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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 30.8.2017 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
Lundström, Eriika
Rantanen, Ari
Salminen, Päivi
Siivonen, Riitta
Sokajärvi, Anneli
Stauffer, Tiina

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

Laine, Rauni
Laitinen, Marjukka

varajäsen
varajäsen

Ronkainen, Remo

sihteeri

Kallio, Nina
Tiensuu, Pirjo

jäsen
jäsen

Poissa:

§ 82
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Virsi 442.

§ 83
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 84
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina 1.9.2017 virastoaikana klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi
esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Eija Koskivaara ja Anni
Maria Laato.

Päätös:

Pöytäkirja tarkastettavana 4.9 asti. Muuten esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§ 85
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 86
ILMOITUSASIAT
A. a Kirkkohallituksen yleiskirjeet
11/2017 Paanukaton tervausohje
12/2017 Rakennusavustus 2018
Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta http://evl.fi/yleiskirjeet
A. b Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A7/2017
Kirkkolain muutoksia: viranhaltijan eroamisikä, viivästyskoron maksaminen virkasuhteessa ja viranhaltijan muutoksenhakuoikeus virkasuhdeasioissa
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:
21/2017 Niilo Tähti, ehtoollisavustusoikeus
22/2017 Noora Rajala, virkavapaus
23/2017 Sinikka Laine, virkavapaus
24/2017 Niko Lehti, ehtoollisavustusoikeus
25/2017 Noora Rajala, virkavapaus
26/2017 Annika Forsström-Roivanen, virkavapaus
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.
D. Muut asiat
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös 21.6.2017 § 219 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien aloitteet seurakuntajaon muuttamiseksi ja tuomiokapitulin
asettaman selvitysmiehen esitys. Esityslistan mukana. (Lausuntopyyntöön vastataan vasta
myöhemmässä seurakuntaneuvoston kokouksessa.)
Kappalainen Antero Paateren lähtösaarna ja juhla on sunnuntaina 24.9.2017.
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Vt.talousjohtajan mielestä kirkon istuintyynyjen hankkiminen sopisi Josefssonin rahaston käyttötarkoitukseen.
Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 87
VUODEN
2016
TILINPÄÄTÖKSEEN
KUSTANNUSPAIKOILLE

SISÄLTYVIEN

SÄÄSTÖMÄÄRÄRAHOJEN

SIIRTÄMINEN

Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 231
Vuoden 2016 tilinpäätökseen sisältyvien säästöjen antaminen seurakuntien käyttöön
Yhteinen kirkkoneuvosto
Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:
1.1.1999 voimaantulleen laskentatoimen uudistuksen tultua
voimaan siirtomäärärahajärjestelmä poistui mutta sen tilalle on vuoden 2000 talousarviota
hyväksyttäessä luotu järjestelmä, jonka mukaan sellaiselle paikallisseurakunnalle, joka
kokonaisuutena saa aikaan säästöä, myönnetään saatu säästö seuraavana vuonna
ylimääräisenä määrärahana. Vastaavasti, jos seurakunta on ylittänyt kokonaismäärärahansa,
siltä vähennetään seuraavana vuonna ylitystä vastaava summa.
Vuonna 2016 kahdeksalle seurakunnille jäi säästöjä ja kahdelle seurakunnalle tuli määrärahan
ylitystä. Mikaelinseurakunnan määrärahaylitys on 3.072 euroa ja Paattisten seurakunnan
määrärahan ylitys on 15.231 euroa.
2016
Tuomiokirkkosrk
Mikaelinsrk
Martinsrk
Katariinansrk
Maarian srk
Turun Ruotsalainen srk
Henrikinsrk
Paattisten srk
Kaarinan srk
Piikkiön srk

11 955
-3 072
162 696
81 709
195 489
20 903
38 770
-15 231
150 898
93 329
_________
737 446

