PÖYTÄKIRJA

10/2018

28.11.2018

Tark. ___/___

105

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 28.11.2018 klo 18.00, kahvit klo 17.30 alkaen.

Paikka:

Hannunniitun seurakuntatalo, Virmuntie 2

Läsnä:

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

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen, poistui klo 19.50 § 141
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Toljamo, Outi

sihteeri

Poissa:

Kallio, Nina

jäsen

§ 134
KOKOUKSEN AVAUS

Virsi 600:1,3. Tuomiosunnuntain teksti Joh 5 ja rukous.
§ 135
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 136
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina 30.11.2018 klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään
kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Tiina Stauffer ja Pirjo Tiensuu.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§ 137
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 138
ILMOITUSASIAT
A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
17/2018 Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2020
17/2018 Liite 1 Tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista seurakuntataloudelle malli
17/2018 Liite 2 Tilintarkastajalle - ISAE varmuuslausunto
16/2018 Uusi etu- ja sukunimilaki voimaan 1.1.2019
15/2018 Rippikoulun malliohjesääntö
15/2018 liite - Rippikoulun malliohjesääntö 2018
14/2018 Vuoden 2019 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta http://evl.fi/yleiskirjeet

B. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Ei uusia KiT:n yleiskirjeitä
Kaikki KiT:n yleiskirjeet luettavissa osoitteesta http://sakasti.evl.fi/kit

C. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen
kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat luetettavissa internetissä osoitteessa:
http://www.turunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallinto-ja-paatoksenteko
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D. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
41/2018
42/2018
43/2018
44/2018
45/2018
46/2018
47/2018
48/2018
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat nähtävissä kokouksessa.

E. Muut asiat
-

Uuden seurakuntaneuvoston ensimmäinen kokous on ke 16.1. klo 17/17.30
Uuden seurakuntaneuvoston jäsenten tehtävään siunaaminen on
su 27.1.2019 klo 10 messussa Pyhän Katariinan kirkossa

Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 139
ILMOITUS VAALIEN TULOKSESTA
Katariinanseurakunnan vaalilautakunta on lähettänyt seurakuntaneuvostolle ilmoituksen vaalien tuloksesta. Ilmoituksessa on tieto Katariinanseurakunnasta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle valituista henkilöistä sekä Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostoon valituista henkilöistä. Valitut ehdokkaat ja varajäsenet on ilmoitettu vertausluvuittain esityslistan mukana tulevan ilmoituksen mukaan.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi Katariinanseurakunnasta Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle valitut henkilöt sekä Katariinanseurakunnan
seurakuntaneuvostoon valitut henkilöt.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 140
KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.1.-31.12.2019
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL
4:2, 2).
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, Va-
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rissuon kirkon klo 12 ja Hannunniitun seurakuntatalossa kerran kuukaudessa pidettäviä jumalanpalveluksia.
Kirkkohallitus on määrännyt yleiskirjeessään 12/2018 päivään sidotut kolehdit sekä ajanjaksoon
sidotut kolehdit (tammi-maalis-, kesä-elo- ja syys-marraskuu). Lisäksi Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapituli on määrännyt kerättäväksi päivään sidottuja kolehteja (21.7.ja 31.11.) Kirkkohallituksen yleiskirjeessä on lista suositeltavista, vapaaehtoisista kolehtikohteista. Lisäksi tuomiokapituli suosittelee kolehdin keräämistä El Salvadorin kumppanuuskirkon hyväksi (31.3.).
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
ilmoitetaan kirkkohallitukselle. Tämä ilmoitus voidaan tehdä osoitteeseen terhi.kiuru@evl.fi
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 tarpeessa
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.
Vuoden 2019 kolehtisuunnitelma on liitteenä (liite § 140). Pyhät, joihin seurakunta saa itse valita
kolehtikohteet on merkitty punaisella, hiippakunnalliset kolehdit vihreällä, ajanjaksoon sidotut
kolehdit sinisellä ja kirkkohallituksen määräämät mustalla.
Pääasiallisesti vapaat kolehtikohteet on valittu siten, että ne voisivat tukea heikoimmissa asemissa olevia erityisesti kansainvälisissä kohteissa.
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 mukana olevan kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.31.12.2019.

Käsittely:

Puheenjohtaja muutti esitystään siten, että 27.1. ja 22.6. kolehtikohteet vaihtoivat keskenään
paikkaa.

