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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 7.2.2018 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30.

Paikka:

Hannunniitun seurakuntatalo, Virmuntie 2

Läsnä:

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

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, saapui klo 18.20 § 6 kohdalla
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Toljamo, Outi

sihteeri

Kutsuttuina:

Ahopelto, Elina § 1
Lehto, Annamaria § 1-6

Poissa:

§1
KOKOUKSEN AVAUS
Elina Ahopelto esittäytyi (ennen lähtöään Jaanin seurakuntatalolle nuorteniltaan). Virsi 54.

§2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina 9.2.2018 klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Nina Koiranen ja Eija Koskivaara.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§4
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§5
ILMOITUSASIAT

A. a Kirkkohallituksen yleiskirjeet
Nro 1/2018 Vuoden 2018 seurakuntavaalit: Vaalilautakunnan asettaminen, äänestysalueet sekä
vaaliasiakirjojen tilaaminen
Nro 2/2018 Varhaiskasvatuksen yhteistyö seurakunnan ja kunnan välillä
Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta http://evl.fi/yleiskirjeet
A. b Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta http://sakasti.evl.fi/kit
B. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat luetettavissa internetissä osoitteessa:
http://www.turunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallinto-ja-paatoksenteko

C. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat:
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.
D. Turun arkkihiippakunnnan päätöspöytäkirjat
2/2018 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvien mahdollisten uusien seurakuntien järjestelytoimikunnat

E. Muut asiat
-

-

Katariinanseurakunnasta vuonna 2017 on eronnut 301 jäsentä. Vastaava luku vuonna 2016
oli 226 eroajaa. Liittyneitä vuonna 2017 on ollut 78 henkilöä. Vastaava luku vuonna 2016 oli
94 henkilöä. Yhteensä Turusta ja Kaarinasta kirkosta vuonna 2017 erosi 3154 henkilöä ja
seurakuntiin liittyi 776 henkilöä. Eniten eroavia oli alle 40-vuotiaissa. Kirkkoon kuuluu nyt 71
% suomalaisista. Kirkon jäsenten osuus Suomen väestöstä laski vuoden takaisesta yhden
prosenttiyksikön.
Kirkkohallitus käsittelee todennäköisesti seurakuntaliitoksia 27.3.2018

-

-
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Tuomiokapitulista on tulossa kirje seurakuntaneuvostoille mahdollisesta järjestelytoimikunnan nimeämisestä 15.3. mennessä
Valoa yössä kevään ensimmäinen ilta on to 22.3. klo 18.00 (kahvit 17.30) Katariinan pappilassa. Aiheena on ”Sovussa sitruunapuiden alla – Al Andaluksen tarina) Idän ja lännen suuret maailmanuskonnot elivät rauhassa 1000-luvun Espanjassa
Vanha Testamentti tutuksi luentosarjassa professori Antti Laato luennoi Varissuon kirkossa
keskiviikkoisin kerran kuukaudessa. Seuraava ilta on 21.2. klo 18.00
Samuel Salmi tulee seuroihin Katariinan pappilaan 31.5.klo 18.00

Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§6
VANHUSTYÖN MÄÄRÄAIKAISESSA DIAKONIAN VIRKASUHTEESSA ALOITTANUT ANNAMARIA LEHTO JA
NUORISOTYÖNOHJAAJA ELINA AHOPELTO ESITTÄYTYVÄT
Katariinanseurakunnan vanhustyön määräaikaisessa työsuhteessa aloitti Annamaria Lehto
4.1.2018. Elina Ahopelto aloitti nuorisotyönohjaajana 1.2.2018. Annamaria Lehto ja Elina Ahopelto esittäytyvät seurakuntaneuvostolle.
Esitys:

Uudet työntekijät esittäytyvät seurakuntaneuvostolle.

Käsittely:

Elina Ahopelto esittäytyi jo § 1 kohdalla. Annamaria Lehto esittäytyi ja esitteli myös kuluvan
vuoden etsivän vanhustyön projektisuunnitelman sekä varttuneen väen kevään 2018 ohjelman.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§7
VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUKSET TYÖALOITTAIN
Seurakuntaneuvosto on 27.1.2010 § 11 päättänyt, että toimintakertomusten laatimisessa noudatetaan seuraavanlaista ohjeistusta:
- perustuu rakenteeltaan toimintasuunnitelmaan: toiminta-ajatus, vastuuhenkilöt, resurssit,
muutostarpeet, tavoitteet, talous
- kertoo, mitä tavoitteiden saavuttamiseen eteen on tehty (myös määrällisesti)
- arvioi, miten edellisessä on onnistuttu määrällisesti, laadullisesti ja taloudellisesti
- pituus 1-3 A4 sivua (normaali fontti ja riviväli)
- tarvittaessa seurakuntaneuvostolle voidaan erikseen toimittaa tilastot toiminnasta
Toimintakertomus on suhteessa toimintasuunnitelmaan toiminnan arviointia, jonka pohjalta toimintaa kehitetään seuraavia vuosia varten. Seuraavista työaloista on laadittu toimintakertomukset vuodelta 2017.
aikuistyö
diakonia
jumalanpalveluselämä
kirkkomusiikki Katariina ja Varissuo
lapsityö
lähetystyö
nuoret aikuiset ja opiskelijatyö
perhetyö
rippikoulutyö
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rippikoulun jälkeinen nuorisotyö
tytöt ja pojat
viestintätyö
Toimintakertomukset esityslistan mukana. Kansainvälisen työn ja maahanmuuttajatyön toimintakertomus toimitetaan kokoukseen.
Käsittely:

Kansainvälisen työn ja maahanmuuttajatyön toimintakertomusta ei jaettu eikä käsitelty vielä tässä kokouksessa.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi aikuis-, diakonia-, jumalanpalveluselämän,
kansainvälinen ja maahanmuuttaja-, kirkkomusiikki-, lapsi-, lähetys-, nuoret aikuiset-, perhe-,
rippikoulu- ja rippikoulun jälkeinen nuoriso-, tytöt ja pojat-, jumalanpalveluelämän sekä viestintätyön toimintakertomukset vuodelta 2017.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi aikuis-, diakonia-, jumalanpalveluselämän,
kirkkomusiikki-, lapsi-, lähetys-, nuoret aikuiset-, perhe-, rippikoulu- ja rippikoulun jälkeinen
nuoriso-, tytöt ja pojat-, jumalanpalveluelämän sekä viestintätyön toimintakertomukset vuodelta
2017. Toimintakertomukset AMS 2.3.3. / sp.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

työntekijät

§8
KATARIINANSEURAKUNNAN YHTEISVASTUUMESSU 4.2.2018 ON VAIN VARISSUON KIRKOSSA
Tänä vuonna Katariinanseurakunnassa järjestetään Yhteisvastuukeräyksen yhteinen aloitusmessu Varissuon kirkossa 4.2.2018 klo 12. Katariinan kirkolta on kirkkobussikuljetus Nummelta
Varissuon kirkkoon ja takaisin Nummelle.
On perusteltua järjestää yhdessä seurakunnassa yksi yhteinen YV-messu ja yhteisvastuun infotilaisuus. Muutoksesta on informoitu seurakuntalaisia lehdissä, kotisivuilla ja Katariinan kirkolla.
Esitys:

Pyhän Katariinan kirkossa ei järjestetä sunnuntaina 4.2. jumalanpalvelusta klo 10, vaan seurakuntalaisia kutsutaan Varissuon kirkkoon yhteiseen Yhteisvastuukeräyksen aloitusmessuun.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Pyhän Katariinan kirkon suntio
Varissuon kirkon suntiot

§9
KIRKKOHALLITUKSEN LISÄSELVITYSPYYNTÖ TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄÄN
KUULUVIEN
SEURAKUNTIEN
SEURAKUNTAJAON
MUUTTAMISTA
KOSKEVASSA
ASIASSA
(DKIR/1375/00.01.00/2017)
Kirkkohallitus on tuomiokapitulin kautta lähettänyt lisäselvityspyynnön Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntajaon muuttamista koskevassa asiassa.
Pyyntö on lähetetty Turun Henrikinseurakuntaan, Turun Katariinanseurakuntaan ja Turun tuomiokirkkoseurakuntaan.
Lakimiesasessori Mäkinen kirjoittaa sähköpostikirjeessään 10.1.2018 seuraavasti:
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”Kirkkohallitus on lähettänyt oheisen lisäselvityspyynnön, jossa pyydetään tuomiokapitulia pyytämään Turun Katariinan- ja Henrikinseurakuntien seurakuntaneuvostoilta sekä Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolta lausunnot tuomiokapitulin 13.12.2017 ehdottamasta viiden
seurakunnan mallista, jossa Turun Henrikinseurakunta ja Turun Katariinanseurakunta yhdistettäisiin ja Turun tuomiokirkkoseurakunta jatkaisi nykyisellään. Toimitan lausuntopyynnön kirkkoherroille ja pyydän seurakuntaneuvostoja antamaan kirkkohallituksen pyytämät lausunnot. Lausunnot tulee toimittaa viimeistään 28.2.2018 suoraan kirkkohallitukseen osoitteella kirkkohallitus@evl.fi. Lisäksi pyydän, että lausunnot toimitetaan tiedoksi tuomiokapitulille osoitteella turku.tuomiokapituli@evl.fi.
Viestin liitteenä on kirkkohallituksen lausuntopyyntö ja pöytäkirjanote tuomiokapitulin
13.12.2017 tekemästä päätöksestä, jolla asiassa on annettu lausunto kirkkohallitukselle. Pöytäkirjaote on jo aiemmin toimitettu seurakuntiin.”
Sama pöytäkirjaliite on myös tämän esityslistan mukana.

