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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Tiistaina 26.9.2017 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30.

Paikka:

Hannunniitun seurakuntatalo, Virmuntie 2

Läsnä:

Kairavuo, Leena
Heinonen, Mari
Kallio, Nina
Koiranen, Nina
Laato, Anni Maria
Laihinen, Marja-Leena
Lundström, Eriika
Salminen, Päivi
Siivonen, Riitta
Sokajärvi, Anneli
Stauffer, Tiina
Tiensuu, Pirjo

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

Hovi-Hairisto, Pirjo
Nummela Olavi
Laine, Rauni

varajäsen, saapui paikalle klo 18.15 pykälän 109 aikana
varajäsen
varajäsen

Ronkainen, Remo

sihteeri

Kavén, Sirkka-Liisa
Koskivaara, Eija
Rantanen, Ari

jäsen
jäsen
jäsen

Poissa:

§ 104
KOKOUKSEN AVAUS
Alkuun laulettiin virsi 397 säkeet 1, 2 ja 6. Kirkkoherra Kairavuo piti alkuhartauden.

§ 105
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 106
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa torstaina 28.9.2017 virastoaikana klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi
esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Eriika Lundström ja Ari
Rantanen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eriika Lundström ja Rauni Laine.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§ 107
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 108
ILMOITUSASIAT
A. a Kirkkohallituksen yleiskirjeet
Ei uusia yleiskirjeitä
Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta http://evl.fi/yleiskirjeet
A. b Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Yleiskirje A8/2017 Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa
varten
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:
27/2017 Annika Forsström-Roivanen, virkavapaus
28/2017 Kristiina Frondelius, virkamääräys
29/2017 Jaakko Löytty, saarnalupa
30/2017 Kirsti Thureson, virkavapaus
31/2017 Erne Hakala, virkavapaus
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.
D. Muut asiat
-Varissuon kirkon 20-vuotisjuhlamessu 3.12.2017
-Antero Paateren lähtösaarna Pyhän Katariinan kirkossa klo 10 ja lähtöjuhla messun jälkeen
Katariinan pappilassa messun jälkeen 24.9.
-Turun arkkihiippakunnan tuomikapitulin lakimiesasessorin viranhaltijapäätös, 83/2017 18.19.9. Leena Kairavuon vuosiloma
Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§ 109
SÄHKÖPOSTIKOKOUKSEN 7.9. 8/2017 TARKISTAMINEN
Edellisen seurakuntaneuvoston 30.8.2017 7/2017 kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen yhteydessä huomattiin, että Anni Maria Laato, joka toimi puheenjohtajana § 90 ajan, oli myös valittu
saman kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi.
Koska samanaikaisesti ei voi toimia puheenjohtajana ja pöytäkirjantarkastajana, niin tuli tarve
vaihtaa pöytäkirjantarkastaja. 7.9.2017 8/2017 käydyssä sähköpostikokouksessa valittiin § 90
ajaksi uusi pöytäkirjantarkastaja, aakkosjärjestyksessä seuraavana vuorossa oleva MarjaLeena Laihinen. Sähköpostikokouksen pöytäkirja sovittiin tarkastettavaksi seuraavassa seurakuntaneuvoston kokouksessa 26.9.2017 9/2017.
Esitys:

Sähköpostikokouksen pöytäkirja 8/2017 26.9.2017 (esityslistan mukana) tarkastetaan tässä
seurakuntaneuvoston kokouksessa.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 110
KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.10.-31.12.2017
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).
Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit. Päiväjumalanpalveluksella tarkoitetaan kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan jumalanpalvelusta, joka pidetään
kirkkokäsikirjan kaavan mukaisesti. Tämä tarkoittaa meillä Pyhän Katariinan kirkon klo 10, Varissuon kirkon klo 12 ja Hannunniitun seurakuntatalossa kerran kuukaudessa pidettäviä jumalanpalveluksia.
Kirkkohallitus on määrännyt yleiskirjeessään 13/2016 päivään sidotut kolehdit sekä ajanjaksoon
sidotut kolehdit (tammi-maalis-, kesä-elo- ja syys-marraskuu). Lisäksi Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapituli on määrännyt kerättäväksi päivään sidottuja kolehteja (2.7. ja 15.10.). Kirkkohallituksen yleiskirjeessä on lista suositeltavista, vapaaehtoisista kolehtikohteista. Lisäksi tuomiokapituli suosittelee kolehdin keräämistä El Salvadorin kumppanuuskirkon hyväksi (2.4.).
Kirkkohallituksen yleiskirjeestä 13/2016:
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole
erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kirkkohallituksen täysistunto on 25.5.2011 antanut edellä mainitusta erityisen painavasta syystä tapahtuvasta kolehdin
kantopäivän siirrosta seuraavan tarkentavan ohjeen:
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. Hyvään hallintoon kuuluu, että kolehtipäivän siirrosta
vähintäänkin ilmoitetaan kirkkohallitukselle.
Joissakin seurakunnissa on yleistynyt tapa kerätä kolehteja oman seurakunnan toimintaan, kuten nuorisotyön projektien rahoittamiseen. Kirkkohallitus kiinnittää huomiota siihen, että kolehdin alkuperäinen tarkoitus on kirkkomme käytännössä liittynyt erityisesti hädässä ja avun tar-
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peessa olevien auttamiseen. Tämän vuoksi ei ole suotavaa kerätä kolehtia seurakunnan lakisääteisten perustehtävien toteuttamiseen, jota varten on olemassa kirkollisvero.
Kolehtiavustuspyyntöjä on saapunut myös suoraan seurakuntaan. Nähtävänä kokouksessa.
Seurakuntaneuvosto toivoi vuoden alussa, että kuluvan vuoden kolehtikohteet päätettäisiin
kolmessa eri jaksossa. Tarkoituksena on kyetä enemmän reagoimaan ajankohtaisiin kolehtitarpeisiin. Nyt päätettävä ajanjakso on kolmen kuukauden mittainen.
Vuoden 2017 kolehtipohja, aiemmin päätetyt kolehtisuunnitelmat tammi-toukokuulle 2017 (päätetyt kolehdit sinisellä värillä) ja kolehtisuunnitelmaehdotus kesä-syyskuulle 2017 (päätetyt kolehdit violetilla värillä) sekä uusin kolehtisuunnitelma loka-joulukuu (ehdotetut kohdat sinisellä
värillä) esityslistan liitteenä. Liite § 110.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Seurakunnan kolehtisuunnitelman varoja halutaan kohdentaa muun muassa lasten ja
nuorten elämän olosuhteiden kohentamiseen.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan liitteenä (Liite § 110) olevan kolehtisuunnitelman ajalle 1.10.-31.12.2017.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Pyhän Katariinan kirkko
Varissuon kirkko
Hannunniitun seurakuntatalo
taloustoimisto

§ 111
TYÖALOJEN VUODEN 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT
TOIMINTAMÄÄRÄRAHOJEN JAKOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

