuksia heille tutuissa arkisissa toimintaympäristöissä. Käytännössä etsivän ja yksilötyön kautta rakennetaan
vertaistukea, osallisuuden mahdollisuuksia ja madalletaan kynnystä saada palveluja.
Tässä projektissa keskeisinä ammatillisina toimijoina ovat seurakuntien diakoniatyö, vanhustenhuolto
(kunnat ja yksityiset), sosiaalitoimi (asiakkaina myös omaisia), terveydenhuolto (erityisesti ensiapu sekä
kotihoito ja sairaaloiden osastot) ja järjestötoimijat laaja-alaisesti (ei pelkästään vanhustyön ja sosterjärjestö!). Ammatilliset tahot toimivat koordinoijina ja mentoreina edellä mainituissa muissa arkisissa ympäritöissä toimiville tahoille. Kokonaisuutta koordinoi seurakunnan diakoniatyö tukenaan projektin resurssit.
Projektin kohderyhmät
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Heikommassa asemassa olevat yli 65 -vuotiaat, jotka ovat erilaisista syistä jääneet yksin, eristäytyneet tai
syrjäytyneet. Kohderyhmälle ominaista on näkymättömyys, huono-osaisuus ja heihin usein kohdistuvat
negatiiviset tai välinpitämättömät asenteet.
Seurakunnat (erityisesti diakoniatyö) sekä rovastikunnat ja hiippakunnat
Vanhusten arkisiin toimintaympäristöihin liittyvät toimijat (mm. kaupat, pankit, apteekit jne.)
Vapaaehtois- ja vertaistoimijat sekä lähiyhteisöt
Kunnat (erityisesti sosiaali -ja terveydenhuolto, vanhustenhuolto, päihde-ja mielenterveystyö)
Paikalliset järjestötoimijat mahdollisimman laaja-alaisesti
Läheiset ja omaiset sekä lähimmäiset
Projektin merkittävimmät tuotokset (koulutusohjelmat ja koulutuspaketit, toimintamallien kuvaukset, vertaistoiminnan materiaalipaketit jne.) ovat kaikkien seurakuntien ja kumppaniorganisaatioiden vapaasti käytettävissä sekä valtakunnallisesti levitettävissä Kirkkopalvelujen, kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimesta.
Projektilla on resursseina projektipäällikkö ja kaksi projektisuunnittelijaa (2014-2016), joista toinen keskittyy erityisesti etsivän työn kehittämiseen yhdessä pilottiseurakuntien kanssa ja toinen vapaaehtoistyön
koulutuksien ja vertaistoiminnan kehittämiseen. Merkittävä osa projektin rahoituksesta käytetään myös
suoraan pilottiseurakunnissa tapahtuvan pilotointityön kustannuksiin (etsivä työ, vapaaehtoistoiminta, vertaistoiminta ja koulutukset). Materiaalituotanto ja tiedon sekä toimintamallin levittäminen vievät myös oman
osuutensa projektin kustannuksista.”
Etsivän ja osallistavan vanhustyön hankkeesta on tarkoitus allekirjoittaa sopimus Kirkkopalvelut ry / Tyynelän kehittämiskeskuksen ja Katariinanseurakunnan välillä. Sopimuspohja esityslistan mukana.
Hankesopimuksen osapuolet sitoutuvat osaltaan hankesuunnitelman mukaiseen tavoitteiden ja toiminnan toteuttamiseen. Mikäli hankkeen toteuttaminen tai hallinnoijan päätökset edellyttävät muutoksia hankesuunnitelmaan, neuvotellaan siitä sopijaosapuolten kesken erikseen. Hankkeen hallinnoijana toimii Kirkkopalvelut/Kehittämiskeskus Tyynelä.
Hankkeen osapuolten keskeiset tehtävät ja velvoitteet: Hankkeen hallinnoija vastaa kehittämistyön
suunnittelusta, etenemisestä, koordinoinnista ja arvioinnista yhteistyössä hankkeen toimijaverkostojen sekä johtoryhmän ja alueellisten ohjausryhmien kanssa. Projektin aikana kertyneet projektia koskevat asiakirjat kerätään Tyynelän Kehittämiskeskukseen ja säilytetään vähintään kaksi vuotta projektin päättyä.
Hallinnoija rekrytoi hankkeeseen tarvittavat työntekijät omaan palvelukseensa. Projektihenkilöstön esimiehenä toimii Kehittämiskeskus Tyynelän johtaja.
Hankkeen henkilöstö toimii aluekohtaisesti useammalla pilottipaikkakunnalla yhteistyössä paikallisten verkostojen kanssa. Aluekohtaisen projektityöntekijän työtila sijaitsee hankkeessa mukana olevien toimijoiden
järjestämissä tiloissa. Projektikoordinaattorin sijaintipaikkana on Pieksämäki ja hän toimii Kirkkopalvelujen
tiloissa. Paikallisille toimijoille ei hankkeesta aiheudu erillisiä kustannuksia, normaalia työaikaa ja
työmatkakuluja lukuun ottamatta.
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Hankkeessa mukana olevat paikkakunnat mahdollistavat työntekijöidensä työajan resursointia siten, että
he pystyvät olemaan mukana hankkeen käytännön kehittämistyössä. Paikkakunta- ja toimijakohtaisesti
avainhenkilöt osallistuvat kehittämistyöhön projektihenkilöstön kanssa. Pilottipaikkakunta saa kokeilutoimintaa varten sovitun erillismäärärahan, joka on tarkoitettu projektista aiheutuvien erilliskulujen
kattamiseen. Määrärahan käytöstä seurakunta raportoi vuosittain kirkkopalveluille (kustannuspaikkalaskelma).
Hankkeessa mukana olevat seurakunnat nimeävät edustajansa johtoryhmään ja alueellisiin ohjausryhmiin.
Hanke kokeilee ja kehittää hankkeen aikana uusia toiminta -ja palvelukäytäntöjä yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Mukana olevat paikkakunnat sitoutuvat jatkamaan kehitettyä toimintaa hankkeen jälkeen
paikkakuntakohtaisesti räätälöidyllä ja sovitulla mallilla.
Johtava diakoniatyöntekijä Erja Viherkoski ja ko. hankkeen projektityöntekijä Mervi Kanniainen (sekä
mahdollisesti hänen esimiehensä) ovat kutsuttuina kokouksessa esittelemässä asiaa.
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää solmia esityslistan mukana olevan sopimuspohjan mukaisen sopimuksen Kirkkopalvelut ry / Tyynelän kehittämiskeskuksen kanssa Etsivän ja osallistavan vanhustyön
hankkeesta vuosiksi 2014-2016 (allekirjoittamispäivästä 31.12.2016 saakka) ja valtuuttaa varapuheenjohtaja Seppo Isotalon allekirjoittamaan ko. sopimuksen.
Käsittely: Erja Viherkoski ja Mervi Kanniainen olivat läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana ja
esittelivät projektia, vastasivat neuvoston jäsenten kysymyksiin ja osallistuivat keskusteluun. He poistuivat
kokouksesta klo 18.54 heti keskustelun jälkeen ennen päätöksentekoa.
Päätös: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