Seurakuntaneuvosto,
7.2.2018 § 9
Kirkkohallituksen lisäselvityspyyntö (lakimiesasessori Mäkisen sähköpostikirje 10.1.2018) kuuluu seuraavasti:
”Asia Lisäselvityspyyntö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntajaon muuttamista koskevassa asiassa (DKIR/1375/00.01.00/2017)
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille
Kirkkohallitus on vastaanottanut Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta lausuntona ehdotuksen seurakuntajaotuksen muutokseksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnissa.
Asian valmistelun aikana on käynyt ilmi, ettei Turun tuomiokirkkoseurakuntaa, Turun Henrikinseurakuntaa ja Turun Katariinanseurakuntaa ole kuultu siltä osin, kuin tuomiokapitulin
13.12.2017 lausunnossa ehdottama seurakuntajaon malli poikkeaa sen 21.6.2017 tekemästä
aloitteesta, josta on järjestetty kuulemiskierros.
Kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 §:n mukaan tuomiokapituli vastaa kuulemisesta ja selvitysten
hankkimisesta seurakuntajakoa koskevien aloitteita käsitellessään. Seurakuntien tekemistä
aloitteista ja niiden yhteydessä järjestetystä kuulemisesta huolimatta pyydän tuomiokapitulia vielä pyytämään Turun Katariinan- ja Henrikinseurakuntien seurakuntaneuvostoilta sekä Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolta lausunnot tuomiokapitulin 13.12.2018 ehdottamasta
viiden seurakunnan mallista, jossa Turun Henrikinseurakunta ja Turun Katariinanseurakunta
yhdistettäisiin ja Turun tuomiokirkkoseurakunta jatkaisi nykyisellään.
Pyydän toimittamaan lausunnot kirkkohallitukselle 28.2.2018 mennessä.
Pasi Perander
esittelijä
taloussuunnittelupäällikkö”

Tuomiokapituli teki 21.6.2017 aloitteen, jossa Turun Henrikinseurakunta ja Turun Katariinanseurakunta yhdistettäisiin Turun tuomiokirkkoseurakuntaan.
Mutta tuomiokapituli totesi lausunnossaan 13.12.2017 kirkkohallitukselle, että Turun Henrikinseurakunta ja Turun Katariinanseurakunta lakkautettaisiin ja niiden alueelle muodostettaisiin
uusi seurakunta, jonka nimenä olisi Turun Katariinanseurakunta. Tässä ratkaisussa Turun tuomiokirkkoseurakuntaan ei kohdistuisi muutoksia.
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Pasi Perander toteaa edellä: ”Asian valmistelun aikana on käynyt ilmi, ettei Turun tuomiokirkkoseurakuntaa, Turun Henrikinseurakuntaa ja Turun Katariinanseurakuntaa ole kuultu siltä osin,
kuin tuomiokapitulin 13.12.2017 lausunnossa ehdottama seurakuntajaon malli poikkeaa sen
21.6.2017 tekemästä aloitteesta, josta on järjestetty kuulemiskierros.” Tämän pykälän käsittelyssä on kyse tuosta kuulemisesta.
Liite § 9

Esitys:

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto vastaa kirkkohallituksen lisäselvityspyyntöön seuraavasti:
Katariinanseurakunan seurakuntaneuvosto katsoo, että arkkihiippakunnan tuomiokapitulin lausunto (13.12.2017) lähtökohtaisesti turvaa sekä tuomiokirkkoseurakunnan erityisaseman että
toimivan seurakuntatyön Itä-Turun alueella. Se on riittävän hyvä esitys Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntarakenteeksi.
Seurakuntayhtymän rahanjakomallia pitää kehittää niin, että määrärahojen jakaminen seurakunnille ei perustu yksinomaan seurakunnan jäsenmäärään.
Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto ei näe Turun kaupunkialueella tapahtuvan seurakuntatyön kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisena Katariinanseurakunnan liittämistä
tuomiokirkkoseurakuntaan. Sen sijaan liitos Henrikinseurakunnan kanssa voisi mahdollistaa
niukkenevien resurssien tulevaisuudessa rikkaamman seurakuntatyön Itä-Turun alueella.

