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Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 23.11.2017 pöytäkirja on
nähtävänä kirkkoneuvoston kokoushuoneessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A, 3krs, Turku ajalla
1.12.2017 - 15.12.2017 arkipäivisin klo 8-15.45.
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Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 413

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.
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Puheenjohtaja avasi kokouksen.
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Kokouksen laillisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 414

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi.
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Kokouksen päätösvaltaisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 415

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
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Esityslistan hyväksyminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 416

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin sillä muutöksella, että salaisen listan asia 133
§ käsiteltiin asioiden 418 § ja 419 § välissä.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 417

Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Rantanen ja Mirjo Kanervavuori.
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Ilmoitusasiat
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 418

1. Viranhaltijapäätökset
- Julkiset 1.1.2017 alkaen tehdyt päätökset ovat reaaliaikaisesti nähtävissä luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. Salaiset päätökset
ovat nähtävissä kokouksessa.
2. Pöytäkirjoja
- Tiedotustoimikunta 3/18.9.2017
- Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 8/2.11.2017
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Lausunto Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille koskien seurakuntajaon muutosta
161/00.01.00.04/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 419
Esittelijä:

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja kutsui
Kosolan kirkkoneuvotson vs.sihteeriksi.

kiinteistöjohtaja

Seppo

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pentti Korhonen toimi
esittelijänä
päätettäessä
puheenjohtajan
esteellisyydestä,
puheenjohtaja
Heimo
Rinne
oli
esittelijä
päätettäessä
kirkkovaltuustolle esitettävästä lausunnosta koskien seurakuntajaon
muutosta.
Esittely:

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pyytämän lausunnon antaminen seurakuntajaon muuttamista koskeviin esityksiin ja aloitteisiin
oli esillä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 26.10.2017. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun. Palauttamista puoltavissa puheenvuoroissa katsottiin, että kirkkoneuvoston esitys annettavaksi lausunnoksi ei noudattanut
Paattisten seurakunnan aloitteen osalta kirkkovaltuuston 30.3.2017
§ 30 ilmenevää tahtotilaa ottaa huomioon lopullisessa lausunnossa
myös niiden seurakuntien lausunnot, joita aloite koskee. Paattisten
seurakunnan esitykseen otetaan kantaa muiden paitsi Åbo Svenska
församling –seurakunnan ja Turun Henrikinseurakunnan lausunnoissa.
Liitteenä ovat kaikkien seurakuntien tuomiokapitulille viimeistään
30.10.2017 antamat lausunnot. Maarian seurakunnasta on kaksi
lausuntoa.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on 21.6.2017 pyytänyt Turun
ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteistä kirkkovaltuustoa antamaan
lausuntonsa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin tekemästä
aloitteesta, jonka mukaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
seurakuntien seurakunnallista jaotusta muutettaisiin tuomiokapitulin
12.10.2016 tehtävään määräämän Sami Lahtiluoman 4.5.2017 antamasta esityksestä ilmenevällä tavalla. Tuomiokapituli pyytää lausuntoa myös Lahtiluoman esitykseen. Tuomiokapitulin aloite poikkeaa Lahtiluoman esityksestä siltä osin, että tuomiokapitulin aloitteen mukaisesti Turun tuomiokirkkoseurakuntaa ei lakkautettaisi,
vaan Turun Henrikinseurakunta ja Turun Katariinanseurakunta liitettäisiin Turun tuomiokirkkoseurakuntaan. Lausuntopyyntö koskee
myös Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvoston 24.1.2017 § 7
tekemää tarkennettua aloitetta seurakuntajaon muuttamiseksi.
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Paattisten seurakunnan tarkennetun aloitteen sisältö on seuraava:
1. Paattisten seurakunta pitäytyy esittämässään kannassa, että parasta olisi seurakunnan itsenäisenä pysyminen. Mikäli seurakuntarajojen muutoksiin päädytään, seurakunta esittää, että siihen liitettäisiin Maarian seurakunnasta ohikulkutien pohjoispuoleiset alueet Turun kaupungin palvelualueen numero 9 mukaisesti.
2. Toissijaisesti Paattisten seurakunta esittää, että kehittämisen
suunnaksi valittaisiin muiden kuin Paattisten, Piikkiön, Åbo svenska
församlingin ja tuomiokirkkoseurakunnan osalta pyrkimys nykyistä
pienempiin seurakuntiin, jotka muodostettaisiin nykyisten ja tulevien
kirkkojen ympärille huomioiden Turun ja Kaarinan kaupunkien kaavoitussuunnitelmat. Omiksi seurakunnikseen voitaisiin muodostaa
esimerkiksi Varissuo-Lauste ja Martinseurakunnan alueen saaristo.
3. Paattisten seurakunta esittää, että seurakuntayhtymässä lisätään
työntekijöiden liikkuvuutta yli seurakuntarajojen. Osa seurakuntien
työntekijöistä voisi olla vanhaan tapaan paikallisseurakuntien työntekijöitä, osa liikkuisi yli seurakuntarajojen. Useammalla seurakunnalla
voi olla yhteinen kirkkoherra.
Tuomiokapituli katsoo aloitteensa esitysosassa, että se oli käsitellyt
Paattisten aloitetta istunnossaan 15.2.2017 § 54. Se oli tuolloin todennut, että varsinainen aloite oli esitetty kohdassa 1. ja että se oli
sama kuin aikaisemmin tehty aloite, josta oli hankittu Maarian seurakunnan ja seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston lausunto.
Tuomiokapituli katsoi tuolloin myös, että kohdissa 2 ja 3 esitetyt
aloitteet ovat seurakuntajaon muuttamista koskevina aloitteina siinä
määrin yksilöimättömiä ja yleisiä, ettei niitä voi pitää kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 §:n tarkoittamina aloitteina, joista olisi tuossa vaiheessa pitänyt kuulla muita seurakuntia tai seurakuntayhtymää.
Tuomiokapituli päätti merkitä Paattisten seurakunnan 24.1.2017 tekemän päätöksen tiedoksi ja lähettää sen selvitysmies Lahtiluomalle
käsiteltäväksi muiden aloitteiden yhteydessä.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on
käsitellyt Paattisten tarkennettua aloitetta esittelyn alusta ilmenevällä
tavalla 30.3.2017 § 30 ja päättänyt lähettää Paattisten seurakunnan
aloitteen tuomiokapitulille ja edellyttänyt voivansa antaa lausunnon
sen jälkeen kun on käytettävissä niiden seurakuntien lausunnot, joita
aloite koskee sekä tuomiokapitulin asettaman selvitysmiehen ehdotus.
Seurakuntaneuvostojen kannanotot Paattisten seurakunnan esitykseen ovat seuraavat:
Turun tuomiokirkkoseurakunta 18.10.2017 § 138:
”Paattisten seurakunnan tarkennetun aloitteen 1 kohta koskee pääasiassa Maarian seurakuntaa ja on sama, josta seurakuntaneuvosto
on jo antanut lausunnon. Muilta osin eli kohdat 2 ja 3 koskevat seurakuntarakenteen yleistä linjaamista ja johtamisjärjestelmää eivätkä
ole varsinaisia rakenne-esityksiä. Näin ollen on perusteltua, että
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seurakuntaneuvosto merkitsee Paattisten seurakunnan tarkennetun
aloitteen tiedoksi, mutta ei enää tässä yhteydessä lausu asiasta.”
Turun Mikaelinseurakunta 20.9.2017 § 103:
”Mikaelinseurakunnan mielestä Paattisten seurakunnan lausunto pitää sisällään paljon hyviä näkökohtia seurakunnalliseen toimintaan
ja sen organisointiin, muttei se tuo mitään uutta nyt käsiteltävään rakenneuudistukseen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Isommissakin yksiköissä toimintaa voidaan tehostaa ja alueellistaa.”
Turun Martinseurakunta 19.10.2017 § 138:
”Yhden suuren seurakunnan malli alueseurakuntineen tai kappeliseurakuntineen vastaisi lähinnä Paattisten seurakunnan tarkennettua aloitetta (24.1.2017) kohti vielä pienempiä seurakuntia. Pyrkimystä pienempiin seurakuntiin emme kuitenkaan pidä realistisena.”
Lisäksi seurakunta yhtyi Paattisten aloitteeseen työntekijöiden liikkuvuuden osalta : ”Liikkuvuus voidaan hoitaa seurakuntien välillä ilman
liitoksia… Turun seurakuntien työvoimareservi on yhteinen, ja tarvittaessa sen on oltava liikuteltavissa.”
Turun Katariinanseurakunta 25.10.2017 § 135:
”Katariinanseurakunta ei näe tässä vaiheessa perusteltuna nostaa
enää esiin uusia rakennemalleja, joita kehittämishankkeessa ei ole
tutkittu.”
Maarian seurakunta 5.9.2017 § 85
”Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvoston 24.1.2917 § 7 tekemä tarkennettu aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin, koska Maarian
seurakuntaneuvosto on jo antanut samasta asiasta aikaisemmin
lausunnon.”
Aikaisempi lausunto:
Maarian seurakuntaneuvosto 26.9.2016 § 106:
”Taloudellisesti ja joustavan seurakunnallisen palvelun kannalta
isompi yksikkö toimii tehokkaammin ja saavutettavammin ja on samalla aluetyön kautta lähellä seurakunnan alueella asuvaa. Näin
seurakuntalaiset saavat palvelun joustavasti ja laadukkaasti. Palvelut voidaan antaa myös lomien ja virkavapauksien aikana. Paattisten
seurakuntaneuvoston aloite ohitustien pohjoispuolisten alueitten liittämiseksi Maarian seurakunnasta Paattisten seurakuntaan ei ole
realistinen eikä anna sellaisia taloudellisia säästöjä, joita tulevaisuudessa tarvitaan. Ennen kaikki tiet veivät Maariaan, nyt kaikki tiet vievät Turun keskustaan. Nykyinen Jäkärlän alue on vanhaa Maarian
aluetta, jolla on vankka maarialainen historia. Turun kaupungin palvelualueet muuttuvat tarpeen ja valtion päätösten mukaan. Tällä
hetkellä toimitaan Maaria-Paattinen palvelualueen muodossa ja se
toimii hyvin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa, johon Maarian
seurakuntakin kuuluu. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston
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mielestä Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvoston aloite ei anna riittävää taloudellista säästöä eikä takaa alueelle riittävää, laadukasta ja joustavaa seurakunnallista palvelua.”
Åbo Svenska församling 17.10.2017 § 159:
Ei lausuntoa
Turun Henrikinseurakunta 25.10.2017 § 90:
Ei lausuntoa
Kaarinan seurakunta 11.10.2017 § 110:
Puoltaa lausunnossaan tuomiokapitulin aloitetta. Paattisten esityksen osalta lausuu: ”Edellä lausuttu vastaa myös Paattisten seurakunnan tarkennettuun aloitteeseen.”
Piikkiön seurakunta 7.9.2017 § 51:
”Kannatamme Paattisten seurakunnan aloitetta nykyistä pienemmistä seurakunnista. Aloite on ajanmukainen ja oikean suuntainen. Turun alueella kehitys on lähivuosina kulkenut kiihtyvää vauhtia kohti
kaupunkien alueellista kehittämistä asukaslähtöisyyden näkökulmasta. Monimuotoiset ja nykyistä pienemmät alueseurakunnat ovat
tulevaisuuden kirkon kotiseurakuntia. Niistä voi kaupungeissakin sanoa: minun seurakuntani, tämä on meidän kirkko. Samalla on pidettävä huolta seurakuntalaisille rajat ylittävästä avoimuudesta kaikissa
seurakuntien toiminnoissa.”
Tuomiokapitulin tekemän aloitteen mukaisesti Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän nykyisten kymmenen seurakunnan asemesta
seurakuntien lukumäärä alenisi viiteen. Ruotsinkielinen, koko seurakuntayhtymän alueella toimiva Åbo svenska församling kuuluu hallinnollisesti Porvoon hiippakuntaan, eikä kumpikaan aloite koske sitä
seurakuntajaotuksen osalta.
Tuomiokapitulin aloitteen sisältö:
Uudet suomenkieliset seurakunnat ja kirkkoherrojen virkaa koskevat
järjestelyt olisivat:
1. Kaarinan seurakunta
Piikkiön seurakunta lakkautetaan 31.12.2018 ja liitetään 1.1.2019 lukien Kaarinan seurakuntaan.
Tällöin Kaarinan seurakunnan kirkkoherranviran haltija jatkaa laajentuvan Kaarinan seurakunnan kirkkoherrana.
Piikkiön seurakunnan kirkkoherranvirka lakkautetaan 31.12.2018 ja
viran haltija siirretään 1.1.2019 Kaarinan seurakunnan kappalaisen
virkaan tai perustettavaan kappalaisen virkaan.
2. Maarian seurakunta
Paattisten seurakunta lakkautetaan 31.12.2018 ja liitetään 1.1.2019
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lukien Maarian seurakuntaan.
Tällöin Maarian seurakunnan kirkkoherranviran haltija jatkaa laajentuvan Maarian seurakunnan kirkkoherrana.
Paattisten seurakunnan kirkkoherranvirka lakkautetaan 31.12.2018
ja viran haltija siirretään 1.1.2019 Maarian seurakunnan kappalaisen
virkaan tai perustettavaan kappalaisen virkaan.
3. Meri-Turun seurakunta
Turun Martinseurakunta lakkautetaan ja Turun Mikaelinseurakunta
lakkautetaan 31.12.2018.
Lakkautettavista seurakunnista muodostetaan 1.1.2019 lukien uusi
seurakunta nimeltään Meri-Turun seurakunta.
Turun
Mikaelinseurakunnan
kirkkoherranvirka
lakkautetaan
31.12.2018 ja viran nykyinen haltija siirretään Meri-Turun seurakunnan perustettavan kirkkoherranviran haltijaksi 1.1.2019 lukien.
Turun
Martinseurakunnan
kirkkoherranvirka
lakkautetaan
31.12.2018 ja viran haltija siirretään 1.1.2019 Meri-Turun seurakunnan perustettavaan kappalaisen virkaan.
4. Turun tuomiokirkkoseurakunta
Turun Henrikinseurakunta ja Turun Katariinanseurakunta lakkautetaan 31.12.2018 ja ne liitetään 1.1.2019 lukien Turun tuomiokirkkoseurakuntaan.
Tällöin Turun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranviran haltija jatkaa laajentuvan Turun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrana.
Turun Henrikinseurakunnan
kirkkoherranvirka lakkautetaan
31.12.2018 ja viran haltija siirretään 1.1.2019 Turun tuomiokirkkoseurakunnan perustettavaan kappalaisen virkaan.
Turun Katariinanseurakunnan
kirkkoherranvirka lakkautetaan
31.12.2018 ja viran haltija siirretään 1.1.2019 Turun tuomiokirkkoseurakunnan perustettavaan kappalaisen virkaan.