24.9.14 § 118 seurakuntaneuvostolle on esitetty IkäArvokas –hankkeen tilannekatsaus (Erja
Viherkoski ja Mervi Kanniainen).
Mervi Kanniaisen työ projektityöntekijänä päättyi keväällä 2016, koko projekti päättyi vuoden
2016 lopulla. Kehittämispalvelu Tyynelä ry:n johtajan Mari Tuomaisen piti tulla esittelemään projektin kokonaisuutta seurakuntaneuvoston kokoukseen vuoden 2017 alkupuolella, mutta hänen
vaihtaessaan työpaikkaa, vierailu meille raukesi. Sen sijaan Kirkkopalveluiden diakoniajohtaja
Seppo Sulkko on lähettänyt meille seuraavanlaisen viestin liitteineen (Katariinanseurakunta,
Hoksauta minut ja tilastoyhteenveto):
”Ohessa on IkäArvokas-hankkeessa työntekijänä olleen Eija Myllymäen kokoamat tiivistelmät
hankkeet tuloksista. Hankkeen keskeisinä tavoitteina oli kehittää etsivää ja osallistavaa diakonista vanhustyötä. Mukana oli kaikkiaan kuusi seurakuntaa ja lisäksi muutamia ns. kummiseurakuntia. Eija on koonnut tiedot kolmeen ”pakettiin” eli yhteenvetoa Katariinan seurakunnan
osalta hankkeen tapahtumista ja tuloksista, hankkeen tuloksena syntyneen ”Hoksauta minut”työkalu/materiaalipaketin esittely sekä kaikkien hankepaikkakuntien lyhyen tilastokoosteen koko
hankkeen ajalta (2014-2016). Oheisissa liitteissä on myös Eijan yhteystiedot eli häneltä voi vielä
lisätarkennuksia pyytää, jos joku kohta ei aukene riittävästi ao. selvityksistä. Eija on vielä Kirkkopalveluilla töissä, joskin nyt eri tehtävissä, mutta on kuitenkin tarvittaessa tavoitettavissa.
Kaikki ”Hoksauta minut” materiaalit tulevat Kirkkopalveluiden sivuille avoimesti käyttöön ja vielä
tämän vuoden ajan voi ko. työkaluihin liittyvää koulutusta saada meiltä ilmaiseksi. Näin pyrimme
levittämään hankkeen toimiviksi koeteltuja malleja seurakuntiin. Kysyntää on ollut varsin runsaasti eri puolilta Suomea ja koulutuksia on sovittu jo kuudelle paikkakunnalle!
ISO KIITOS TEILLE YHTEISTYÖSTÄ! Paljon on saatu yhdessä aikaan, vaikka välillä joissain
asioissa kehitystä on tapahtunut mm. henkilövaihdoksista johtuen vähän suunniteltua hitaammin. Lopputulos kuitenkin hyvä ja pääosin asetetut tavoitteet saavutettiin! Joissain kohdin jopa
ylitettiin! ”
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Yhteistyöterveisin,
Seppo Sulkko
diakoniajohtaja
Kirkkopalvelut
Huvilakatu 31
76130 Pieksämäki
p. 040 0655932
kirkkopalvelut.fi
Sulkon lähettämät liitteet esityslistan mukana, samoin Mari Tuomaisen aiemmin lähettämä IkäArvokas –hankkeen ulkoinen arviointi. Liite § 31.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Käsittely:

Diakoniatyöntekijä Sinikka Laine osallistui kokoukseen tämän pykälän esittelyn ajan kertoen
IkäArvokas –projektista ja vanhustyön nykytilanteesta seurakunnassamme.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduiksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 32
SEURAKUNTAMME OSALLISTUMINEN KIRKKOPALVELUT RY:N YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN 19.5.2017
TURUSSA
Kirkkopalvelujen yhdistyksen kokous on Turussa (Eerikinkatu 3, 2.krs) perjantaina 19.5.2017
klo 11.00-14.30. Valtakirjojen tarkastus on samassa paikassa klo 10.00-11.00. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen 8 §:n edellyttämät asiat mm. selostus Kirkkopalvelut ry:n toiminnasta vuosina 2015-2016, katsaus yhdistyksen taloudelliseen asemaan, toimitetaan sääntöjen 9 §:n mukaiset valtuuston puheenjohtajan sekä jäsenten vaalit sekä päätetään valtuutetuille maksettavista palkkioista ja muista korvauksista.
Yhdistyksen kokouksen voi sääntöjen mukaan (§7) osallistua yksi edustaja kustakin jäsenseurakunnista tai –yhteisöstä. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Edustajalla tulee olla lähettävän tahon valtakirja.
Internet sivuillaan Kirkkopalvelut esittelee itsensä (10.3.2017) seuraavasti:
Kirkkopalvelut ry on seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö, joka rakentaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa, auttaa kirkkoa onnistumaan ja uudistumaan, kouluttaa ja valmentaa sekä välittää ihmisestä ja toimii hyvinvoinnin puolesta.
Kirkkopalveluihin kuuluva Seurakuntaopisto tarjoaa koulutuspalveluja 2 500 opiskelijalle. Valtakunnallisesti toimiva oppilaitoskokonaisuus toimii Järvenpään, Pieksämäen ja Ruokolahden
kampuksilta käsin. 1.1.2017 lähtien myös Lapuan kristillinen opisto sekä Kristliga Folkhögskolan
i Nykarleby (Kredu) ovat yhdistäneet toimintansa Seurakuntaopistoon. Kredun osalta yhdistyminen Seurakuntaopistoon koskee ainoastaan ammatillista koulutusta.
Kirkkopalvelut organisoi Yhteisvastuukeräyksen, Kotimaanapu-hyvätekeväisyyspalvelun sekä
Vapaaehtoistyö.fi-palvelun, järjestää Kirkkopäivät ja Tiekirkko-toimintaa sekä tuottaa diakonisia
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hyvinvointi- ja sosiaalipalveluja. Kirkkopalvelujen omistama Kotimaa Oy on kustannusyhtiö ja
viestinnän asiantuntijapalveluyritys.
Kirkkopalvelujen toimintaa ohjaavat arvot usko, toivo ja rakkaus sekä avara kansankirkollisuus,
rohkea yhteiskuntavastuu ja palveleva lähimmäisenrakkaus.
Kirkkopalvelut-Kotimaan yhteensä noin 430 työntekijää toimivat pääosin Helsingissä, Järvenpäässä, Lapualla, Pieksämäellä ja Ruokolahdella. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli noin 52,7
milj. €. Kirkkopalvelujen jäseninä on 331 seurakuntaa, 60 järjestöä ja 22 opintojärjestöä (tammikuu 2017).
Kirkkopalvelut ry:n hallituksen jäsenet
Puheejohtaja Jukka Alho, Espoo
Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, Helsinki - varapuheenjohtaja
Pääsihteeri Lasse Halme, Helsinki (Nuouri Kirkko ry:n edustaja)
Kirkkoneuvos Pekka Huokuna, Mikkeli (Kirkkohallituksen edustaja)
Hallintojohtaja Antti Jääskeläinen, Rovaniemi
Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen, Helsinki
Pastori Johanna Puupponen, Jyväskylä
Seurakuntaneuvos Risto Rasimus, Valkeala (Kirkkohallituksen edustaja)
Katariinanseurakunnan n. 1 200 € Kirkkopalvelut ry:n jäsenmaksu maksetaan vuosittain seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on sikäli kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia, että osaltaan jokainen jäsenseurakunta voi pyrkiä vaikuttamaan Kirkkopalvelut
ry:n lapsiin ja nuoriin kohdentuviin palveluihin.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, lähetetäänkö seurakunnastamme edustus ko. kokoukseen vai ei
ja tarvittaessa valitsee ko. kokousedustajan sekä valtuuttaa vs.kirkkoherran allekirjoittamaan
valtakirjan kokousosallistumista varten.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti lähettää Kirkkopalvelut ry:n kokoukseen 19.5.2017 seurakuntamme
kokousedustajaksi Pirjo Tiensuun, sekä valtuuttaa vs. kirkkoherran allekirjoittamaan valtakirjan
kokousosallistumista varten.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