Käsittely:

Keskustelun aikana Anni Maria Laato teki seuraavan vastaesityksen:
”Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto vastustaa liitosta Henrikinseurakuntaan. Seurakuntaneuvosto on perehtynyt monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti eri
vaihtoehtoihin rakennemuutosprosessin aikana.
Ehdotettu liitos ei tuota taloudellisia säästöjä, vaan itse asiassa nostaa suhteellisia kustannuksia sekä synnyttänee uusia rakenteellisia siiloja seurakuntayhtymän sisällä. Seurakuntayhtymässä jo nyt kerätään kirkollisvero sekä hoidetaan kiinteistöt keskitetysti,
samoin osa toiminnoista. Katariinanseurakunta hoitaa tällä hetkellä tehtäväänsä kustannustehokkaasti ja etsien yhteistyömahdollisuuksia. Katariinanseurakunta ei nytkään
ole pieni (n. 15.000 jäsentä); lisäksi sen alueelle on kaavoitettu runsaasti lisärakentamista, mikä takaa riittävän väestöpohjan jatkossakin.
Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto pitää kirkon tulevaisuuskomitean linjausten
mukaisesti tärkeänä läheisyyttä ja yhteyttä. Seurakunnan koolla ja maantieteellisellä
ulottuvuudella on merkitystä toimintaan sekä työntekijöiden hyvinvointiin. Laajat liitosseurakunnat, varsinkin kaupunkialueella, vievät päätöksenteon kauemmas seurakuntalaisten todellisuudesta ja vähentävät demokratiaa. Ne edut, joita liitoksen puolesta esitetään, voidaan saavuttaa myös lisäämällä yhteistyötä ja luomalla uusia toimintatapoja
seurakuntayhtymän seurakuntien välillä. Kirkolliskokous työstää parhaillaan uudistuksia, jotka mahdollistavat paremmin yhteistyön seurakuntien välillä. Liitos ei siis ole toiminnallisistakaan syistä tarpeen, päinvastoin.
Turun
Katarinanseurakunnan
seurakuntaneuvoston
edellisessä
lausunnossa
25.10.2017 ilmaistiin halu pysyä itsenäisenä. Kirkkovaltuuston kokouksessa kaikki Katariinanseurakunnan valtuutetut äänestivät itsenäisenä pysymisen puolesta.”
Tiina Stauffer ja Päivi Salminen kannattivat vastaesitystä.
Suoritettiin äänestys. Puheenjohtajan pohjaesitystä äänestävät vastasivat JAA, vastaesitystä
kannattavat vastasivat EI. Äänestyksessä annettiin seuraavat äänet:
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Kairavuo, Leena JAA
Heinonen, Mari JAA
Kallio, Nina EI
Kavén, Sirkka-Liisa EI
Koiranen, Nina EI
Koskivaara, Eija EI
Laato, Anni Maria EI
Laihinen, Marja-Leena EI
Lundström, Erika EI
Rantanen, Ari EI
Salminen, Päivi EI
Siivonen, Riitta EI
Sokajärvi, Anneli EI
Stauffer, Tiina EI
Tiensuu, Pirjo EI
Äänestyksessä annettiin 13 EI-ääntä ja 2 JAA-ääntä.
Päätös:

Seurakuntaneuvosto hyväksyi Katariinanseurakunnan lausunnoksi edellä olevan Anni Maria
Laadon tekemän vastaesityksen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

Kirkkohallitus, Arkkihiippakunnan tuomiokapituli / Matti Mäkinen sekä Henrikinseurakunta

§ 10
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Ei esille otettavia asioita.

§ 11
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 11.

§ 12
SEURAAVAT KOKOUKSET
Seuraavat kokoukset ovat keskiviikkoisin 21.3., 18.4., 23.5. ja tarvittaessa 13.6. Kahvit klo
17.30 ja kokous klo 18.00.

§ 13
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10. Herran siunaukseen.
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Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2018 ____________________
Leena Kairavuo
puheenjohtaja

___ / ___ 2018 ____________________
Outi Toljamo
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 1–13 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

___ / ___ 2017 ____________________
Nina Koiranen

___ / ___ 2017 ____________________
Eija Koskivaara

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Turun Katariinanseurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.2018 – __.__.2018 klo 8.00 – 15.45 ja josta on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla
__.__.2018 – __.__.2018.

_________________________
Katri Lautjärvi
Seurakuntasihteeri

