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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 14.6.2017 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
Koskivaara, Eija
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
jäsen

Ronkainen, Remo

sihteeri

Lundström, Eriika

jäsen

Poissa:

Alkuun laulettiin virsi 574: 1-2
§ 70
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.11

§ 71
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 72
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina 16.6.2017 virastoaikana klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi
esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Sirkka-Liisa Kavén ja
Nina Koiranen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkka-Liisa Kavén ja Nina Koiranen. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa heti kokouksen jälkeen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§ 73
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 74
ILMOITUSASIAT
A. a Kirkkohallituksen yleiskirjeet
10/2017 Suuri ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017
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:
18/2017 Noora Rajala, virkavapaus
19/2017 Anna Hälli, virkavapaus
20/2017 vapaan kolehtikohteen vaihto Varissuon kirkon osalta
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.
D. Muut asiat
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjaote 16.5.2017 § 178 Turun Katariinanseurakunta / kappalaisen viran vakinaisesti täyttämättä jättäminen.
Asianumero: DTUR/153/01.01.00/2017. Esityslistan mukana.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjaote 16.5.2017 § 179 Turun Katariinanseurakunta / viranhoitomääräys pastori Kristiina Frondeliukselle.
Asianumero: DTUR/154/01.01.01/2017. Esityslistan mukana.

Tekninen isännöitsijä Minna Heiskanen kertoi 5.6.2017, että maanantaina 12.6.2017 hän menee mattomiehen ja verhoilijan kanssa käymään Varissuon kirkolla ja kesän aikana vaihdetaan
matto ja viimeistään syksyksi tulee uusi päällinen penkin päälle. Aulan portaiden lapsiportti on
asentamista vaille valmis ja se asennetaan paikalleen kesän aikana.

Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.
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Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 75
SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
Edellisessä Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksessa 24.5. § 65 merkittiin tiedoksi saaduksi yhteisen kirkkoneuvoston ohjeistus (YKN 4.5.2017 § 199) vuoden 2018 toimintasuunnitelman laatimisesta ja sen aikataulusta. Seuraavassa vielä uudestaan osia siitä:
”Paikallisseurakunnat ja yksiköt laativat 11.8.2017 mennessä toimintasuunnitelman vuodelle
2018 sekä asettavat avaintavoitteet vuosille 2019 ja 2020 täyttämällä suunnittelulomakkeen ja
tallentamalla sen paikallisseurakunnan tai yksikön nimellä nimettynä sähköisesti osoitteeseen
Y: / Talousasiat / Toimintasuunnitelmat / 2018 toimintasuunnitelmat.
Toimintasuunnitelmassa asetetaan realistiset ja konkreettiset tavoitteet, joiden toteutumista voidaan valittavien mittarien avulla arvioida. Toimintasuunnitelman perustana ovat seurakuntalaisten tarpeet ja odotukset. Hyvä toimintasuunnitelma ohjaa seurakunnan toimintaa ja työntekijöitä
hyväksytyn vision ja strategisten linjausten toteuttamiseen. Toimintasuunnitelmassa on arvioitava myös mahdollisia toiminnallisia ja taloudellisia riskejä ja keinoja niiden vähentämiseen.”
Työjaoston kokouksen pohjalta laadittu esitys vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi esityslistan
mukana.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Lapset ja nuoret ovat seurakuntalaisia kuten aikuiset.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukana olevan Katariinanseurakunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2018 sekä avaintavoitteen vuosille 2019-2020.

Käsittely:

Toimintasuunnitelma käytiin kokouksessa läpi ja yksimielisesti siihen tehtiin muutoksia, jotka
näkyvät liitteessä.