§ 33
TURUN KRISTILLISEN TYÖVÄENYHDISTYKSEN AVUSTUSANOMUS
Turun Kristillinen työväenyhdistys ry on osoittanut vs.kirkkoherralle kirjeen, jossa se kiittää yhdistyksen merkkivuonnaan 2016 saamasta avustuksesta ja anoo jälleen avustusta kuluvalle
vuodelle:
AVUSTUSANOMUS VUODELLE 2017
Turun Kristillinen Työväenyhdistys ry täytti 110 vuotta ja juhlistimme sitä syyskuussa viime
vuonna. Olemme saanee jakaa Jumalan evankeliumia Rukoushuoneellamme, mutta myös vierailuilla ja tapahtumissa. Toimintamme on ollut vilkasta, kiitos siitä kuuluu vapaaehtoisille jäsenillemme ja ystävillemme, jotka vaivojaan säästämättä ovat olleet toteuttamassa sitä. Ilman Jumalan johdatusta ja siunausta tämä ei olisi onnistunut. Mukana seuraavasta toimintakertomuksesta käy ilmi kävijöiden sekä tapahtumien määrä.
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Rukoushuoneellamme on seuraoja joka toinen sunnuntai. Raamattupiirejä on maanantaisin klo
14 alkaen ja torstai-iltaisin klo 17.30 alkaen. Tuikku-kohtaamispaikka on tiistaisin klo 14 alkaen.
Sinne on helppo tulla ja sinne on matala kynnys. Lähetyspiiri kokoontuu keskiviikkoisin klo 14 ja
Luova piiri, kädentaitojen kerho tiistaisin klo 17alkaen. Lauluryhmämme Ilon Tipat laulaa seuroissa ja muissa tapahtumissa sekä vierailee laulamassa ja todistamassa myös kutsuttuna.
Roistoilla ja Sankareilla on ollut omaa ohjelmaa oman toimintansa puitteissa. He mm. järjestivät
jäsenilleen lapsille ja nuorille Mongolian matkan ja kertoivat siitä useamman kerran sekä Rukoushuoneellamme että Turun seurakunnissa.
Keväällä ja syksyllä vietämme pihapäivä-myyntitapahtumaa. Tarjolla on keittoruokaa, kahvia ja
pullaa sekä monenlaista myytävää. Pääsiäis- ja joulumyyjäiset ovat Rukoushuoneellamme. Lähetyksen hyväksi järjestetään sekä kahvimatinea että lounas. Tuotto menee kokonaisuudessaan lähetystyölle. Vappu- ja joulujuhlaa vietämme myös Rukoushuoneellamme, muuta yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa. A-Killan kautta saamme mm. leipää, jota jaamme aina, kun
Rukoushuoneellamme kokoonnutaan. Lähetysapu Pomarkusta vierailee omine ohjelmineen
muutaman kerran vuodessa. Heitä varten keräämme avustusta vietäväksi heidän nimikkokohteisiinsa.
Haluamme edelleen kehittää toimintaamme niin, että tavoitamme uusia ihmisiä, jotka ovat halukkaita uskossa palvelemaan meidän Herraamme Jeesusta Kristusta, niiden lahjojen mukaan,
joita Herra on heille antanut. Tähän työhön, kuten myös talomme kunnostukseen ja laskujen
maksamiseen tarvitaan rahaa. Olemme kokonaan avustusten varassa. Kukaan toiminnassa
mukana olijoista ei saa palkkaa. Kuluista voidaan korvata kuitin mukaan.
Siksi siis anomme, että Katariinanseurakunta avustaisi toimintaamme parhaaksi katsomallaan
tavalla. Etukäteen avustanne kiittäen ja Siunausta toivottaen, Turun Kristillisen Työväenyhdistys
ry:n puolesta,
Leila Myllyoja
puheenjohtaja
Myllymäentie 22,
20810 Turku
Anomuksen mukana tullut yhdistyksen toimintakertomus nähtävänä kokouksessa.
Työjaosto käsitteli asiaa kokouksessaan ja totesi, että ko. yhdistyksen toiminta on hyvää ja Katariinanseurakunta tekeekin sen kanssa yhteistyötä ainakin kirkkopyhän muodossa. Tänä vuonna Turun Kristillisen Työväen yhdistyksen kirkkopyhä on 27.3. Marianpäivänä Varissuon kirkossa. Katariinanseurakunnalla ei kuitenkaan ole erityistä avustusbudjettia käytettävänään. Toisinaan voidaan huomioida jokin merkkivuosi tai –tilanne, kuten ko. järjestön kohdalla viime vuonna, mutta vuosittainen avustusten jakaminen ei ole mahdollista. Ko.yhdistys voitaneen kuitenkin