Lausunnon perusteiden pohdinta
Nykyinen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntarakenne
on ollut muutoksen tilassa Suomen valtiollisen itsenäisyyden ajan.
Vuoden 1921 seurakuntajaossa Tuomiokirkkoseurakunnasta erotettiin itsenäisiksi seurakunniksi Martinseurakunta, Mikaelinseurakunta
sekä Åbo Svenska församling. Jo aikaisemmin Tuomiokirkkoseurakunnan toiseksi kirkoksi rakennetun Mikaelinkirkon lisäksi valmistui
Martinseurakunnalle oma kirkkorakennus vuonna 1933.
Kaarinan ja Maarian kuntien ja seurakuntien tilanne oli itsenäisyyden
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alkuvuosikymmeninä hankala. Turun kaupungin laitamille syntyneiden vähävaraisen kansanosan asuinalueiden sosiaalisten ongelmien kasautumisen vuoksi Kaarinan kunnasta liitettiin 1939 Turkuun
Kirkonkylän, Nummenmäen ja Vähä-Heikkilän alueet. Tämä johti siihen, että Kaarinan seurakunnan kirkko ja päähautausmaa jäi Turun
kaupungin alueelle, noin kilometrin päähän Tuomiokirkosta. Maarian
kunnan Raunistulan kaupunginosa liitettiin Turkuun vuonna 1944 ja
loputkin kunnasta vuonna 1967. Näiden liitosten jälkeen seurakuntayhtymään on kuulunut sekä Kaarinan että Maarian seurakunta.
Kakskerran kunta liitettiin Turkuun vuonna 1968 ja Paattisten kunta
liittyi Turkuun vuonna 1973. Kakskerran seurakunnan alueet ja osia
Maarian seurakunnan alueista Hirvensalossa liitettiin Martinseurakuntaan ja Paattinen jäi itsenäiseksi seurakunnaksi. Raision kaupungista Turkuun on liitetty Mälikkälän, Pahaniemen, Artukaisten, Pansion ja Pernon kaupunginosat, jotka muodostavat olennaisen osan
Mikaelinseurakunnan ruutukaavan ulkopuolisista alueista.
Näiden kuntarakenteen muutoksista johtuvien seurakuntamuutosten
lisäksi seurakuntayhtymän seurakuntaluku on kasvanut kolmella.
Vuonna 1963 perustettu Henrikinseurakunta sai alueensa Tuomiokirkkoseurakunnalta, Kaarinan seurakunnalta ja Martinseurakunnalta. Kahden kunnan alueella toimineesta Kaarinan seurakunnasta
muodostettiin vuonna 1991 alkaen uusi Kaarinan seurakunta, joka
toimii pelkästään Kaarinan kaupungin alueella. Alkuperäinen Kaarinan seurakunta, jolle jäi keskiaikainen Pyhän Katariinan kirkkorakennus ja jakamattoman seurakunnan Turun puoleiset alueet, muutti samassa yhteydessä nimensä Katariinanseurakunnaksi.
Seurakuntien määrä nousi kymmeneen vuoden 2009 alussa, kun
Piikkiön kunta liittyi Kaarinaan ja Piikkiön seurakunta liittyi seurakuntayhtymään. Tässä yhteydessä Kaarinan seurakunta, yhteinen kirkkoneuvosto ja tuomiokapituli kannattivat Kaarinan ja Piikkiön seurakuntien yhdistämistä ja yhteinen kirkkovaltuusto sekä asian ratkaissut kirkkohallitus puolsivat Piikkiön seurakunnan jatkamista itsenäisenä seurakuntana.
Talouden osalta seurakuntayhtymä on tyytynyt pitkään yhden prosentin veroprosenttiin. Yhteisöveron pois jääminen ja sen korvaantuminen valtion korvauksella on merkinnyt verotulojen merkittävää alenemaa. Samaan suuntaan on vaikuttanut kirkosta eroamisen jatkuminen. Tänä vuonna yhteinen kirkkovaltuusto on kuitenkin päätynyt
nostamaan kirkollisveroa 1,25%, mikä merkitsee ilman korotusta
uhanneen 4 miljoonan eron tappion muuttumista noin 1,7 m€ ylijäämäksi.
Nykyhetken toiminnalliset vaatimukset
Seurakunnallinen toiminta on sekä kokoavaa, että myös yksilöllistä
kohtaamista ja toimintaa pienryhmissä. Selvitysmies Sami Lahtiluoman esityksessä kuvaillaan hyvin seurakunnallisen työn reunaeh-
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toja. Myös Kirkon tulevaisuuskomitean mietinnössä pohditaan tulevaisuuden seurakuntien roolia. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän viime vuosien kehittämistyön eri vaiheissa on joko tehty uusi
tutkimus tai tukeuduttu vanhoihin tutkimuksiin, joiden perusteella on
pyritty luomaan ajanmukainen kuva seurakuntalaisten odotuksista ja
näkemyksistä.
Monipuolistuvassa ja pirstaloituvassa toimintaympäristössä seurakuntalaisten kohtaamien toimintayksikköjen tulisi olla mahdollisimman nopealiikkeisiä ja joustavia. Tällaiset toiminnalliset yksiköt voivat tarjota luontevan toimintakentän myös vapaaehtoisille vastuunkantajille. Tämä ajatusmalli puoltaisi nykyisenkaltaisten, mahdollisesti jopa pienempien seurakuntien perustamista. Seurakuntalaisten
ja työntekijöiden halu toimia pienemmissä toiminnallisissa kokonaisuuksissa voidaan toteuttaa aluetyön tai vastaavan rakenteilla, minkä vuoksi tällainen toimintamalli ei välttämättä estä seurakuntien
koon kasvattamista.
Nykyisenkaltaiset hallinnolliset raja-aidat seurakuntien välillä korostavat tarpeettomasti jäsenille tarjottavien palvelujen olevan sidoksissa seurakuntarajoihin, vaikka etenkin nuoremmat kirkon jäsenet
muuttavat hyvin helposti seurakunnasta toiseen. Palvelujen tarjoaminen seurakuntarajan yli vaatii ylimääräistä esimiestyötä, vaikka
kaikissa seurakunnissa toimitaankin yhteisillä jäsenmaksutuloilla. Liian moninapainen seurakuntarakenne aiheuttaakin potentiaalista tehottomuutta ja seurakuntalaisten tarpeiden toissijaisuutta. Lisäksi
samalla alueella asuvien ihmisten on vaikea ymmärtää kirkon välittämää viestiä, jos lukuisten näkymättömien seurakuntarajojen johdosta seurakuntalaisten havaitsema viestinnällinen ja toiminnallinen tyyli
on pirstalainen. Mikäli seurakuntien yhdistäminen toteutetaan tuomiokapitulin esittämällä tavalla, on samalla paikallisin toimin huolehdittava, että muodostuvien neljän seurakunnan sisäinen hallinnollinen byrokratia ei kasva ylisuhteisesti. Kehittämistyön lähtökohta onkin ollut nimenomaan tavallisten seurakuntalaisten tarpeiden palveleminen. Aloitteen mukainen rakenne poistaa pienten yksikköjen toiminnallisen haavoittuvuuden, luo toimivaa työyhteisötukea ja joustavoittaa sopeutumista alikapasiteettitilanteisiin. Lisäksi hallinnollisten
yksikköjen ja johtajuuksien määrän aleneminen helpottaa yhtenäisistä tavoitteista ja toimintatavoista sopimista.
Neljän suomenkielisen seurakunnan mallissa on keskeinen etu
myös se, että jumalanpalveluselämää voidaan erilaistaa erilaisille
kohderyhmille, kun kirkkolain sääntelemien jumalanpalvelustyyppien
lisäksi voidaan seurakunnan muissa kirkoissa pitää suunnattuja tilaisuuksia. Sama koskee myös seurakunnan muitakin työmuotoja, jolloin monet osallistujakadosta kärsivät toimintapiirit voivat jatkaa toimintaansa osana suurempaa kokonaisuutta.
Meri-Turun seurakunnan nimikysymys
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Tuomiokapitulin esityksessä Mikaelinseurakunta ja Martinseurakunta lakkautetaan ja ne jatkavat yhdistyneenä seurakuntana, jonka nimi olisi Meri-Turun seurakunta.
Tuomiokirkkoseurakuntaa lukuun ottamatta suomenkielisten seurakuntien nimet juontuvat Maarian, Kaarinan, Paattisten ja Piikkiön
osalta kunnan nimestä. Maarian ja Kaarinan osalta kunta on saanut
nimensä seurakunnalta ja seurakunnan nimi tulee kirkon suojeluspyhimyksen nimestä. Myös sana Kaarina juontaa juurensa Pyhään Katariinaan.
Myös muiden seurakuntien nimet, Martinseurakunta, Mikaelinseurakunta ja Katariinan seurakunta, jotka on annettu 1900-luvulla, perustuvat tunnettuihin kristinuskon nimiin, Martti Lutheriin, Mikael Agricolaan/arkkienkeli Mikaeliin ja Pyhään Katariinaan.
Ehdotettu Meri-Turun seurakunta poikkeaisi edellä kuvatusta nimikonventiosta, varsinkin jos aloite Paattisten ja Piikkiön seurakunnan
lakkauttamisesta toteutuu. Martinseurakunta ja Mikaelinseurakunta
toimivat kylläkin Turun siinä osassa, joka rajautuu mereen. Hirvensalon saaren laajuus ja sen länsiosien harva asutus, Ruissalon harva asutus sekä Pernon-Pansion alueiden mereen rajautuvat teollisuusvyöhykkeet ovat aiheuttaneet sen, ettei näistä läntisistä alueista
puhuttaessa niitä yhdistetä leimallisesti merellisyyteen. Meri-Turku ei
siis ole aluetta yleiskielessä leimaava käsite, eikä seurakuntien pidä
lähteä luomaan uutta, vain kirkon piirissä tunnettua nimistöä.
Tämän vuoksi mikäli Martinseurakunta ja Mikaelinseurakunta yhdistetään, tulisi yhdistyneen seurakunnan nimeksi valita jompikumpi nykyisistä nimistä. Martinkirkkoa ympäröi Martin kaupunginosa (joka
on saanut nimensä kirkolta), joten se rajaisi haitallisesti mielikuvaa
seurakunnan toiminta-alueesta. Nimi Mikaelinseurakunta yhdistyy
kyllä Mikaelin kirkkoon, mutta raamatullisena/kirkollisena nimenä olisi neutraalimpi seurakunnan nimeksi ja sopisi muiden laajentuneiden seurakuntien nimistöön.
Johtoryhmä on käsitellyt esitystä kokouksessaan 29.9.2017 ja yhtyy
siihen, paitsi Martinseurakunnan ja Mikaelinseurakunnan nimikysymyksen osalta, jonka osalta johtoryhmän mielipiteet jakaantuivat.
Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto antaisi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin seurakuntajaotuksen muuttamisaloitetta koskevaan lausuntopyyntöön seuraavan lausunnon:
Lausunto
A) Paattisten seurakuntaneuvoston aloite
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että Paattisten seurakunnan tarkennettu aloite 24.1.2017 edellyt-
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täisi Maarian seurakunnan pohjoisosien siirtämistä Paattisten seurakunnan yhteyteen. (Aloitteen kohta 1.) Kun Paattisten aloitteessa
tarkoitettujen alueiden asukkaiden pääasiallinen työssäkäymis- ja
asioimissuunta on kohti kantakaupunkia, on huomattava vaara, että
uusi seurakunnallinen viitekehys Paattisten kirkon suunnalla jäisi
vieraaksi. Tämän vuoksi yhteinen kirkkovaltuusto ei, ottaen erityisesti huomioon Maarian seurakunnan 26.9.2016 ja 5.9.2017 antamat
lausunnon, puolla Paattisten seurakunnan aloitetta tältä osin. Paattisten seurakunnan aloitteen kohdissa 2. kuvattu aloite seurakuntien
koon pienentämisestä ei seurakuntien lausuntojen valoissa saa juurikaan kannatusta, eikä kirkkovaltuusto pidä sitä tässä vaiheessa
realistisena. Aloitteen kohta 3 ei ole sillä tavalla konkreettinen esitys
seurakuntajaon muuttamisesta, että siihen olisi tarpeellista antaa
lausuntoa tässä yhteydessä, mutta siinä esitetyt periaatteet henkilöstön käyttämisestä yli seurakuntarajojen ovat periaatteessa kannatettavia.
B) Tuomiokapitulin aloite, sisältää kannanoton myös selvitysmiehen
esitykseen:
Yhteinen kirkkovaltuusto yhtyy arkkihiippakunnan tuomiokapitulin
aloitteeseen 21.6.2017 § 219, mutta katsoo kuitenkin, että uuden
Turun Martinseurakunnasta ja Turun Mikaelinseurakunnasta muodostettavan seurakunnan nimen tulee olla Turun Mikaelinseurakunta.
Toimenpiteet seurakunnittain olisivat siten:
1. Kaarinan seurakunta
Piikkiön seurakunta lakkautetaan 31.12.2018 ja liitetään 1.1.2019 lukien Kaarinan seurakuntaan.
Tällöin Kaarinan seurakunnan kirkkoherranviran haltija jatkaa laajentuvan Kaarinan seurakunnan kirkkoherrana.
Piikkiön seurakunnan kirkkoherranvirka lakkautetaan 31.12.2018 ja
viran haltija siirretään 1.1.2019 Kaarinan seurakunnan kappalaisen
virkaan tai perustettavaan kappalaisen virkaan.
2. Maarian seurakunta
Paattisten seurakunta lakkautetaan 31.12.2018 ja liitetään 1.1.2019
lukien Maarian seurakuntaan.
Tällöin Maarian seurakunnan kirkkoherranviran haltija jatkaa laajentuvan Maarian seurakunnan kirkkoherrana.
Paattisten seurakunnan kirkkoherranvirka lakkautetaan 31.12.2018
ja viran haltija siirretään 1.1.2019 Maarian seurakunnan kappalaisen
virkaan tai perustettavaan kappalaisen virkaan.
3. Turun Mikaelinseurakunta
Turun Martinseurakunta lakkautetaan ja Turun Mikaelinseurakunta
lakkautetaan 31.12.2018.
Lakkautettavista seurakunnista muodostetaan 1.1.2019 lukien uusi