SEKÄ

VUODEN

2017

Katariinanseurakunnalle vuoden 2018 talousarviossa varattu kokonaismääräraha on 1 062 574
€. (vuonna 2015 summa oli 1 031 524 € ja vuonna 2016 940 697 € vuonna 2017 928 514 € ).
Tästä on varattu
- palkkaukseen 803 097 €
- koulutukseen 6 015 € (1 % palkkavaruksista)
- kirkkoherran käyttömäärärahaksi 1 600 € (vuosittain sama)
- loput eli 125 931 € toimintamäärärahaksi.
Kappalaisen viran palkkavarauksesta on 50 % eli n. 32 000 € siirretty toimintamäärärahan puolelle. Lisäksi toimintamäärärahaa kasvattaa Kiky -sopimuksen vaikutus: kirkon uusi virkaehtosopimus on allekirjoitettu sopimuskaudelle 1.2.2017-31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin ei
tule korotuksia. Julkisen sektorin, johon seurakunnat kuuluvat, lomarahoja vähennetään 30 %.
Työnantajan eläkemaksua alennetaan 0,2% ja sosiaaliturvamaksua 0,45%. Palkankorotusten
jäädyttämisestä, lomarahavähennykset sekä työnantajalta työntekijöille siirrettävien sivukulujen
säästöt siirrettiin seurakuntayhtymässämme yksiköiden toimintamäärärahoihin
Mahdollisesti vuodelta 2017 kertyneitä säästöjä palautuu seurakuntaan tilinpäätöksen valmistuttua ja kirkkovaltuuston tehtyä säästömäärärahojen siirrosta päätöksen kesän kynnyksellä. Niiden käyttöä tai säästämistä on harkittava siinä kohtaa, sillä vuodelta 2017 ei tule säästymään
kappalaisen viran 50 % täytöstä palkkarahoja vuodelle 2018, koska ko. raha on jo nyt toimintamäärärahan puolella.
Vuoden 2018 toimintamäärärahojen jakosuunnitelma (talousarvio) esityslistan mukana.
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Työntekijät ovat tehneet työalojensa toiminta- ja taloussuunnitelmia vuodelle 2018 ja niitä on
käsitelty työntekijöiden kanssa 5.9.2017.
Tarkoitus on, että budjettisuunnitelmissa näkyy, mitä työaloilla aiotaan tehdä tai hankkia ja minkä verran se maksaa.
Työntekijät ovat saaneet seuraavanlaisen ohjeistuksen toiminta- ja taloussuunnitelmien tekemiseen:
1)
2)
3)
4)

Tavoite (3 kpl)
Konkreettiset toimenpiteet, joilla tavoitteeseen aiotaan päästä
Mittarit, joilla mitataan viimeistään toimintakertomusta tehdessä, miten tavoite on saavutettu
Budjettisuunnitelma erillisellä paperilla

Esityslistan mukana ovat seuraavat työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmat:
Viestintä
Kirkkomusiikki
Lapsityö
Perhetyö
Varhaisnuorisotyö (Tytöt ja pojat)
Rippikoulutyö
Nuorisotyö
Nuoret aikuiset
Diakonia
Monikulttuurisuustyö
Aikuistyö
Lähetystyö

Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Seurakunnan käyttömäärärahoja kohdennetaan muun muassa lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää
1) hyväksyä viestinnän, kirkkomusiikkityön, lapsityön, perhetyön, varhaisnuorisotyön, rippikoulutyön, nuorisotyön, nuorten aikuisten työn, diakoniatyön, monikulttuurisuustyön, aikuistyön ja lähetystyön toimintasuunnitelmat. (AMS 2.3.3 / sp)
2) hyväksyä esityslistan mukana olevan Katariinanseurakunnan toimintamäärärahan jakosuunnitelman vuodelle 2018 (AMS 2.3.3 / sp) sekä todeta, että toimintamäärärahan jakosuunnitelma
astuu voimaan sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion ja on
sen myötä tehnyt päätöksen osoittaa ko. määrärahasumman Katariinanseurakunnan käyttöön.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

taloustoimisto
työntekijät (sähköpostitse)
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§ 112
ANSIOMERKKITOIMIKUNNAN ESITYS
Seurakuntaneuvoston jäsen Anneli Sokajärvi jätti kirjallisen aloitteen seurakuntaneuvostolle ansioituneiden seurakunnan viranhaltijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden muistamisesta reformaation merkkivuoden aikana seurakuntaneuvoston kokouksessa 15.12.2016 9/2016.
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 allekirjoituksia) 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.
Seurakuntaneuvoston kokouksessa 22.3.2017 3/2017 tehtiin päätös työryhmän perustamisesta
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. Työryhmä on kokoontunut sekä keväällä että syksyllä. Työryhmällä oli käytettävissä
lista vuonna 2009 jaetuista ansiomerkeistä sekä seurakuntaneuvoston jäsenten palvelusvuodet.
Seurakuntatyön ansiomerkillä voi palkita niin ansioituneet työntekijät kuin pitkään luottamushenkilöinä ja vapaaehtoistyössä toimineet. Merkki myönnetään pronssisena, hopeisena tai kultaisena tunnustuksena 10-, 20- tai 30-vuotisesta sitoutumisesta seurakunnan toimintaan.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä huolehtii työntekijöidensä muistamisesta seurakuntatyön
ansiomerkillä 20 ja 30 vuoden palveluksesta, joten työntekijöitä ei sen vuoksi ole ansiomerkkien
listassa.
Seurakuntatyön kultainen ansiomerkki myönnetään 30 vuoden palveluksesta ja se maksaa 95
€. Seurakuntatyön hopeinen ansiomerkki myönnetään 20 vuoden palveluksesta ja se maksaa
49 €. Seurakuntatyön pronssinen ansiomerkki myönnetään 10 vuoden palveluksesta ja se maksaa 33 €.
Standaarin hopealaatta maksaa 34-40 € /kpl.
Huomionosoitusten saajille lähetetään kutsu Varissuon kirkon 20-vuotis juhlaan, jota vietetään
ensimmäisenä adventtina 3.12.2017. Huomionosoitukset ojennetaan saajille juhlassa.

