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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 21.3.2018 klo 18.00

Paikka:

Katariinan pappila, Pyhän Katariinan kirkkoaukio 7

Läsnä:

Kairavuo, Leena
Heinonen, Mari
Hovi-Hairisto, Pirjo
Kavén, Sirkka-Liisa
Koiranen, Nina
Laato, Anni Maria
Laihinen, Marja-Leena
Laine, Rauni
Laitinen, Marjukka
Lundström, Eriika
Rantanen, Ari
Salminen, Päivi
Siivonen, Riitta
Sokajärvi, Anneli
Stauffer, Tiina

puheenjohtaja
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Toljamo, Outi

sihteeri

Kallio, Nina
Koskivaara, Eija
Tiensuu, Pirjo

jäsen
jäsen
jäsen

Poissa:

§ 14
KOKOUKSEN AVAUS
Virsi 50 :1-3, Lk 1:46-50 ja rukous puheenjohtajan johdolla.
§ 15
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 16
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina 23.3.2018 klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään
kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Anni Maria Laato ja Marja-Leena
Laihinen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§ 17
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 18
ILMOITUSASIAT

A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
5/2018 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2018
4/2018 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2018
3/2018 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2017
2/2018 Varhaiskasvatuksen yhteistyö seurakunnan ja kunnan välillä
Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta http://evl.fi/yleiskirjeet

B Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kaikki 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

D. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat:
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
14/2018
15/2018
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.
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E. Turun arkkihiippakunnnan päätöspöytäkirjat
5/2018 2.3.2018 DTUR/222/00.00.00/2017 §93 Arkkipiispan vaalin toinen kierros
F. Muut asiat
-

-

-

Henrikinseurakunnan lyhennysote pöytäkirjasta 2/2018 § 27 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvien mahdollisten uusien seurakuntien järjestelytoimikunnat
To 5.4 klo 18 Kansalaissodan aika Nummenmäellä - Sovinto 100, Katariinan pappila,
Pyhän Katariinan kirkkoaukio 7
Alustus kasvatustoimenjohtaja emeritus Lasse Urho, kommenttipuheenvuorot kirkkoherra
emeritus Heikki Suominen ja kirjailija Harri Raitis sekä Unto Salo arkeologian professori
emeritus. Musiikkia. Keskustelua johdattelemassa kirkkoherra Leena Kairavuo. Kahvitarjoilu
klo 17.30 alkaen. Vapaa pääsy.
19.4. klo 18.00 Eevan tyttäret, Katariinan pappila, Pyhän Katariinan kirkkoaukio 7
Tervetuloa kuuntelemaan entisajan ja nykyajan Eevan tyttärien tarinaa "Valoa yössä"keskustelusarjassa Pyhän Katariinan pappilassa torstaina 19.4 klo 18.00. TT Anni Maria
Laaton aiheena ovat vanhan kirkon kirkkoäidit ja heidän merkityksensä. Päätoimittaja Riitta
Monto kertoo tämän ajan vaikuttajanaisista. Keskustelua johdattelee kirkkoherra Leena Kairavuo. Musiikkia. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 nyyttäriperiaatteella. Vapaa pääsy.
Pääsiäisajan tapahtumat: kts. Lilja

Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 19
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ KAIJA GRUNDELLIN IRTISANOUTUMINEN DIAKONIN VIRASTA
Diakoniatyöntekijä Kaija Grundell on toimittanut seurakuntaneuvostolle seuraavan irtisanoutumisilmoituksen:
Minä Kaija Grundell sanoudun irti diakoniatyöntekijän virasta Turun Katariinanseurakunnassa
1.4.2018 lähtien.
Tampereella 28.2.2018
Kaija Grundell
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi diakoniatyöntekijä Kaija Grundellin irtisanoutumisen
Turun Katariinanseurakunnan diakoniatyöntekijän virasta 1.4.2018 alkaen ja kiittää Kaija Grundellia työstä Katariinanseurakunnassa.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

Kaija Grundell
Erja Viherkoski
Taloustoimisto, palkanlaskenta
Kirjaamo
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§ 20
ANOMUS ANSIOMERKKIEN MYÖNTÄMISEKSI
Pyhän Katariinan kuoro täyttää kuluvana vuonna 80 vuotta. Kanttori Markku Lautjärvi on osoittanut seurakuntaneuvostolle anomuksen kahden kuorolaisen palkitsemiseksi ansiomerkein.

Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto
Anomus kirkon kultaisen ansiomerkin myöntämisestä kahdelle kuorolaiselle
Pyhän Katariinan kuoro täyttää kuluvana vuonna 80 vuotta. Juhlinnan ajankohdaksi on suunniteltu äitienpäivää 13. toukokuuta 2018, jolloin kuoro osallistuu messuun Pyhän Katariinan kirkossa. Messun yhteydessä on tarkoitus muistaa kahta pitkäaikaista ja uskollista kuorolaista kirkon kultaisella ansiomerkillä.
Pyhän Katariinan kuoron matrikkelin mukaan turkulainen Mervi Paatere on ollut kuoromme jäsenenä, alttona vuosina 1978-82 ja lokakuusta 1990 lähtien tähän päivään, yhteensä 32 vuotta.
Paattislainen Inkeri Mäkimattila on laulanut Pyhän Katariinan kuorossa 26 vuotta kuoron johtavana sopraanona vuodesta 1992 lähtien. Hänen kirkkokuoroharrastus alkoi jo vuonna 1969
Tammelan kirkkokuorossa jonka jälkeen hän siirtyi Yläneen kirkkokuoroon. Nykyään Inkeri laulaa Pyhän Katariinan kuoron ohessa niin ikään Paattisten kirkkokuorossa. Ensi vuonna 2019
hänellä tulee täyteen 50 vuotta kirkkokuorolaulajana.
Perustuen edellä mainittuihin ansioihin aktiivisesta vapaaehtoistyöstä seurakunnan musiikkityön
hyväksi, anon Mervi Paaterelle ja Inkeri Mäkimattilalle kirkon kultaista ansiomerkkiä.
Turussa 8. maaliskuuta 2018
Markku Lautjärvi
Pyhän Katariinan kuoron taiteellinen johtaja