Puheenjohtaja muutti kokouksessa esityksensä seuraavaan muotoon: Seurakuntaneuvosto hyväksyy kokouksessa muokkaamansa toimintasuunnitelman vuodelle 2018
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan huomioiden kokouksessa tehdyt muutokset. (AMS 2.3.3 / sp)
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

työntekijät (sähköpostitse)

§ 76
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON EDELLYTTÄMÄ SÄÄSTÖSUUNNITELMA
Edellisessä Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksessa 24.5.2017 § 65 merkittiin tiedoksi saaduksi yhteisen kirkkoneuvoston ohjeistus (YKN 4.5.2017 § 199) vuoden 2018
toimintasuunnitelman laatimisesta ja sen aikataulusta. Seuraavassa vielä uudestaan osia siitä:
”Seurakunnalliseen toimintaan jaettava määräraha vuonna 2017 on 8.753.946 euroa eli sama
kuin vuosina 2014–2016.
Paikallisseurakuntien
määräraha
esitetään
jaettavaksi
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kirkkovaltuuston kokouksessaan 12.6.2014 § 26 vuosiksi 2015–2018 vahvistaman jakomallin
mukaisesti. Kaupunkien alueittainen väestötilasto on saatavissa vasta huhtikuun lopulla, joten
seurakunnittaista määrärahajakoa ei tässä vaiheessa vielä ole. Kirkkovaltuusto vahvistaa
seurakuntien määrärahat seurakuntakohtaisena kehysbudjettina. Vuoden 2017 työalakohtainen
määrärahajako toimitetaan taloustoimistoon kuitenkin jo lokakuussa.
Vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa noudatetaan harkitusti nollalinjaa, mikä on perusteltua
seurakunta- ja yhtymärakenteiden kehittämishankkeen ollessa vielä meneillään. Laadittaessa
talousarviota 2018 ja –suunnitelmaa vuosille 2019–2020 käytetään pohjana vuoden 2017
talousarviota ja otetaan huomioon seuraavat asiat:
1. Jokaisen seurakunnan ja yksikön on tarkasteltava toimintaansa ja etsittävä mahdollisuuksia
sen tehostamiseen. Määrärahaesitystä laadittaessa seurataan erityisesti edellisen vuoden
toteutumia, ei edelliselle vuodelle budjetoituja määrärahoja.
2. Jokaisen seurakunnan ja yksikön on tarkistettava kolmen vuoden säästösuunnitelmansa ja
jollei sitä vielä ole tehty, se on laadittava.
3. Jokaisen vapautuvan viran tai toimen kohdalla on mietittävä sitä vaihtoehtoa, että virkaa tai
toimea ei täytetä.”