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

23.11.2017

§ 419

19/2017

19/48

seurakunta nimeltään Turun Mikaelinseurakunta.
Turun Mikaelinseurakunnan
kirkkoherranvirka lakkautetaan
31.12.2018 ja viran nykyinen haltija siirretään Turun Mikaelinseurakunnan perustettavan kirkkoherranviran haltijaksi 1.1.2019 lukien.
Turun Martinseurakunnan
kirkkoherranvirka lakkautetaan
31.12.2018 ja viran haltija siirretään 1.1.2019 Turun Mikaelinseurakunnan perustettavaan kappalaisen virkaan.
4. Turun tuomiokirkkoseurakunta
Turun Henrikinseurakunta ja Turun Katariinanseurakunta lakkautetaan 31.12.2018 ja ne liitetään 1.1.2019 lukien Turun tuomiokirkkoseurakuntaan.
Tällöin Turun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranviran haltija jatkaa laajentuvan Turun tumiokirkkoseurakunnan kirkkoherrana.
Turun Henrikinseurakunnan
kirkkoherranvirka lakkautetaan
31.12.2018 ja viran haltija siirretään 1.1.2019 Turun tuomiokirkkoseurakunnan perustettavaan kappalaisen virkaan.
Turun Katariinanseurakunnan
kirkkoherranvirka lakkautetaan
31.12.2018 ja viran haltija siirretään 1.1.2019 Turun tuomiokirkkoseurakunnan perustettavaan kappalaisen virkaan.
Lapsivaikutusten arviointi on suoritettu asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Käsittely:

Kirkkoherra Heimo Rinne poistui asian käsittelyn alkaessa kokouksesta ja varapuheenjohtaja Pentti Korhonen toimi puheenjohtajana
käsiteltäessä kirkkoherra Heimo Rinteen esteellisyyttä.
Tuomiokapitulin päätös kirkkoherra Heimo Rinteen esteellisyydestä
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntarakenteiden muutosta käsiteltäessä liitetään pöytäkirjaan tämän asiakohdan liitteeksi.
Kirkkoneuvoston varajäsen Sakari Itähaarla teki esityksen, että yhteisen kirkkoneuvoston tulee päättää kirkkoherra Heimo Rinteen esteellisyydestä
seurakuntarakenneasiaa käsiteltäessä huolimatta
tuomiokapitulin asiaa koskevasta päätöksestä.
Kirkkoneuvoston jäsen Helmi-Riitta Toivari kannatti Itähaarlan tekemää esitystä siitä, että yhteisen kirkkoneuvoston tulee päättää
asiasta.
Kirkkoneuvoston jäsen Juha Nappu teki esityksen, että kirkkoneuvosto ei päätä kirkkoherra Heimo Rinteen esteellisyydestä, koska
asiasta on jo olemassa tuomiokapitulin päätös.
Kirkkoneuvoston jäsen Anna Lintunen kannatti Napun tekemää esitystä.
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Koska esteellisyyttä koskevan päätöksen tekemisestä oli tehty kaksi
kannatettua päätösesitystä, teki varapuheenjohtaja Pentti Korhonen
seuraavan äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat Juha Napun tekemää esitystä, että kirkkoneuvosto ei tee päätöstä esteellisyydestä äänestävät "Jaa" ja ne, jotka
kannattavat Sakari Itähaarlan esitystä, että kirkkoneuvosto päättää
esteellisyydestä äänestävät "Ei".
Suoritetussa äänestyksessä Juha Napun esitystä kannattivat seuraavat kirkkoneuvoston jäsenet: Juha Nappu, Anna Lintunen, Merja
Ainasoja, Pentti Korhonen, Siv Sandberg ja Ari Rantanen.
Sakari Itähaarlan esitystä kannattivat seuraavat kirkkoneuvoston jäsenet: Sakari Itähaarla, Auvo Heikkilä, Helmi-Riitta Toivari ja Mirjo
Kanervavuori.
Kirkkoneuvoston päätökseksi tuli, ettei se tee päätöstä kirkkoherra
Heimo Rinteen esteellisyydestä tässä asiakohdassa käsittelyssä
olevasta asiasta.
Sakari Itähaarla, Auvo Heikkilä, Helmi-Riitta Toivari ja Mirjo Kanervavuori jättivät eriävän mielipiteen jonka mukaan, kirkkoneuvoston
olisi pitänyt tehdä päätös kirkkoherra Heimo Rinteen esteellisyydestä.
Varapuheenjohtaja Pentti Korhonen totesi esteellisyysasian loppuun
käsitellyksi ja kutsui kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Heimo Rinteen kokoussaliin jatkamaan kokouksen puheenjohtajana.
Seurakuntarakenteen muutoksesta annettavan lausunnon käsittelyn
yhteydessä kirkkoneuvoston jäsen Mirjo Kanervavuori teki seuraavan päätösesityksen:
Kirkkovaltuuston lausunto tuomiokapitulin aloitteesta
Seurakuntayhtymämme vuosia kestänyt seurakuntajakovaihtoehtojen arviointi on tuottanut useita selvityksiä, joista viimeisin on Sami
Lahtiluoman laatima. Perusteellisin on Leena ja Jani Kairavuon
ylemmän pastoraalitutkinnon työ Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhtymämalli ja sen kehittämistarpeet. Lahtiluoman selvityksen
päättää esitys, joka on asiallisesti sama kuin tuomiokapitulin aloite
eikä siitä ole tässä lausunnossa tarpeen sanoa sen enempää.
Kehittämishankkeen käynnistämistä perusteltiin tuolloin kaavaillulla
kuntauudistuksella, joka olisi saattanut tuoda Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään lukuisia uusia seurakuntia. Näin ei kuitenkaan käynyt. Toinen perustelu oli yhtymän heikkenevä taloustilanne. Siinä on
tapahtunut myönteistä kehitystä, jonka varmistamiseksi on päätetty
nostaa kirkollisveroprosenttia, kuten talousselvityksen tehnyt Vesa
Keso esitti kehittämishankkeen jatkovalmisteluryhmän raportissa
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29.1.2016.
Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien lausunnot tuomiokapitulin aloitteesta tulee ottaa vakavasti kiinnittäen erityisesti huomiota siihen, haluavatko seurakunnat yhdistyä toiseen seurakuntaan tuomiokapitulin aloitteen
mukaisesti tai jollain muulla tavalla vai pysyä omina yhtymäseurakuntinaan. Niiden seurakuntien, jotka tahtovat jatkaa itsenäisinä yhtymäseurakuntina, pitää saada niin tehdä. Yhteinen kirkkovaltuusto
vastustaa pakkoliitoksia ja toteaa, ettei niihin muuttuneen tilanteen
johdosta tässä vaiheessa ole tarvetta. Jos seurakuntajakoa myöhemmin ruvetaan muuttamaan, lähtökohdaksi on otettava Kirkon tulevaisuuskomitean mietinnössä ilmaistut periaatteet. Myös Paattisten seurakunnan aloite 24.1.2017 antaisi mahdollisuuksia jatkotyöskentelylle.
Kirkkoneuvoston jäsen Helmi-Riitta Toivari kannatti Kanervavuoren
esitystä.
Koska asian käsittelyn yhteydessä on tehty kannatettu päätösesitys,
asiasta on äänestettävä.
Suoritetussa äänestyksessä pohjaesitystä kannatti viisi kirkkoneuvoston jäsentä puheenjohtaja Heimo Rinne, Pentti Korhonen, Merja
Ainasoja, Juha Nappu ja Anna Lintunen.
Mirjo Kanervavuoren esitystä kannatti viisi kirkkoneuvoston jäsentä
Mirjo Kanervavuori, Helmi-Riitta Toivari, Ari Rantanen, Sakari
Itähaarla ja Auvo Heikkilä.
Kirkkoneuvoston jäsen Siv Sandberg äänesti tyhjää.
Äänten jakautuessa tasan 5-5 puheenjohtajan ääni ratkaisee
äänestyksen tuloksen.
Päätös:

Äänestyksen
tuloksena
kirkkoneuvosto
päätti
esittää
kirkkovaltuustolle,
että
kirkkovaltuusto
antaa
Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapitulille
pohjaesityksen mukaisen
lausunnon koskien seurakuntajakoa.