Työryhmä laati perusteet huomionosoitusten saamiselle. Perusteluina ansiomerkeille olivat seuraavat kriteerit:
-

tällä hetkellä edelleen tavalla tai toisella mukana (elämäntilanne huomioiden)
ev.lut.kirkon jäsen ja toiminut Katariinanseurakunnassa vähintään 10 v.
jonkinlainen vastuullinen ote toiminnassa seurakunnassamme
jollakin tavalla mukana myös seurakunnan kokonaisuudessa

PÖYTÄKIRJA

9/2017

26.9.2017

Tark. ___/___

76

Standaarin kriteerinä seurakuntaneuvoston aiemman päätöksen mukaan on ansiokas toiminta
Katariinanseurakunnan hyväksi.
Näiden kriteerien mukaan seurakuntaneuvoston valitsema ansiomerkkityöryhmä esittää huomionosoitusten jakamista seuraaville seurakuntatyössä ansioituneille henkilöille:
Standaari:
Pentti Sokajärvi
Kari Asikainen
Eila Laurila
Hilkka Kemppainen
Mervi Paatere
Inkeri Mäkimattila
Outi Oksa
Seurakuntatyön ansiomerkki (anottava Kirkkopalveluilta, toimitus n. 3 viikkoa):
10 v. pronssinen
Yrjö Fager
Mari Heinonen
Keijo Jalopaasi
Ritva Jokinen
Asko Juopperi
Kati Juopperi
Rauni Laine
Jani Luoma
Mika Maaskola
Jorma Osari
Lea Osari
Mirette Pekkala
Päivi Salminen
Riitta Siivonen
Eeva Stark
Tiina Stauffer
Vesa Thureson
Tellervo Vaitinen
Sirpa Vinberg
Christine Vallius
20 v. hopeinen
Helvi Reiman
Pirkko Julkunen
Marjatta Kapari
Liidia Pukki
30 v. kultainen
Pirjo Tiensuu
Työryhmä toteaa samalla, että huolellisuudesta ja työryhmällä olleesta aiheeseen liittyvästä materiaalista huolimatta oli mahdotonta tehdä täysin kattavaa esitystä, jossa olisi pystytty huomioimaan täydellisesti kaikki ansiomerkin ansainneet henkilöt. Työryhmä haluaa lausua kiitoksen
myös niille seurakunnan vapaaehtoistyössä ansioituneille, joiden nimeä ei ehkä osattu tässä nyt
nostaa esille.
Lava:

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:
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Seurakuntaneuvosto päättää myöntää standaarin Pentti Sokajärvelle, Kari Asikaiselle, Eila Laurilalle, Hilkka Kemppaiselle, Mervi Paaterelle, Inkeri Mäkimattilalle ja Outi Oksalle ja anoa Kirkkopalveluilta 10 vuoden seurakuntatyön ansiomerkin Yrjö Fagerille, Mari Heinoselle, Keijo Jalopaasille, Ritva Jokiselle, Asko Juopperille, Kati Juopperille, Rauni Laineelle, Jani Luomalle, Mika
Maaskolalle, Jorma Osarille, Lea Osarille, Mirette Pekkalalle, Päivi Salmiselle, Riitta Siivoselle,
Eeva Starkille, Tiina Staufferille, Vesa Thuresonille, Tellervo Vaitiselle, Sirpa Vinbergille ja
Christine Valliukselle ja 20 vuoden ansiomerkin Helvi Reimanille, Pirkko Julkuselle, Marjatta
Kaparille ja Liidia Pukille sekä 30 vuoden ansiomerkin Pirjo Tiensuulle.
Tarvittaessa seurakuntaneuvoston kokouksessa listaa voidaan vielä täydentää.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Huomionosoitusten saajat