Vuosille 2015-2018 päätetyn määrärahajokomallin mukaisesti seurakunnille tasan jaettavan
määrärahan osuus on 12 %, muiden kriteerien vaikuttessa jakoon 88 %. Tuossa muiden
kriteetrien osuudessa jäsenmäärän merkitys on 90 % ja ei-jäsenten merkitys 10 %.
Vuoden 2014 lopussa Katariinanseurakunnan jäsenmäärä on ollut 15 928 jäsentä ja
seurakuntamme koko alueen väestön määrä 27 549 henkilöä.
Vuoden 2015 lopussa Katariinanseurakunnan jäsenmäärä on ollut 15 678 jäsentä ja koko
alueen väestön määrä 27 505 henkilöä. Vähennys on edellisvuodesta 250 henkilöä.
Vuoden 2018 kokonaismäärärahaan vaikuttaa vuoden 2016 lopussa ollut jäsenmäärä, joka oli
15 322. Vähennys on edellisvuodesta 356 henkilöä.
Katariinanseurakunnan kokonaismääräarahan muutos on –12 263 € vuodesta 2015 vuodelle
2016 ja -12 183 € vuodesta 2016 vuodelle 2017. Edellisen sekä myös muiden seurakuntien
jäsenmäärämutosten
perusteella
on
arvioitavissa,
että
Katariinanseurakunnan
kokonaismäärärahan vähennys vuodelle 2018 on aiempia vuosia suurempi, vt. talousjohtajan
ensimmäisen laskelman mukaan jopa 24 900 €.
Yhteisen kirkkoneuvoston edellyttämää seuraavien vuosien säästösuunnitelmaa (3 %
kokonaismäärärahasta) ei vuonna 2016 tehty kesken olevan rakennemuutosprosessin vuoksi.
Tilanne on edelleen sama eli rakennemuutosprosessi on kesken. Tällä hetkellä emme pysty
arvioimaan tulevaisuutta ja säästömahdollisuuksia muuta kuin nykyisen Katariinanseurakunnan
näkökulmasta.
Voimassa oleva määrärahajokomalli, jossa seurakuntien jäsenmäärä vaikuttaa vuosittain joko
vähentävästi tai lisäävästi, koskee vain seurakuntia, ei seurakuntayhtymän muita yksiköitä.
Seurakunnan jäsenmäärän vähentyessä ko. seurakunnan määrärahat vähenevät
”automaattisesti”. Sen päälle tuleva 3 % säästösuunnitelmavaatimus ei tunnu ihan
tasapuoliselta kohtelulta yhtymän muihin yksiköihin nähden. Jäsenmäärän väheneminen ei
tarkoita sitä, että ko. seurakuntaa olis hoidettu huonosti, vaan jäsenmäärän kehitykseen
suuntaan tai toiseen vaikuttavat varsin monet muut syyt. Sen myötä seurakunnan talouden
tarkka arviointi ei ole mahdollista pitkällä tähtäimellä. Vuosittain säästyvät määrärahat ovat
toistaiseksi olleet toiminnan turvana.
Kilpailukykysopimuksen myötä työantajamaksuihin kohdistuvat vähennykset siirrettiin vuoden
2017 talousarviossa yksiköiden ja seurakuntien kokonaismäärärahan sisällä henkilöstökuluista
toimintamäärärarahojen puolelle. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset ovat voimassa
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seuraavinakin vuosina. Lisäksi Katariinanseurakunnassa siirrettin vuoden 2017 budjetissa
yhden kappalaisen viran palkkakuluvarauksesta 50 % toimintamäärärahojen puolelle. Vuonna
2016 toimintamäärärahaa oli 83 604 €, mutta kuluvana vuonna 2017 toimintamäärärahaa on
”kikyrahojen” sekä kappalaisen 50 % palkkarahojen siirron vuoksi 132 225 €.
Nyt näkyvissä oleva vuoden 2018 talousarviovähennys kohdistuu toimintamäärärahaan.
Kappalaisen viran nykyisen haltijan jäädessä 1.10.2017 eläkkeelle, ko. virka on tuomiokapitulin
luvalla jätetty julistamatta auki ja täytetty edelleen vain 50 %:sti vuodeksi eteenpäin. Mikäli
luopuisimme kappalaisen virasta 50%:sti, ko. vähennys kohdistuu toimintamäärärahaan. Mikäli
kokonaan luopuisimme kapplaisen virasta, sen toinen 50% kohdistuisi henkilöstökuluihin.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Mahdolliset määrärahavähennykset kohdistuvat kaikkeen toimintaan ja toiminnan painoarvoja tulee tulevaisuutta ajatellen pohtia entistäkin tarkemmin niistä päätettäessä.

Esitys:

Katariinanseurakunta esittää säästösuunnitelmanaan mahdollisuuden luopua yhden papinviran
50 % osuudesta niin, että säästösuunnitelman toteutuessa Katariinanseurakunnalle varattaisiin
kokonaismäärärahaa enää 6,5 papin virkaa varten.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

yhteinen kirkkoneuvosto
työntekijät (sähköpostitse)