ottaa harkintaan loppuvuoden kolehtisuunnitelmaa laadittaessa.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto ei myönnä avustusta Turun Kristilliselle Työväen yhdistykselle, mutta
mahdollisuuksien mukaan ottaa ko.yhdistyksen huomioon loppuvuoden kolehtisuunnitelmaa
laadittaessa.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Leila Myllyoja
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§ 34
ANNELI SOKAJÄRVEN ALOITE ANSIOMERKKIEN JAKAMISESTA VUONNA 2017
Tämän vuoden tammikuun kokouksessa Anneli Sokajärvi teki seurakuntaneuvostolle seuraavanlaisen aloitteen:
Vuosi 2017 on uskonpuhdistuksen 500 –vuotisjuhlavuosi. Tätä merkittävää juhlavuotta juhlistetaan ja vietetään Suomen eri seurakunnissa monin tavoin. Juhlavuotena on myös erinomainen
tilaisuus kiittää seurakuntamme hyväksi ahkeroineita viran- ja toimenhaltijoita, vapaaehtoistyöntekijöitä ja luottamushenkilöitä.
Ehdotamme, että kirkkoherra valmistelee ja tekee ehdotuksen seurakuntamme palkittavista
henkilöistä katsomallaan sopivalla tavalla.
Anneli Sokajärvi on allekirjoittanut aloitteen, mutta myös Pirjo Tiensuun, Mari Heinosen ja Riitta
Siivosen nimet (ilman alekirjoituksia) ovat aloitteessa.
Työjaosto käsitteli asiaa kokouksessaan ja katsoi, että seurakuntaneuvoston olisi hyvä perustaa
työryhmä valmistelemaan asiaa. Huomionosoitukset voitaisiin jakaa esim. Varissuon kirkon 20 –
vuotisjuhlassa ensimmäisenä adventtina. Tarpeen on laatia suunnitelma siitä, millaisia huomionosoituksia voitaisiin jakaa, keille ja millä perusteilla. Vs.kirkkoherra/kirkkoherra voisi olla mukana työryhmässä ja seurakuntaneuvoston jäseniä voisi olla useampia.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on sikäli kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia, että huomionosoituksilla on mahdollisuus nostaa esiin myös lasten ja nuorten
parissa tehtävä työ.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto perustaa ja valitsee työryhmän valmistelemaan huomionosoitusten jakamista niin, että huomionosoitukset voitaisiin jakaa kuluvan vuoden ensimmäisenä adventtina
Varissuon kirkon 20 -vuotisjuhlassa.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan huomionosoitusten jakamista
niin, että huomionosoitukset voitaisiin jakaa kuluvan vuoden ensimmäisenä adventtina Varissuon kirkon 20-vuotisjuhlassa tai muussa sopivassa tilanteessa. Työryhmään valittiin Mari Heinonen, Eriika Lundström, Päivi Salminen, Pirjo Tiensuu ja Outi Toljamo.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 35
VS.DIAKONIATYÖNTEKIJÄ NOORA RAJALAN KOULUTUSANOMUS
Vs.diakoniatyöntekijä Noora Rajala on vs.kirkkoherran kehotuksesta lähettänyt seurakuntaneuvostolle seuraavanlaisen koulutusanomuksen.
Anon lupaa päästä seuraavaan vapaaehtoistyöhön liittyvään koulutukseen 26.–27.9.2017.
Koulutuksen tiedot:
Nimi: Työvälineitä vapaaehtoistoimintaan (2op)
Järjestäjä: Kirkkohallitus – Diakonia ja sielunhoito
Aika ja paikka: 26.–27.9.2017, Eteläranta 8, Helsinki
Kustannukset yhteensä max 173 €
- Osallistumismaksu: 80 € (sisältää 2x lounaan, 2x kahvin sekä materiaalin)
- Matkakustannukset julkisen liikenteen mukaan max 40 € edestakainen matka (bussi/junaliput 10-20 € suunta)
- Yöpyminen: tuttavien/sukulaisten luona (korvaus 12 €)