§ 113
KOULUTUSANOMUS
Katariinanseurakunnan koulutusmäärärahoja on vielä jäljellä tälle vuodelle 1296 euroa. Kirsti
Thuresonille aiemmin myönnetty koulutus peruuntui osallistujasta riippumattomista syistä.
Nuorisotyönohjaaja Kirsti Thureson on toimittanut seuraavan anomuksen seurakuntaneuvostolle.
KATARIINANSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTOLLE
KOULUTUSANOMUS

Anon pääsyä Kairos-kurssille. Kairos- kurssi on intensiivinen lyhytkurssi, joka toteutetaan yhtenä arki-iltana sekä kahtena viikonloppuna 6.10-8.10 ja 20.10-22.10 Turussa.
Kairos- kurssi järjestetään SEA:n ( Suomen Evankelinen Allianssi) toimesta. Fida International
koordinoi toimintaa Suomessa.
Kurssi on maailmanlaajuinen. Se on toiminnassa 95 eri maassa.

Kurssin pääsisällöt ovat: Raamattu, kristinuskon leviäminen maailmassa, lähetysstrategia ja
globaalikristittyjen yhteistyö.
Perustelut: Katson, että kurssi voisi syventää kasvuani kristittynä ja vaikuttaa myönteisesti toimintaani työssäni.
Kustannukset:
Osallistumismaksu; 25€
Materiaali; 60€
Ruokailukulut; 165€
Osapäiväraha; 57€

Koulutusaikataulu;
pe 6.10 klo 18-21 ja su 8.10 klo 9-19
to 12.10 klo 18-21

yht. 307,00€
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pe 20.10 klo 18-21, la 21.10 klo 9-20 ja su 21.10 klo 13-19

Kirsti Thureson, nuorisotyönohjaaja

Seurakuntaneuvosto on päättänyt 30.11.2011 § 166, että sen koulutussuunnitelmissa tarkoituksenmukaisiksi hyväksymistä koulutuksista maksetaan koulutusmäärärahoista osallistumis-, majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat KirVESTES:n mukaisesti ja että ko. koulutuksiin myönnetään virkavapaa palkallisena samoin kuin välttämättömiksi merkityistä koulutuksista.
Esitys:

Nuorisotyönohjaaja Kirsti Thuresonille myönnetään koulutusmäärärahat esitetyn koulutuksen
kokonaiskustannuksia varten sekä oikeus osallistua koulutukseen työajalla.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Kirsti Thureson
taloustoimisto

§ 114
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Päivi Salminen esitti, että vapaaehtoistyöstä tehtäisiin liite toimintakertomukseen.
Mari Heinonen toi esille, että 10.11.-12.11. on retriitti Tammilehdossa.
Anneli Sokajärvi kertoi, että Joulutori on Pyhän Katariinan kirkkoaukiolla jälleen itsenäisyyspäivänä 6.12.
§ 115
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 115.

§ 116
SEURAAVAT KOKOUKSET
Keskiviikkona 25.10. Nummen seurakuntakodissa.
Keskiviikkona 22.11. Jaanin seurakuntatalossa. Tutustuminen uusiin nuorisotyön tiloihin.
Keskiviikkona 20.12. Varissuon kirkossa.

§ 117
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoherra Kairavuo päätti kokouksen ajassa klo 19.50.

PÖYTÄKIRJA
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Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2017 ____________________
Leena Kairavuo
puheenjohtaja

___ / ___ 2017 ____________________
Remo Ronkainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 104–117 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

___ / ___ 2017 ____________________
Eriika Lundström

___ / ___ 2017 ____________________
Rauni Laine

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