Liitteet

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Henrikinseurakunnan lausunto seurakuntarakenteen
muutosaloitteista
Kaarinan seurakunnan lausunto seurakuntarakenteen
muutoksesta
Katariinanseurakunnan lausunto seurakuntarakenteen
muutoksesta
Maarian seurakunnan lausunnot seurakuntarakenteen
muuttamisesta
Martinseurakunnan lausunto seurakuntarakenteen
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muutosaloitteista
Mikaelinseurakunnan lausunto seurakuntarakenteen
muutosaloitteista
Liite 7 Paattisten seurakunnan lausunto seurakuntarakenteen
muuttamisesta
Liite 8 Paattisten seurakuntaneuvoston aloite seurakuntajaon
muuttamisesta
Liite 9 Piikkiön seurakunnan lausunto tuomiokapitulille sen
esityksestä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
seurakuntarakenteeksi
Liite 10 Tuomiokirkkoseurakunnan lausunto seurakuntarakenteen
muutosaloitteista
Liite 11 Åbo svenska församling lausunto seurakuntarakenteen
muuttamisesta
Liite 6

Jakelu

Yhteinen kirkkovaltuusto

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

23.11.2017

§ 420

19/2017

23/48

Seurakuntayhtymän vammaisneuvoston asettaminen
60/00.00.01.04/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 420

Esittelijä:

Vs. hallintojohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Yhteinen diakoniatyön johtokunta on lähettänyt Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle lyhennysotteen
7.11.2017 kokouksestaan, jossa se on käsitellyt seurakuntayhtymän
vammaisneuvoston jäsenten nimeämistä vuosiksi 2017-2018.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 12.1.2006 perustaa
seurakuntayhtymään vammaisneuvoston yhteisen diakoniatyön johtokunnan alaisuuteen. Vammaisneuvoston tehtävänä on mm. edistää seurakunnallisten palvelujen saatavuutta ja soveltuvuutta kaikille
sekä tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja seurakuntayhtymän hallintoelimille. Vammaisneuvosto on laatinut seurakuntayhtymän vammaisohjelman.
Vammaisneuvoston kokoonpanon mukaisesti diakoniatyön johtokunta nimeää vammaisneuvostoon kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen, seurakuntayhtymän niistä luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista, joiden toimialaan vammaisia koskevat asiat
kuuluvat. Sihteerinä toimii diakoniakeskuksen vammaistyöntekijä.
Vammaistyöryhmä nimeää vammaisneuvostoon kolme edustajaa ja
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Vammaistyöryhmä on noin
20 vammaisyhdistyksen muodostama seurakuntayhtymän vammaistyön käytännön suunnittelun ja toteutuksen yhteistyöelin.
Edelliseen vammaisneuvostoon ovat kuuluneet:
Vammaistyöryhmän nimeämät jäsenet:
Päivi Holm, Turun Seudun Invalidit ry
varajäsen Sisko-Riitta Suokko-Mölsä, Turun Seudun AVH-yhdistys
ry
Riitta Nissilä, Kynnys ry
varajäsen Markku Vuorinen, Varsinais-Suomen näkövammaiset ry
Eeva-Liisa Soini, Turun Seudun Kehitysvammaisten tuki ry
varajäsen Tarja Lamminen, Turun CP-yhdistys ry
Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista:
Paavo Nevalainen
varajäsen Hanna Suomela
Kari Kanala vuoden 2015 loppuun, jonka jälkeen nuorisosihteeri Tiina Karppinen
varajäsen Jani Käsmä vuoden 2015 loppuun, jonka jälkeen nuoriso-
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sihteeri Iikka Viitanen
diakoniajohtaja Teemu Hälli
varajäsen Helvi Lähteenmäki, vammaistyön diakoniatyöntekijä
sihteeri Tarja Muurinen, vammaistyön diakoniatyöntekijä
Puheenjohtajuusvuoro on ollut vammaistyöryhmän nimeämällä jäsenellä. Puheenjohtajana on toiminut Riitta Nissilä.
Vammaisneuvoston nimeäminen vuosiksi 2017-2018
Uuteen vammaisneuvostoon vammaistyöryhmä on nimennyt kolme
jäsentä ja heille varajäsenet. Yhteisen diakoniatyön johtokunnan
tehtävänä on nimetä kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seurakuntayhtymän niistä luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista, joiden toimialaan vammaisia koskevat asiat kuuluvat.
Vammaistyöryhmän esittämät jäsenet:
Päivi Holm, Turun Seudun Invalidit ry
varajäsen Sisko-Riitta Suokko-Mölsä, Turun Seudun AVH-yhdistys
ry
Riitta Nissilä, Kynnys ry
varajäsen Markku Vuorinen, Varsinais-Suomen näkövammaiset ry
Eeva-Liisa Soini, Turun Seudun Kehitysvammaisten tuki ry
varajäsen Tarja Lamminen, Turun CP-yhdistys ry
Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista vammaisneuvostoon esitetään:
Hanna Suomela
varajäsen Paavo Nevalainen
Tiina Karppinen, nuorisosihteeri
varajäsen Iikka Viitanen, nuorisosihteeri
diakoniajohtaja Teemu Hälli
varajäsen Tanja Rantapere, vammaistyön diakoniatyöntekijä
sihteeriksi Tarja Muurinen, kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä
1. Yhteisen diakoniatyön johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se nimeää edellä mainitut vammaistyöryhmän esittämät
henkilöt sekä johtokunnan valitsemat luottamushenkilöt ja viranhaltijat
seurakuntayhtymän
vammaisneuvostoon
toimikaudeksi
2017-2018.
2. Yhteisen diakoniatyön johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se nimeää vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Hanna
Suomelan ja varapuheenjohtajaksi Riitta Nissilän.
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Yhteinen kirkkoneuvosto asettaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisneuvoston toimikaudelle 2017 -2018 ja nimeää siihen
seuraavat jäsenet:
Vammaistyöryhmää edustavat jäsenet:
Päivi Holm, Turun Seudun Invalidit ry
varajäsen Sisko-Riitta Suokko-Mölsä, Turun Seudun AVH-yhdistys
ry
Riitta Nissilä, Kynnys ry
varajäsen Markku Vuorinen, Varsinais-Suomen näkövammaiset ry
Eeva-Liisa Soini, Turun Seudun Kehitysvammaisten tuki ry
varajäsen Tarja Lamminen, Turun CP-yhdistys ry
Luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita edustavat jäsenet:
Hanna Suomela
varajäsen Paavo Nevalainen
Tiina Karppinen, nuorisosihteeri
varajäsen Iikka Viitanen, nuorisosihteeri
diakoniajohtaja Teemu Hälli
varajäsen Tanja Rantapere, vammaistyön diakoniatyöntekijä
Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valitaan Hanna Suomela ja
varapuheenjohtajaksi Riitta Nissilä.
sihteeriksi Tarja Muurinen, kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä
Lapsivaikutusten arviointi
käsittelyvaiheessa.

on

tehty

asian

aikaisemmassa

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

Yhteisen diakoniatyön johtokunnan pöytäkirjaote

Liitteet

Liite 12 Diakoniatyön johtokunta 7/7.11.2017 § 75
Seurakuntayhtymän vammaisneuvoston jäsenten
nimeäminen vuosiksi 2017-2018

Jakelu

Työryhmään valitut
Yhteisen diakoniatyön johtokunta
Palkkatoimisto
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Diakoniakeskuksen vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijän viran täyttäminen
99/01.01.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 421

Esittelijä:

Vs. hallintojohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.9.2017 (§337) julistaa vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijän viran uudelleen hakuun
liitteenä olevan hakuilmoituksen mukaisesti. Samaan virkaan
30.4.2017 mennessä päättyneellä hakuajalla tulleet hakemukset
huomioitiin virantäytössä. Toukokuussa virkaan valittu hakija ilmoitti
heinäkuussa, että ei ole enää käytettävissä.
Vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijän virkaan tuli määräaikaan mennessä yhteensä 18 hakemusta. Haastatteluihin kutsuttiin viisi hakijaa
(1, 6, 7, 11, 17) koulutuksen, työkokemuksen ja hakemuksen sisällön perusteella. Haastattelut toteutettiin lokakuussa 23.10. ja 24.10.
Yksi kutsuttu ilmoitti ennen haastattelua vetävänsä hakemuksensa
pois. Yksi haastatelluista ilmoitti haastattelujen jälkeen, että ei ole
enää kiinnostunut virasta. Haastattelijoina toimivat yhteisen diakoniatyön johtokunnan puheenjohtaja Irja Gustafsson, diakoniajohtaja
Teemu Hälli ja vanhus- ja vapaaehtoistyön tiimin lähiesimies Anne
Norvasuo.
Haastatteluissa selvitettiin hakijoiden motivaatiota, työskentelytapojen sopivuutta (tiimityö, valmius itsenäiseen työskentelyyn), vapaaehtoistyön aikaisempaa osaamista, kokemuksia työnohjauksesta ja
kykyä kehittää työtä. Viran kielivaatimuksena oleva suomen kielen
erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä kirjallinen ja suullinen taito
arvioitiin osana hakuprosessia.
Hakemusten, haastattelujen ja suosittelijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella saamansa kokonaiskäsityksen perusteella virantäyttöä valmistellut työryhmä päätti yksimielisesti esittää yhteisen
diakoniatyön johtokunnalle, että se esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle avoinna olevaan vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijän (502/20)
virkaan diakonissa-sairaanhoitaja Ulla Mäenpäätä.
Ennen viran vastaanottamista virkaan valittavan tulee esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden
koeaikaa.
Yhteisen diakoniatyön johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle
vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijän virkaan (502/20) diakonissa-sairaanhoitaja Ulla Mäenpäätä.
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Kirkkoneuvosto valitsee diakoniakeskuksen vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijän virkaan diakonissa-sairaanhoitaja Ulla Mäenpään.
Ennen viran vastaanottamista virkaan valittavan tulee esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden
koeaikaa. Virkaan valittavan on oltava evankelisluterilaisen seurakunnan konfirmoitu jäsen.
Lapsivaikutusten arviointi on tehty asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Hakuilmoitus ja hakijaluettelo

Liitteet

Liite 13 vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijän viran hakijaluettelo ja
hakuilmoitus

Jakelu

Ulla Mäenpää
Muut virkaa hakeneet
Diakoniajohtaja Teemu Hälli
Yhteisen diakoniatyön johtokunta
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Palkkatoimisto
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Varhaiskasvatuksen johtajan viran täyttäminen
203/01.01.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 422

Esittelijä:

Vs. hallintojohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala irtisanoutui virastaan
1.9.2017 alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 31.8.2017 § 318 julistaa viran haettavaksi seuraavalla ilmoituksella sekä valtuuttaa hallintojohtaja Hannu Kallion valmistelemaan virantäyttöä.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on 29.9.2017 mennessä
haettavana
VARHAISKASVATUKSEN JOHTAJAN VIRKA
Tarkemmat tiedot: www.evl.fi/rekrytointi
Sähköisissä kanavissa oikotie.fi ja evl.fi/rekrytointi julkaistaan ilmoitus seuraavan sisältöisenä:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on 147 000 ja työntekijöitä noin 450. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä 29.9.2017 mennessä haettavana
VARHAISKASVATUKSEN JOHTAJAN VIRKA (602)
Varhaiskasvatuksen johtaja johtaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteistä varhaiskasvatustyötä. Meneillään olevan seurakuntayhtymän rakennekehitystyön vuoksi virkaan valittava hoitaa
31.12.2018 saakka myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
kasvatusasiainkeskuksen johtajan virkaan kuuluvia tehtäviä ja palkkaus on tänä aikana vaativuusryhmän 603 mukainen.
Varhaiskasvatuksen johtajan virkaan kuuluu vastata varhaiskasvatuksen yksikön toiminnasta ja kehittämisestä. Hän vastaa yhteisen
henkilökunnan rekrytoinnin valmistelusta, henkilöstöhallinnosta, ja
henkilöstön koulutuksen suunnittelusta. Johtaja toimii vastuullisena
valmistelijana ja esittelijänä kasvatusta koskevissa asioissa kasvatusasian johtokunnalle. Johtaja toimii kristillisen kasvatuksen erityisasiantuntijana ja vastaa työalansa verkostoitumisesta niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla muun muassa kunta- ja kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa.
Yhtymässä valmisteilla olevan rakenneuudistuksen nykyisen sunnit-
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telutilanteen mukaisesti tehtävä tulisi kehittymään laaja-alaiseksi
kasvatuksen johtajan tehtäväksi, johon kuuluisi vastuu koko yhteisen
kasvatustoiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, talousseurannasta
ja arvioinnista. Tehtävän haltija vastaisi, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rakenne- ja johtamisjärjestelmän uudistus muuttuu
toimialallaan todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen
uudistamista, työkulttuurien yhdistämistä ja vahvaa seurakunnan tulevaisuuden suunnan näyttämistä niin työyhteisön sisällä kuin ulkoisiin sidosryhmiin päin.
Hakijalta odotamme:
- laaja-alaista perehtyneisyyttä kasvatustyöhön
- johtamiskokemusta
- relevanttia hallinnollista kokemusta
- muutosjohtamisen taitoja
- hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja
Kielivaatimus on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Kaksikielisessä toimintaympäristössä arvostamme minimivaatimuksia laajempaa ruotsin kielen taitoa.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.
Virkaan valittavan on oltava ev. lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen
on esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus.
Virkaa haetaan 29.9.2017 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella kohdasta ”Hae tätä työpaikkaa”
tai
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Kasvatusasiainkeskus
PL 922
20101 Turku
Kuoreen tunnus: Varhaiskasvatuksen johtajan haku
Palkkaus KirVESTES:n vaativuusluokka 602, määräaikaisesti
31.8.2018 asti 603. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Määräaikainen virkasuhde täytetään 1.12.2017 tai sopimuksen
mukaan.
Tarkempia tietoja antaa vt. varhaiskasvatuksen johtaja Tiina Karppinen p. 040 3417247 ja hallintojohtaja Hannu Kallio p.040 3417270.
Hakuilmoitus julkaistiin uudelleen Turun Sanomissa sunnuntaina
24.9.2017 sisältäen koko hakuilmoituksen tekstin.
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Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 23 hakemusta.
Yhteenveto hakemuksista liitteenä.
Hakupapereiden perusteella hallintojohtaja Hannu Kallio, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen, yhteisten työmuotojen johtaja Teemu
Hälli, kasvatusasiain johtokunnan puheenjohtaja Jaana Jaakola ja
kasvatusasiain johtokunnan varapuheenjohtaja Jukka Laine päättivät kutsua haastatteluun hakijat 3, 8, 14, 16, ja 20. Hakijat haastateltiin 9.10., 10.10. ja 11.10.
Haastattelujen jälkeen kaksi hakijaa numerot 16 ja 20 testattiin Romana Managementin toimesta. Haastattelujen ja testien perusteella
haastattelijat katsoivat viran tehtäviin nähden sopivimmaksi ja esittävät yksimielisesti, että virkaan valitaan kasvatustieteiden maisteri
Katja Vanhatalo.
Kasvatusasiain johtokunta käsitellyt asiaa kokouksessaan 2.11.2017
ja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että varhaiskasvatuksen johtajan virkaan valitaan kasvatustieteiden maisteri Katja Vanhatalo.
Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikoslain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote. Virkaan
sovelletaan 6 kk:n koeaikaa.
Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita avoinna olevaan Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksen johtajan virkaan
kasvatustieteiden maisteri Katja Vanhatalon.
Viran palkkaus on KirVESTES:n vaativuusluokka 602 /0, määräaikaisesti 31.8.2018 asti 603/0.
Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Määräaikainen
virkasuhde täytetään 1.12.2017 tai sopimuksen mukaan.
Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikoslain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote. Virkaan valittavan on oltava
ev.lut kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa.
Virka tulee ottaa vastaan 1.11.2017 tai sopimuksen mukaan.
Lapsivaikutusten arviointi: Lapsivaikutusten arviointi on suoritettu
asian aiemmissa käsittelyvaiheissa.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

Kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirjaote
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Liitteet

Liite 14 Varhaiskasvatuksen johtajan viran hakijaluettelo ja

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

23.11.2017

§ 422
hakemukset

Jakelu

Katja Vanhatalo
Muut virkaa hakeneet
Yhteinen kasvatusasiain johtokunta
Yhteisten työmuotojen johtaja Teemu Hälli
Vt. varhaiskasvatuksen johtaja Tiina Karppinen
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Palkkatoimisto
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Keskuskirjanpidon talouden toteutuminen ja investoinnit sekä verokertymien toteumavertailu
31.10.2017
42/02.00.02.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 423