-
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Päiväraha: 41 € (20,50 € per päivä)

Osaamistavoitteet: Osallistuja - syventää tietouttaan vapaaehtoistoimintaa ohjaavista laeista ja
osaa soveltaa ne omaan työhönsä, - vahvistuu verkostoitumisen taidoissa ja - kehittyy ryhmän
ja yksilön ohjaamisessa.
Vapaaehtoistoiminta on yksi Noora Rajalan työn vastuualueista ja ko. koulutus tarpeellinen tuki
tälle työlle. Noora Rajalalle ei ole sovittuna muita koulutuksia vuodelle 2017. Vs. johtava diakoniatyöntekijä Noora Nurmi puoltaa anomusta.
Vuoden 2017 koulutusmäärärahaa on vielä käytettävissä 268 €.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää liittää Noora Rajalan osallistumisen 26.-27.9.2017 Työvälineitä
vapaaehtoistoimintaan –koulutuksen vuoden 2017 henkilöstön ammatillisen kehittämisen suunnitelmaan. Koulutuskustannukset korvataan KirVESTES:n mukaisesti ja osallistuminen kurssille
tapahtuu työajalla.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Noora Rajala

§ 36
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Seurakuntaneuvoston jäsenten esille ottamia asioita ei ollut.
§ 37
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 37.

§ 38
SEURAAVAT KOKOUKSET
Seuraava seurakuntaneuvoston kokous on sovittu pidettäväksi 26.4.2017 klo 18 Nummen seurakuntakodissa. Toukokuun kokous on 24.5. klo 18. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

§ 39
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 § 26–39 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

___ / ___ 2017 ____________________
Eriika Lundström

___ / ___ 2017 ____________________
Riitta Siivonen

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