Kunkin seurakunnan seurakuntaneuvoston päätösvallassa on, käytetäänkö siirtyvät säästöt
palkkauksiin vai toimintamenoihin. Ylitysten kohdalla seurakuntaneuvostot päättävät itse,
vähennetäänkö ylitys palkkauksesta vai toimintamenoista. Seurakuntaneuvostojen tulee tehdä
siirtyvän ja vähennettävän määrärahan käyttösuunnitelma ja toimittaa se taloustoimistoon
syyskuun loppuun mennessä.
Lapsivaikutusten arviointi: Vuoden 2016 tilinpäätökseen sisältyvien säästöjen ja ylitysten
antamisella seurakuntien käyttöön on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
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lapsivaikutuksia. Seurakunnallisilla määrärahojen suuruudella on vaikutusta lapsi- ja nuorisotyöhön.
Esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tekee kuluvalle
vuodelle talousarviomuutoksen, jolla paikallisseurakunnille annetaan edellä olevan taulukon
mukaiset määrärahalisäykset ja
-vähennykset. Talousarviomuutos lisää vuoden 2016 talousarvion toimintakuluja 737.446
eurolla.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 15.06.2017 § 50
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto tekee kuluvalle vuodelle talousarviomuutoksen, jolla
paikallisseurakunnille annetaan edellä olevan taulukon mukaiset määrärahalisäykset ja vähennykset. Talousarviomuutos lisää vuoden 2017 talousarvion toimintakuluja 737.446
eurolla.
Lapsivaikutusten arviointi on suoritettu asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.
On muutoksenhakuoikeus.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto 30.8.2017
Säästömäärärahasumma on siis 81 709 € ja seurakuntaneuvoston tulee tehdä siirtyvän määrärahan käyttösuunnitelma ja toimittaa siitä tieto taloustoimistoon kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Ko. suunnitelma tehdään kuluvan vuoden eli vuoden 2017 määrärahataulukkoon eli summat merkitään joko toiminnan kustannuspaikoille tai palkkauksen puolelle. Nyt voitaisiin merkitä: tiedotus 2000 € (pomppulinna 2000), aluetyö 1 300 € (kesäkärry 500, Vakke
Open 800), nuorisotyö 500 € (metallikielinen kitara), yleinen srk.työ 3300 € (Varissuon kirkko 20
v. –juhlaan musiikki 300, tarjoilu torstaina ja sunnuntaina 1 000, ansiomerkit 2000), puhelinkulut
3 000 € (puolella työntekijöistä Lumia tai vielä vanhempi puhelin), kirkolliset toimitukset 500 €,
kirkkokuljetukset 600 €. Loput 70 509 € voitaisiin merkitä palkkausmäärärahojen puolelle mahdollisen lisätyövoiman palkkaamiseen. Mikäli rahaa ei käytetä kuluvana vuonna, se siirtyy ensi
vuodelle. Säästömäärärahan jakosuunnitelma esityslistan mukana. Ko. taulukossa on nähtävissä myös tämän hetkinen toteutuma kustannuspaikoittain.
Taloustoimisto on 27.7.2017 toimittanut tiedon vuodelle 2018 suunnitellusta Katariinanseurakunnan kokonaismäärärahasta. Summa on 8 129 € suurempi kuin kuluvana vuonna, koska seurakuntasihteerien palkkamäärärahat on siirretty seurakunnille (50 % Katariinansrk, 50 % Henrikinsrk). Toimintamäärärahaa talousarvioon ensi vuodelle on merkitty 125 931 € (tälle vuodelle
130 625 €). On kuitenkin huomattava, että tästä vuodesta ei automaattisesti säästy määrärahoja
ensi vuodelle samalla tavoin kuin aiempina vuosina, sillä (Paatereen) kappalaisen viran palkkauksesta 50 % on merkittynä jo tänä vuonna toimintamäärärahojen puolella kuten ensi vuonnakin.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan mukana olevan suunnitelman vuoden 2016 säästömäärärahojen siirtämisestä kuluvan vuoden budjettiin.
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Päätös:

Lisätään vielä 1000 euroa yleisen seurakuntatyön budjettiin. Muuten esityksen mukaan.
(AMS 2.3.3 / sp)

Tiedoksi:

taloustoimisto
työntekijät (sähköpostitse)
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Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

§ 88
KIRKKOHALLITUKSEN PALAUTEPYYNTÖÖN VASTAAMINEN
Kirkkohallituksesta 7.6.2017 seurakuntaan saapunut sähköposti:

Arvoisa vastaanottaja,
Kirkolliskokous haastaa kirkon vastuunkantajia pohtimaan innovatiivisesti ja ennakkoluulottomasti kirkon tulevaisuutta! Tämän palautekyselyn kautta irrottaudutaan lähitulevaisuudesta ja
katsotaan laajempaa kokonaisuutta pidemmällä aikavälillä kuin normaalissa toiminnan suunnittelussa.
Kirkon tulevaisuuden visioinnissa on tärkeää, että teemme sen yhdessä. Siksi kirkolliskokous
pyytää tekemistään tulevaisuuslinjauksista palautta seurakunnilta, seurakuntayhtymiltä ja hiippakunnilta. Toivomme, että tässä tulevaisuustyössä mukana ovat luottamushenkilöt ja työntekijät. Palautteen antoa tulisi valmistella yhteistyössä työntekijäjoukolla. Lopullisesti palautteen sisällöstä päättää seurakunnissa kirkko- tai seurakuntaneuvosto ja seurakuntayhtymissä yhteinen
kirkkoneuvosto. Hiippakunnissa palautteesta päättää tuomiokapituli tai hiippakuntavaltuusto.
Palautteen anto voidaan valmistella ja toteuttaa toimielimessä liitteenä olevan lomakkeen pohjalta. Päätöksenteon jälkeen pyydämme syöttämään vastauksen sähköiseen järjestelmään.
Pöytäkirjaotetta ei tarvitse toimittaa.
Linkki sähköiseen vastauslomakkeeseen:
(linkki kirkkoherran tiedossa)
Tarkemmat ohjeet palautteen antamiseen löytyvät liitteenä olevan palautelomakkeen etusivulta.
Vastausaika päättyy perjantaina 8.9.
Toivomme, että jokainen seurakunta, seurakuntayhtymä ja hiippakunta antaisi palautetta tästä
kirkon tulevaisuuteen keskeisesti liittyvästä linjauskokonaisuudesta.
Kiitos vaivannäöstänne!
Jukka Keskitalo
Kansliapäällikkö
Kirkkohallitus
Varsinainen palautelomake esityslistan mukana.
Kirkkohallituksen palautepyyntö koskee kirkolliskokouksen tekemiä kirkon tulevaisuuteen liittyviä linjauksia. Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2017 Kirkon tulevaisuuskomitean mietinnöstä. Kyseessä on laaja uudistushanke, joka koskettaa kaikkia
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kirkon toimijoita. Mietintö sisältää 17 kirkkohallituksen toimenpiteitä edellyttävää pontta. Mietinnössä edellytetään, että kirkkohallitus kuulee seurakuntia ja hiippakuntia keskeisistä sisällöistä
ennen tarkemman valmistelusuunnitelman laadintaa.
Palautepyynnöstä oli puhe 14.6.2017 seurakuntaneuvoston kokouksen yhteydessä. Vs. kirkkoherra lähetti kesäkuussa 2017 palautepyynnön lomakkeineen kaikille seurakuntaneuvoston jäsenille, jotta heillä olisi mahdollisuus kommentoida asiaa työjaoston jäsenille kesän aikana.
Työntekijöiden kesälomien vuoksi palautepyyntöön vastaamista ei ole voitu valmistella koko
työyhteisön kanssa (vs.khra kuitenkin tiedotti mahdollisuudesta sähköpostitse kaikille). Vastaajina työntekijöistä ovat olleet kaksi pappia ja yksi kanttori ja vastaukset ovat olleet työjaoston käytettävissä. Työjaosto on valmistellut esityslistan mukana olevan ehdotuksen vastauksiksi. Osa
kysymyksistä on vielä vastaamatta. Niihin vastaamisessa oleellinen tieto on, että seurakuntayhtymä huolehtii kirkkohallitukselle menevästä vuosittaisesta keskusrahastomaksusta, jonka suuruus vuoden 2017 talousarviossa on 1 910 100 €.
Kyselyyn vastaaminen ei ole pakollista, mutta toivottavaa. Asiaa voi ajatella niin, että vain osallistumalla voi vaikuttaa asioihin. Kyse on kirkolliskokouksen työskentelystä ja sen linjauksista
kirkon tulevaisuudelle.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia siltä osin kuin puhutaan nuorten osallisuudesta päätöksentekoon.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto käy läpi työjaoston valmistelemat vastaukset, tarvittaessa muokkaa vastauksia ja hyväksyy ne lähetettäväksi sähköisenä lomakkeena kirkkohallituksen ohjeistuksen
mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