Päätös:

Esityksen mukaan. Liite § 140.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Pyhän Katariinan kirkko
Varissuon kirkko
Hannunniitun seurakuntatalo
taloustoimisto
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§ 141
LAUSUNTO TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULILLE MÄÄRÄAIKAISEN
SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMISEKSI 1.1.2019-31.12.2021
Katariinanseurakunnan seurakuntapastori Anna Hälli valittiin Katariinanseurakunnan kappalaiseksi 1.1.2019 alkaen. Tästä johtuen Hälliltä vapautui seurakuntapastorin virka 1.1.2019 lukien. Seurakuntaneuvosto esittää, että seurakuntapastorin virka täytettäisiin määräaikaisesti,
kuitenkin sillä edellytyksellä, että kappalaisen viran täyttö saa lainvoiman ja seurakuntapastorin
virka voidaan täyttää.
Kirkkolain 6 luvun 9 §:n 2 mom. mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain, jos:
1) viranhaltija sitä itse pyytää;
2) määräajaksi ottamisesta säädetään erikseen; tai
3) tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii.
Kirkkolain 6 luvun 11 § 2-3 momentin mukaan tuomiokapituli täyttää seurakuntapastoreiden virat. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin mukaan olisi hyvä työllistää jo aiemmin Turun arkkihiippakuntaan vihitty pappi, mikäli hän on ilman viranhoitomääräystä. Mikäli ilman viranhoitomääräystä olevista arkkihiippakunnan papeista ei seurakunnan mukaan kuitenkaan kukaan ole
sopiva eikä vastaa seurakunnan tarpeita, niin viran voi laittaa myös KirkkoHR:ään julkiseen hakuun. Ensin on kuitenkin tarkkaan kartoitettava jo vihityt arkkihiippakunnan papit.
Seuraava mahdollinen pappisvihkimys Turun arkkihiippakunnassa on vasta 26.5.2019. Tammikuun pappisvihkimyksen vihkimysprosessi on jo käynnissä, eikä siihen voida ottaa enää uusia
henkilöitä.
Koska Katariinanseurakunnan jäsenmäärän kehitys on ollut negatiivinen ja seurakunnan taloudellinen tilanne on epävarma, niin seurakuntaneuvosto esittää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, että seurakuntapastorin virkaa ei täytettäisi toistaiseksi voimassa olevaksi, vaan
se täytettäisiin 1.1.2019 alkaen määräaikaisesti kolmen vuoden ajaksi.
Määräaikaiselle seurakuntapastorille suunnitellun työalan ja seurakuntapastorille jo kevään työlistaan ennen kappalaisen vaalia jaettujen työtehtävien vuoksi on välttämätöntä, että seurakuntapastorin virka täytetään. Seurakunnan taloudellisen tilanteen epävarmuustekijöiden vuoksi on
kuitenkin syytä valita seurakuntapastori vain määräaikaisesti.
Määräaikaisen seurakuntapastorin tehtävänkuvaksi on määritelty aikuistyö ja muu papin perustyö.
Seurakuntapastorin virkaa varten on varattu määrärahat. Seurakuntapastorin peruspalkka on
2957,89 € + 25,9 % sivukuluja/kk. Palkan päälle tulee mahdollisesti vuosisidonnaiset kokemuslisät.
Seurakuntapastorin valinnasta päättää tuomiokapituli.
Katariinanseurakunnan vs. seurakuntapastorina 1.2.2016 alkaen ja myöhemmin vt. kappalaisena (50 %) on toiminut pastori Kristiina Frondelius.
Työssään Frondelius on saanut luotua hyvät kontaktit ja verkostot seurakunnan alueella. Frondelius on ollut mukana erityisesti seurakunnan lapsi- ja perhetyössä, aikuistyössä, kansainvälisessä työssä ja rippikoulutyössä.
Frondelius on osoittautunut luotettavaksi, osaavaksi ja taitavaksi työntekijäksi, joka on omaaloitteisesti ja ahkerasti hoitanut työnsä ja saanut myös työntekijöiden ja seurakuntalaisten luottamuksen osakseen.
Esityslistan mukana on Kristiina Frondeliuksen ansioluettelo.
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Lava:

Käsiteltävällä asialla on Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Täytettävässä seurakuntapastorin määräaikaisessa virassa pappi tulee toimimaan niin lasten kuin
perheidenkin parissa erityisesti toimituksissa ja jumalanpalveluksissa. Määräaikaisen seurakuntapastorin tehtäviin kuuluu myös rippikoulujen ohjaaminen.

Esitys:

Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori Kristiina Frondeliukselle annetaan viranhoitomääräys Turun Katariinanseurakunnan määräaikaisen seurakuntapastorin virkaan 1.1.2019-31.12.2021.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

Kristiina Frondelius
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

§ 142
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 142.

§ 143
SEURAAVAT KOKOUKSET
Tämän seurakuntaneuvoston viimeinen nelivuotiskauden kokous on 19.12. klo 17.30 Nummen
seurakuntakodilla. Samassa yhteydessä on luottamushenkilöiden joulu- ja kiitosruokailu.

§ 144
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen Isä meidän – rukoukseen klo 19.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2018 ____________________
Leena Kairavuo
puheenjohtaja

___ / ___ 2018 ____________________
Outi Toljamo
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 134-144 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

___ / ___ 2018 ____________________
Tiina Stauffer

___ / ___ 2018 ____________________
Pirjo Tiensuu

PÖYTÄKIRJA

10/2018

28.11.2018

Tark. ___/___

111

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