§ 77
HIIPPAKUNNALLISEN KOLEHTIKOHTEEN VAIHTO
Seurakuntaneuvoston 26.4.2017 § 53 vahvistamaan kolehtisuunnitelmaan on merkitty sunnuntaille 2.7.2017 hiippakunnallinen kolehti kasvatustyön tukemiseen. Tuomiokapituli on liittänyt ko.
kolehtiin seuraavanlaisen saatetekstin: ”Seurakunnissa tehdään laaja-alaisesti kristillistä kasvatustyötä. Sillä tuetaan ja rakennetaan kirkon ja yhteiskunnan tulevaisuutta. Lapsi- ja nuorisotyönohjaajat, lastenohjaajat sekä kasvatustyöstä vastaavat papit ovat työn avainhenkilöitä. Turun arkkihiippakunta tukee ja kehittää seurakuntien kasvatustyötä järjestämällä ammatillista
osaamista kehittävää koulutusta kasvatustyöstä vastaaville työntekijöille.”
Kyseisenä sunnuntaina on Varissuon kirkossa konfirmaatiomessu klo 12. Kolehtisuunnitelman
vahvistamisen jälkeen on suunniteltu tuota konfirmaatiomessua ja messussa on tarkoitus käyttää Kirkon Ulkomaanavun Suvilinnun lauluvihkoa, jonka käytössä ovat samat periaatteet kuin
Suomen Lähetysseuran Kauneimmat joululaulut –vihkosen käytössä. Suvilinnun lauluvihkosen
kolehtikohde on tänä vuonna Uganda ja erityisesti Ugandassa asuvat nuoret pakolaiset:
”Onnea on saada laulaa. Onnea on kerätä varoja, jotta kuvissa olevat lapset pääsevät koulutielle. Siksi meillä on Suvivirsikampanja. Rakennamme yhdessä uutta ja parempaa tulevaisuutta,
jossa yhä useampi lapsi ja nuori pääsee kouluun -ja kesälomalle. ”
https://www.kirkonulkomaanapu.fi/osallistu/suvivirsi/suvilinnun-laulukirjat/
Lainaus kirkkohallituksen kolehtiohjeistuksesta: "Hallintokäytännössä kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehteja on voitu siirtää, mikäli kyseiselle sunnuntaille on suunniteltu
seurakunnan erityistä kirkkopyhää, jolloin halutaan kantaa kolehti kyseisen päivän mukaisesti.
Toisena erityisenä perusteena on saatettu käyttää paikkakunnalla tapahtunutta onnettomuutta
tai vastaavaa, jolloin kolehti on haluttu kerätä onnettomuuden uhrien auttamiseksi. Määrätty kolehti tulee tällöin kerätä ensimmäisenä mahdollisena painoarvoltaan vastaavana kolehtipäivänä.”
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Tarkoitus kuitenkin on muuttaa kolehtikohdetta vain Varissuon kirkon konfirmaatiomessun osalta. Hippakunnallinen kolehtikohde pysyy Pyhän Katariinan kirkon messun kolehtikohteena seurakuntaneuvoston aikaisemman päätöksen mukaisesti.

Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja myönteisiä lapsivaikutuksia, jotka kohdistuvat sekä Suomen että Ugandan lapsiin ja nuoriin.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää vaihtaa 2.7.2017 kerättävän kolehtikohteen Varissuon kirkon klo
12 konfirmaatiomessun osalta Suvilinnun lauluvihkokampanjan mukaiseen kohteeseen Ugandassa asuville nuorille pakolaisille.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

pastori Anna Hälli, kanttori Elina Kerokoski, Varissuon kirkon suntiot sekä taloustoimisto (sähköpostitse)

§ 78
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Tiina Stauffer halusi kiittää historiankerhon kanssa tehdystä retkestä 11.6.2017
Keskusteltiin yhteisesti siitä, voidaanko rahastoa, joka on suunnattu kirkon kaunistamisen, käyttää kirkonpenkkien tyynyjä varten. Rahaston käytöstä vastaa yhteinen seurakuntaneuvosto. Outi Toljamo selvittää, voisiko rahastoa käyttää tyynyjä varten.

§ 79
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Liite § 79.

§ 80
SEURAAVAT KOKOUKSET
Alkusyksyn kokoukset ovat 30.8. Varissuon kirkolla ja 20.9. Nummen seurakuntakodissa. Lisäksi la 7.10. on sovittu työntekijöiden ja seurakuntaneuvoston yhteiseksi suunnittelupäiväksi, paikkana on Hennalan seurakuntakoti.
Outi Toljamo otti esille kaksi ylimääräistä asiaa. Ensinnäkin kirkon yhteiskuntapäivät, joihin neuvoston jäsenten olisi mahdollista osallistua. Toiseksi esille otettiin kirkkohallitukselta tullut palautelomake, johon pitäisi ottaa kantaa elokuun aikana. Työjaosto tekee esityksen palautelomakkeesta. Outi laittaa tiedon kaikille neuvoston jäsenille.

§ 81
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.40
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Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2017 ____________________
Outi Toljamo
puheenjohtaja

___ / ___ 2017 ____________________
Remo Ronkainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 70–81 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

___ / ___ 2017 ____________________
Sirkka-Liisa Kavén

___ / ___ 2017 ____________________
Nina Koiranen

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