Kirkkohallitus ko. sähköisellä lomakkeella

§ 89
PARTIOLIPPUKUNTA TAVASTIN LILJOJEN TOIMINTAKERTOMUS JA TULOSLASKELMA VUODELTA 2016
”Seurakunnan ja lippukuntien sopimuksen mukaan lippukunnat toimittavat 31.12. mennessä
seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion seurakunnan partiovastaavalle.” (Lippukuntajohtajien perehdytysopas, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2013)
”Seurakunnan ja lippukuntien sopimuksen mukaan lippukunnat toimittavat 30.4. mennessä
edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen seurakunnan partiovastaavalle. Seurakunnan partiovastaava huolehtii avustuksien maksamisesta lippukunnan tilleille. Lippukuntien
tulee olla toimittanut edellisen vuoden paperit ohjeiden mukaisesti, jotta avustus voidaan maksaa.” (Lippukuntajohtajien perehdytysopas, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2013)
Lippukunta Tavastin Liljat on elokuussa 2017 toimittanut vuoden 2016 toimintakertomuksensa
ja tuloslaskelmansa. Esityslistan mukana. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
puuttuvat vielä.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, sillä seurakuntaneuvosto seuraa lippukuntien toimintaa ja määrärahan jakoa.
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Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi Tavastin Liljojen Toimintakertomuksen ja
tuloslaskelman vuodelta 2016 ja toteaa, että kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
puuttuvat vielä.

Päätös:

Esityksen mukaan. Tavastin Liljojen toimintakertomus ja tuloslaskelma vuodelta 2016
(AMS 6.7.)

Tiedoksi:

Tavastin Liljat
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 90
VUODEN 2018 ARKKIPIISPAN VAALIN MAALLIIKKOVALITSIJOIDEN VALITSEMINEN
Tuomiokapitulin kirjeessä 9.8.2017, n:o 12MM todetaan mm:
Arkkipiispan virka tulee avoimeksi 1.6.2018 lukien arkkipiispa Kari Mäkisen virkasuhteen päättyessä.
Tuomiokapituli on määrännyt arkkipiispan vaalin toimitettavaksi siten, että ensimmäinen vaalipäivä on torstaina 8.2.2018 klo 13 ja tarvittaessa toisen kierroksen vaalipäivä torstaina 1.3.2018
klo 13.00. Vaali toimitetaan arkkihiippakunnassa kussakin rovastikunnassa ja muissa hiippakunnissa tuomiokapitulissa piispan puheenjohdolla.
Arkkipiispan vaalissa äänioikeutetut henkilöt ilmenevät kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2 ja 4 momenteista. Arkkihiippakunnan maallikkovalitsijoihin kuuluvat hiippakunnasta valitut kirkolliskokouksen maallikkoedustajat ja hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet sekä tuomiokapitulin
maallikkojäsen ja lakimiesasessori. Maallikkovalitsijoiden jakautuminen seurakuntien kesken
ilmenee oheisesta taulukosta. Tuomiokapituli on 9.8.2017 päättänyt taulukon perusteella kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen maallikkovalitsijoiden lukumäärän ja
jakautumisen seurakuntien kesken. Kustakin seurakunnasta valittavien maallikkovalitsijoiden
määrä ilmenee taulukon oikeanpuoleisesta sarakkeesta.
Kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen maallikkojäsenten on valittava maallikkovalitsijat
ennen 15.9.2017. Kirkkoherran tulee huolehtia, että valinta toteutuu ja lähettää tieto valittujen
nimistä, postiosoitteista ja sähköpostiosoitteista tuomiokapitulille niin, että tieto on tuomiokapitulissa viimeistään 15.9.2017.
Säännös tästä on kirkon vaalijärjestyksen 87 §:n 3 momentissa:
Tuomiokapituli määrää piispan vaalin ajankohdan ja antaa siitä tiedon kirkkoherroille ja lääninrovasteille sekä arkkipiispan vaalista myös muille tuomiokapituleille ja kirkkohallitukselle. Vaali
toimitetaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjojen hyväksymistä koskevan 92 §:n 1 momentissa säädetyn määräajan päättymisestä.
Kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu pappien ja lehtorien lukumäärä määräytyy tuomiokapitulin 88 §:n 1 momentissa tarkoitettua päätöstä edeltävän kuukauden
alun tilanteen mukaan.
Kirkkoherra huolehtii siitä, että kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston maallikkojäsenet valitsevat kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetut maallikkovalitsijat, ja ilmoittaa vaalin tuloksen tuomiokapitulille ja lääninrovastille. Jokainen seurakunta valitsee ainakin yhden maallikkovalitsijan. Muut maallikkovalitsijat valitaan seurakuntien väkilukujen määrän suhteessa tuomiokapitulin määräämän jaon mukaisesti. Tällöin seurakuntien väkiluku määräytyy
vaalin määräämistä edeltävän vuoden viimeisen päivän väkiluvun mukaan.
KVJ 87:3
Kirkkolain 23 luvun 16 §:ssa säädetään äänioikeudesta piispanvaalissa seuraavasti:
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Piispan vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Kukin äänioikeutettu saa äänestää yhtä ehdokkaaksi
asetettua pappia.
Piispan vaalissa ovat äänioikeutettuja:
1) hiippakunnan papit;
2) hiippakunnan lehtorit;
3) hiippakunnasta hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet, kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat ja kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen;
4) saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsema edustaja Oulun hiippakunnan
piispan vaalissa;
5) hiippakunnan seurakuntien maallikkovalitsijat;
6) tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen.
Seurakuntien kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen maallikkojäsenet valitsevat niin monta maallikkovalitsijaa, että 2 momentin 3–6 kohdassa tarkoitettuja
maallikkovalitsijoita on yhteensä yhtä monta kuin äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita yhteensä.
Arkkipiispan vaalissa äänioikeus on lisäksi muista hiippakunnista kirkolliskokoukseen valituilla edustajilla ja saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsemalla
edustajalla sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenillä. Vaalin tulosta laskettaessa 2 momentissa tarkoitettujen arkkihiippakunnan
äänioikeutettujen äänten painoarvoa vähennetään sen mukaan kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.

Tuomiokapitulin lakimiehen lähettämässä kirjeessä (9.8.2017/ N:o 12 MM) olevassa liitteessä
on laskettu arkkihiippakunnan seurakuntien maallikkovalitsijoiden lukumäärä arkkipiispan
vaalissa.
Turun
Katariinanseurakunnan
maallikkovalitsijoiden
lukumäärä
on
17.
Lakimiesasessorin antaman ohjeen mukaan maallikkovalitsijoiden valinta suoritetaan
seurakuntaneuvoston
normaalissa
kokouksessa
siten,
että
valinnan
tekevät
seurakuntaneuvoston maallikkojäsenet varapuheenjohtajan (maallikko) johdolla.
Vaalikelpoisuudesta säädetään KL 23 luvun 2 §:n 1 momentissa:
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä
vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole
vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä.
Valittavan henkilön ei siis tarvitse olla seurakuntaneuvoston jäsen.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Käsittely:

Puheenjohtaja ei osallistunut keskusteluun, vaan varapuheenjohtaja Anni Maria Laato otti puheenjohtajuuden tämän pykälän ajaksi.