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Lokakuun lopussa toimintakate on -20,4 ME ja vuosikate on +2,3
ME. Vuoden 2016 lokakuun tuloslaskelmassa toimintakate on -20,7
ME ja vuosikate on +3,8 ME. Vuoden takaiseen verrattuna vuosikate on 1,5 ME euroa pienempi. Poistot lokakuun lopussa ovat 3 ME
ja tulos lokakuun lopussa on -784t euroa. Tulojen toteutumaprosentti on 79,7 ja kulujen toteutumaprosentti on 78,7. Poistojen ja poistoerokirjausten jälkeen lokakuun toteutuma näyttää -775t euroa. Vuoden takainen tulos lokakuun lopussa oli 439t euroa positiivinen.
Lokakuun 2017 kirkollisverokertymä on 22,1 milj. euroa, vähennystä
vuoden takaiseen on noin 876t euroa. Yhteisöverokertymä on -26t
euroa ja yhteisöveron poistumisen vaikutus näkyy nyt noin 1,1 milj.
euron vähennyksenä viime vuoden lokakuun kertymään verrattuna.
Valtionkorvauksia on saatu 3,6 milj. euroa. Verokertymien yhteismäärä on 25,7 milj. euroa, mikä on noin 1,9 milj. euroa (7 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Taulukossa esitetään kirkollis- ja yhteisöverojen kertymä sekä valtion korvaus lokakuun loppuun mennessä:

Investointeja on tehty 885t eurolla (toteutuma-% on 42,8). Vuoden
2016 lokakuussa investointien toteutuma-% oli 66 ja investointeja oli
tehty 1,4 milj. eurolla.
Lokakuun tuloslaskelma ja investointien toteutumavertailu ovat liitteinä.
Kirkon palvelukeskus laskuttaa kuukausittain suoritemäärien mukaisesti talous- ja palkkahallinnosta. Kirkon palvelukeskuksen (Kipa)
laskutus on tammi-lokakuulta yhteensä 214.443 euroa.
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Kirkon palvelukeskuksen toteutuma lokakuun lopussa:

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saaduksi talouden toteutumisen
keskuskirjanpidosta, verokertymistä, investoinneista ja Kirkon palvelukeskuksen laskutuksesta 31.10.2017.
Lapsivaikutusten arviointi: Keskuskirjanpidon talouden toteutumisella sekä verotulojen ja investointien toteutumisen tiedoksisaannilla ei
ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

Tuloslaskelma 31.10.2017
Investointien toteumavertailu 31.10.2017

Liitteet

Liite 15 Investointien toteumavertailu 31.10.2017
Liite 16 Tuloslaskelma 31.10.2017

Jakelu

Ei jakelua
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Istuintyynyjen hankkiminen Pyhän Katariinan kirkkoon ja pateenin hankkiminen Varissuon
kirkkoon Josefssonin rahastosta
238/02.05.02/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 424

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se myöntäisi Katariinanseurakunnalle oikeuden
hankkia Josefssonin rahastosta Pyhän Katariinan kirkkoon 50 istuintyynyä pehmittämään ja lämmittämään istumista kovilla ja kylmillä
kirkon penkeillä, sekä tyynyille säilytyslaatikot. Kustannus on yhteensä enintään 2.000 euroa.
Lisäksi Katariinan seurakunnan kirkkoneuvosto esittää, että se saisi
oikeuden hankkia Varissuon kirkkoon yhden hopeisen pateenin, jonka kustannus on enintään 2.000 euroa. Tällä hetkellä Varissuon kirkossa on kaksi pateenia, joista toista käytetään jaettaessa tavallista
ehtoollisleipää ja toista jaettaessa gluteenitonta ehtoollisleipää. Seurakuntaneuvoston mukaan Varissuon kirkossa olisi tarpeellista varata kaksi pateenia tavalliselle ehtoollisleivälle.Yhteensä hankintojen
hinta on enintään 4.000 euroa.
Impi Josefssonin rahaston alkuperäinen testamentti on jätetty Kaarinan seurakunnalle käytettäväksi kirkkorakennukseen. Vuonna 1991
tehtiin seurakuntajako, ja siinä rahaston käyttöoikeus on siirretty
Katariinanseurakunnalle. Kirkkoneuvoston 24.8.1995 § 335 käsittelyssä todetaan, että ”Testamentinteon aikana Kaarinan srk on ollut
jakamaton, joten se voitaneen käyttää joko Katariinansrk:n tai Kaarinan srk:n seurakuntatilojen rakentamiseen. Lähinnä ehkä kuitenkin
Katariinansrk:n ja ehkä Pyhän Katariinankirkon rakentamiseen ensi
sijassa. Koska testamentti on tarkoitettu kirkkojen rakentamiseen,
testamentin käytöstä päättänee kirkkoneuvosto.”
Testamentin käyttöehto on edelleen sitova, mutta sen on tulkittu tarkoittavan Pyhän Katariinan kirkon rakentamisen lisäksi seurakunnan
kirkkojen kaunistamista. Viimeksi rahastoa on käytetty ehtoollisastiaston ja lasimaalauksen ”Lempeä Maria” (vuonna 1999) hankkimiseen, pienen ehtoollismaljan hankkimiseen alkoholitonta ehtoollisviiniä varten Katariinan kirkkoon (2015), stolien hankkimiseen diakoneille Katariinan ja Varissuon kirkkoihin (2015) sekä kääntöstolan
hankkimiseen papeille (2015).
Josefssonin rahastossa on 15.11.2017 varoja 50.095,09 euroa, koska vain vuoden aikana omia kuluja 33 euroa on kirjattu. Tilinpäätöksessä eri testamenttisaannoille kirjataan rahaston yhteiset tuotot ja
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kulut.
Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää Katariinan seurakuntaneuvostolle oikeuden hankkia Josefssonin rahastosta Pyhän Katariinan kirkkoon 50 istuintyynyä ja tyynyille säilytyslaatikot enintään
2.000 euron hintaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lisäksi myöntää Katariinan seurakuntaneuvostolle oikeuden hankkia yhden hopeisen pateenin Varissuon kirkkoon enintään 2.000 euron hintaan.
Lapsivaikutusten arviointi: Istuintyynyjen ja niiden säilytyslaatikon
sekä pateenin hankinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

Pöytäkirjanote Katariinan seurakuntaneuvoston kokouksesta
25.10.2017 §129.

Liitteet

Liite 17 Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston
pöytäkirjaote 25.10.2017 § 129

Jakelu

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto
Taloustoimisto
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23.11.2017
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Tarton Marian seurakunnan avustus
239/02.03.00.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 425

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto teki
opintomatkan Baltiaan lokakuussa 2017. Matkaan sisältyi vierailu
Tarton Marian seurakunnassa kirkkoherra Joona Toivasen vieraana.
Vierailu vahvisti osallistujien käsitystä virkeästä ja aktiivisesti toimivasta seurakunnasta.
Juha Napun esittelemässä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten aloitteessa kerrotaan Tarton
Marian seurakunnasta:
”Seurakunnan kirkkona on alunperin toiminut vuonna 1842 vihitty
Tarton Marian kirkko. Kirkko tuhoutui pahoin sodassa vuonna 1941.
Vuonna 1956 kirkko takavarikoitiin muuhun käyttöön ja pitkien vaiheiden jälkeen kirkko saatiin takaisin seurakunnalle vasta vuonna
2008, sen toimittua urheilusalina lähes 50 vuotta.
Vuonna 2018 Viro täyttää 100 vuotta ja vuosi 2019 on Viron laulujuhlien 150. juhlavuosi. Tarton Marian kirkkoa on kutsuttu Viron kansallisen heräämisen synnyinkodiksi. Tarton Marian kirkko halutaan
restauroida vuoden 2019 Viron laulujuhlia varten. Restaurointi olisi
suuri lahja myös Tartolle ja virolaiselle kulttuurille. Vierailun yhteydessä kirkkoneuvosto sai omin silmin todeta, että kunnostusprojektia
on jo aloitettu mm. pääportaiden kunnostuksella sekä pihan laatoituksella. Paikan päällä on siis jo ryhdytty sanoista tekoihin.
Kirkkoherra Toivasen mukaan kustannusarvio restaurointiprojektille
on arviolta n. 5 miljoona euroa. Ymmärrettävästi seurakunta on kiitollinen kaikesta ulkopuolisesta avusta projektin eteenpäinviemiseksi. Auttamalla eteläistä veljeskansaamme heidän mittavassa projektissaan toteutamme samalla kirkon kansainvälisen diakonian tehtävää.”
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston yhdeksän aloitteen allekirjoittajajäsentä esittävät, että seurakuntayhtymän kahden seuraavan vuoden kansainvälisen diakonian erityiskohteeksi valitaan Tarton Marian kirkon restaurointiprojekti, ja että seurakuntayhtymän vuoden 2018 budjettiin varataan 10.000 euron
määräraha restaurointiprojektin tukemiseksi. Lisäksi esitetään, että
vähintään vastaavaan tukisummaan varaudutaan alustavasti myös
vuoden 2019 budjetissa.
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Kirkkoneuvosto totesi yksimielisesti kokouksessa 9.11.2017, jolloin
aloite jätettiin, että avustusta voidaan antaa jo vuonna 2017, ja että
vt. talousjohtaja valmistelee asian seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
16.11.2017 päiväyksellä seurakuntayhtymään on tullut Merja
Ainasojan aloite, jossa esitetään vuoden 2017 avustusmäärärahaksi
Tarton Marian seurakunnalle 10 000 euroa.
Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää Tarton Marian seurakunnalle avustusta vuoden 2017 määrärahoista 10.000 euroa. Määräraha maksetaan kustannuspaikalta 1001020410 kirkkoneuvoston käyttövaraus.
Lapsivaikutusten arviointi: Avustuksen antamisella Tarton Marian kirkon restaurointiprojektiin on positiivisia vaikutuksia Tarton Marian
seurakunnan lapsiperheille.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