Esitys:

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan Anni Maria Laadon johdolla seurakuntaneuvoston
maallikkojäsenet valitsevat 17 maallikkovalitsijaa arkkipiispanvaalia varten.

Päätös:

Valittiin seuraavat henkilöt:
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Heinonen, Mari
Kavén, Sirkka-Liisa
Kallio, Nina
Kantonen, Katariina
Koiranen, Nina
Koskivaara, Eija
Laine, Rauni
Laitinen, Marjukka
Laihinen, Marja-Leena
Lundström, Eriika
Rantanen, Ari
Saarinen, Jarkko
Salminen, Päivi
Siivonen, Riitta
Sokajärvi, Anneli
Stauffer, Tiina
Tiensuu, Pirjo
Jos Saarinen Jarkko ja Kantonen Katariina eivät ole käytettävissä, valitaan heidän listoiltaan
seuraavat henkilöt.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin
Tiedoksi:

kirkkoherra toimittaa nimet Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin

§ 91
STANDAARIN MYÖNTÄMINEN KAPPALAINEN ANTERO PAATERELLE
Seurakuntaneuvosto päätti 19.11.2014 § 131 Katariinanseurakunnan standaarin eli pöytäviirin
saamisen ehdon olevan ansiokkaan toiminnan Katariinanseurakunnan hyväksi ja että päätöksen standaarin jakamisesta tekee seurakuntaneuvosto.
Standaareja on hankittu 50 kpl ja niitä on aiemmin myönnetty kuusi (7) kpl. Standaarin hopealaatta kaiverruksineen maksaa n. 33 €.
Antero Paatere on ollut Katariinanseurakunnan ja sitä ennen yhteisen Kaarinan seurakunnan
pappina 30 vuotta. Hän siirtyy kappalaisen virasta eläkkeelle 1.10.2017. Hänet tunnetaan luotettavana ja vastuullisena pappina koko seurakunnan alueella, kaikenikäisten parissa.
Standaarin myöntämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää myöntää kappalainen Antero Paaterelle standaarin nro 8. Standaarin hopealaatan kustannukset maksetaan seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Antero Paatere
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§ 92
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Porkkanapäivistä la 16.9 keskustelua. Mari Heinonen on mukana päivillä lähetystyön pappi Annika Forsström-Roivasen kanssa. Mari esitti toiveen, että mikäli on halukkuutta leipoa tms. niin
Mari hakee leivonnaiset myyjäisiin.
Päivi Salminen kertoi olleensa mukana kiinteistötarkastuksessa. Hän toi esille tilojen tarkastamisen Jaanin seurakuntatalolla (toive saada uuni, naulakko, pihan kunnostus) ja Hurttivuoren
seurakuntakodilla, jossa on tehty putkiremontti.

§ 93
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 93.

§ 94
SEURAAVAT KOKOUKSET
Keväällä ja elokuussa sähköpostitse ilmoitettua kokouspäivää on täytynyt yhteensattumien
vuoksi siirtää. Aikaisemmin ilmoitetusta poiketen seuraava seurakuntaneuvoston kokous on tiistaina 26.9. klo 18 Hannunniitun seurakuntatalolla.

§ 95
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45

Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2017 ____________________
___ / ___ 2017 ____________________
Outi Toljamo
Remo Ronkainen
puheenjohtaja § 82-89 ja 91-95
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 82–95 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

___ / ___ 2017 ____________________
Eija Koskivaara

___ / ___ 2017 ____________________
Anni Maria Laato
puheenjohtaja § 90

___ / ___ 2017 ____________________
Marja-Leena Laihinen
pöytäkirjantarkastaja § 90
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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