Juha Napun aloite 9.11.2017 kokouksessa
Merja Ainasojan aloite

Liitteet

Liite 18 Kirkkoneuvoston jäsenten aloite 9.11.2017 Tarton Marian
kirkon restaurointiprojektin valitsemista kansainvälisen
diakonian erityiskohteeksi kahden seuraavan vuoden ajan
Liite 19 Merja Ainasojan aloite

Jakelu

Tarton Marian seurakunta
Taloustoimisto
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Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto
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Pyölinrannan leirialueen liittyminen Meri-Kaarinan vesiosuuskuntaan
236/03.03.00.02/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 426

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Pyölinrannan leirialuetta ei ole liitetty kunnalliseen viemäri- eikä
vesijohtoverkkoon. Alueella on kaksi omaa vesikaivoa sekä ns.
harmaille vesille imeytyskenttä ja vessojen vesille tyhjennettävä
umpitankki.
Veden riittävyydessä on ollut ongelmia ja jätevesien puhdistuksessa
on tulevaisuudessa joka tapauksessa tehtävä parannuksia.
Piikkiön Pyölinrannan alueelle on rakenteilla vesiosuuskunta
nimeltään Meri-Kaarinan vesiosuuskunta, joka ulottuu leirialueelle.
Kiinteistötoimisto
on
neuvotellut
leirialueen
liittymisen
vesiosuuskuntaan. Osuuskunnan jäsenmaksu on 300 € ja
liittymismaksu 35.000 €.
Vesiosuuskunta on tehnyt vesijohto- ja viemärityöt vauhdilla tämän
syksyn aikana, koska toteuttamiseen on saatu rahoitusta tälle
vuodelle myös ELY-keskukselta. Siten seurakuntayhtymän tulisi
maksaa liittymismaksu jo tänä vuonna töiden valmistuttua. Lisäksi
ensi vuoden keväänä liitetään leirialueen wc-tilat, keittiö ja
saunarakennus vesiosuuskunnan putkiin ja näihin kaivuu-, ja
viemäritöihin sekä välipumppaamoihin tulee varata ensi vuoden
2018 talousarvion investointiosaan 25.000 €.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017
talousarvion investointibudjettiin lisätään 35.000 € Pyölinrannan
liittämiseksi vesiosuuskuntaan ja lisäksi vuoden 2018 talousarvion
käsittelyssä lisätään investointibudjettiin 25.000 € Pyölinrannan
sisäisiä kaivuu- ja viemäritöitä varten.Vuoden 2018 talousarvion
investointibudjetti kasvaa 25.000 eurolla ollen siten 2.345.000 euroa.
Pyölinrannan
liittymisen
investointikustannuspaikka on 2004480.

vesiosuuskuntaan

Lapsivaikutusten arviointi: Pyölinrannan leirialueen liittymisellä
Meri-Kaarinan vesiosuuskuntaan ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Kirkkovaltuusto
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käyttäminen

234/02.03.04.04/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 427

Esittelijä:

Yhteisten työmuotojen johtaja Teemu Hälli

Esittely:

Yhteinen diakoniatyön johtokunta on lähettänyt Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle lyhennysotteen
7.11.2017 kokouksestaan, jossa se on käsitellyt Turun ev.lut. seurakuntien takuurahaston lakkauttamista ja varojen käyttämistä kehityshankkeeseen yhteistyössä Takuusäätiön kanssa.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kohdisti 1990-luvulla yhteisvastuuvaroja Takuusäätiölle, jonka alaisuuteen perustettiin Turun
ev.lut. seurakuntien takuurahasto. Rahastosta ei ole myönnetty takauksia noin 20 vuoteen, joten on aiheellista pohtia uusia käyttötarkoituksia rahastolle. Rahaston arvo 31.12.2016 oli 58 230,54 €. Lisää tietoa takuurahastosta ja rahaston säännöt löytyvät liitteestä.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskuksen yhteiskunnallinen työ on valmistellut yhteistyössä Takuusäätiön kanssa
kehittämishanketta: ”Kehittämishanke sosiaali- ja terveysalan sekä
diakoniatyön ammattilaisten osaamisen, valmiuksien ja verkostojen
vahvistamiseen, jotta taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevat
henkilöt ja heidän läheisensä saavat tukea ennen talous- ja velkaongelmien kärjistymistä”.
Kehittämishanke toteutettaisiin Takuusäätiön ja Turun ja Kaarinan
seurakuntien yhteishankkeena. Kahden vuoden hankkeen
(2018-2019) kustannuksista 2/3 katettaisiin Takuusäätiön perusrahastosta ja 1/3 Turun ev.lut. seurakuntien takuurahastosta. Hanketta
esitellään liitteessä.
Takuusäätiön hallitus on hyväksynyt perusrahaston varojen käytön
hankkeeseen.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen diakoniatyön johtokunta katsoo Turun ev.lut. seurakuntien takuurahaston sääntöjen §
10 mukaan rahaston toiminnan käyneen tarpeettomaksi.
Johtokunta ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
1. Turun ev.lut. seurakuntien takuurahasto lakkautetaan.
2. Palauttamisen sijasta rahaston varat käytetään yhteistyössä Ta-
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kuusäätiön kanssa toteutettavaan kehittämishankkeeseen
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää yhteisen diakoniatyön johtokunnan esityksen perusteella, että
1. Turun ev.lut. seurakuntien takuurahasto lakkautetaan.
2. rahaston varat käytetään yhteistyössä Takuusäätiön kanssa toteutettavaan kehittämishankkeeseen
Lapsivaikutusten arviointi
käsittelyvaiheessa.

on

käsitelty

aisian

aikaisemmassa

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

Yhteisen diakoniatyön johtokunnan pöytäkirjaote
Turun ev.lut. seurakuntien takuurahaston tietoja
Hankesuunnitelma

Liitteet

Liite 20 Diakoniatyön johtokunta 7/7.11.2017 § 77 Turun ev.lut.
seurakuntien takuurahaston lakkauttaminen ja varojen
käyttäminen kehityshankkeeseen
Liite 21 hankesuunnitelma
Liite 22 Turun ev.lut.seurakuntien takuurahaston tiedot

Jakelu

Yhteisen diakoniatyön johtokunta
Diakoniajohtaja Teemu Hälli
Taloustoimisto
Takuusäätiö
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Diakonisen vaateavun selvitys
235/04.07.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 428

Esittelijä:

Yhteisten työmuotojen johtaja Teemu Hälli

Esittely:

Yhteinen diakoniatyön johtokunta on lähettänyt Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle lyhennysotteen
7.11.2017 kokouksestaan, jossa se on käsitellyt diakonisesta vaateavusta tehtyä selvitystä.
Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmän kehittämisestä kokouksessaan
14.9.2017 (YKN §336). Päätöstä edelsi johtamisjärjestelmän kehittämistyöryhmän raportti, joka esiteltiin yhteiselle kirkkoneuvostolle
1.6.2017 (YKN §246).
Kehittämistyöryhmän raportissa ehdotetaan selvityksen tekemistä
diakonisen vaateavun nykytilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Diakoniakeskuksen yleispalveluiden tiimi on valmistanut
kyseisen selvityksen.
Yhteisen diakoniatyön johtokunta keskusteli selvityksen pohjalta diakonisen vaateavun selvityksestä ja asettui tukemaan diakonisen
vaateavun jatkuvaa kehittämistä.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee vaateavun selvityksen tiedokseen
Lapsivaikutusten arviointi on käsitelty asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa

´

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

Yhteisen diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja
Diakoniatyön vaateavun selvitys 2017

Liitteet

Liite 23 Diakoniatyön johtokunta 7/7.11.17 § 78 Diakonisen
vaateavun selvitys
Liite 24 Diakonisen vaateavun selvitys 2017
Liite 25 Liite vaateavun selvitykseen
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Muut asiat
Yhteinen kirkkoneuvosto
Ei muita asioita.
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Muutoksenhaku
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 430

Pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.
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§ 431

Kokouksen päättäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 431
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus

Yhteinen kirkkoneuvosto

Pöytäkirja 23.11.2017 § 413- 431

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain
5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista
hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös
koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 413, 414, 415, 416, 417 418, 419, 423, 426, 428, 429, 430,431
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:420, 421,422, 424,425, 427
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin
tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
·

Turun ja Kaarinen seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Eerikinkatu 3 A, 3. kerros
Postiosoite: PL 922
Sähköposti: turku.kirjaamo@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 420, 421,422, 424,425, 427
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti
(telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
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HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisu
n tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
·

Turun ja Kaarinen seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Eerikinkatu 3 A, 3. kerros
Postiosoite: PL 922
Sähköposti: turku.kirjaamo@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse,
lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan
saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää,
jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisu Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
- oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
n sisältö
- tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
·

Turun hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Telekopio: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
·

Valitusaika
30 päivää

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Käyntiosoite: Hämeenkatu 13
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Telekopio: 02 279 7001
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
·

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
·

Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

PL 29 Meritullinkatu 10, 00023 Valtioneuvosto

30 päivää

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
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Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon
asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään
silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä
hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitusaika
14 päivää

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta
ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa
226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