Seurakuntatyön kultainen ansiomerkki myönnetään 30 vuoden palveluksesta ja se maksaa 95
€. Seurakuntatyön hopeinen ansiomerkki myönnetään 20 vuoden palveluksesta ja se maksaa
49 €. Seurakuntatyön pronssinen ansiomerkki myönnetään 10 vuoden palveluksesta ja se maksaa 33 €.
Standaarin hopealaatta maksaa 34-40 € /kpl.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää myöntää seurakuntatyön kultaiset ansiomerkit Inkeri Mäkimattilalle
ja Mervi Paaterelle. Ansiomerkkien kulut maksetaan kp 1042200220 Pyhän Katariinan kuoro.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Markku Lautjärvi

§ 21
MAAHANMUUTTAJA- JA KANSAINVÄLISEN TYÖN TOIMINTAKERTOMUS
Seurakuntaneuvosto on 27.1.2010 § 11 päättänyt, että toimintakertomusten laatimisessa noudatetaan seuraavanlaista ohjeistusta:
- perustuu rakenteeltaan toimintasuunnitelmaan: toiminta-ajatus, vastuuhenkilöt, resurssit,
muutostarpeet, tavoitteet, talous

-

PÖYTÄKIRJA

2/2018

21.3.2018

Tark. ___/___

13

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. Viime kokouksessa käsiteltiin muut toimintakertomukset, mutta maahanmuuttaja- ja kansainvälisen työn toimintakertomus jäi käsittelemättä.
Maahanmuuttaja- ja kansainvälisen työn toimintakertomus on esityslistan mukana.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi maahanmuuttaja- ja kansainvälisen työn
toimintakertomuksen vuodelta 2017.

Käsittely:

Keskustelun aikana Päivi Salminen esitti seurakuntaneuvoston puolesta toiveen, että toimintakertomuksissa lyhenteet kirjoitettaisiin auki niin että ne ovat kaikille ymmärrettäviä.

Päätös:

Esityksen mukaan. AMS 2.3.3 / sp.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

Johanna Viirros

§ 22
KATARIINANSEURAKUNNAN
TASEKIRJAA VARTEN

TOIMINNAN

ARVIOINTI

JA

TOIMINTAKERTOMUS

VUODEN

2017

Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt, että paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostojen ja yksikköjen esimiesten tulee laatia toimintakertomustekstit sekä täyttää toiminnan arviointilomakkeet.
Tasekirjaan sisällytetään toiminnan arviointilomakkeet paikallisseurakunnittain ja yksiköittäin
niistä tavoitteista, jotka sisältyvät Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2017 toimintaja taloussuunnitelmaan. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjeistuksen mukaisesti ko. toimintakertomukset ja toiminnan arviointilomakkeet toimitetaan taloustoimistoon vain sähköisesti kirkkoherran toimesta.
Katariinanseurakunnan toiminnan arviointi ja toimintakertomus vuodelta 2017 esityslistan mukana.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi toiminnan arvioinnin ja toimintakertomuksen
vuodelta 2017.

Käsittely:

Todettiin, että toiminnan arvioinnissa on virhe: kyseessä ei ollut Varissuon 40 –vuotistapahtuma
vaan Suomi 100 –juhlasta.

Päätös:

Esityksen mukaan. AMS 2.3.3 / sp.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§ 23
TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄÄN KUULUVIEN MAHDOLLISTEN UUSIEN SEURAKUNTIEN
JÄRJESTELYTOIMIKUNNAT
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli 31.1.2018, § 41
Diaarinumero

DTUR/27/00.01.00/2017

Esittelijä

Lakimiesasessori Matti Mäkinen/AP

Perustelut
Kirkkohallituksessa on vireillä esitys Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntajaon muutoksista. Tuomiokapituli antoi asiassa lausunnon 13.12.2017. Saatujen tietojen mukaan kirkkohallitus voi päättää asiasta mahdollisesti maaliskuun loppupuolella.
Esitykseen sisältyy ehdotukset kahden uuden seurakunnan perustamisesta. Turun Mikaelinseurakunta ja Turun Martinseurakunta lakkautettaisiin 31.12.2018 ja seurakunnista muodostettaisiin 1.1.2019 lukien uusi seurakunta nimeltään Turun Mikaelinseurakunta. Toinen ehdotus on,
että Turun Henrikinseurakunta ja Turun Katariinanseurakunta lakkautettaisiin 31.12.2018 ja
seurakunnista muodostettaisiin 1.1.2019 lukien uusi seurakunta nimeltään Turun Katariinanseurakunta.
Kirkkojärjestyksen 13 luvun 7 §:ssä säädetään, että kun kirkkohallitus on päättänyt perustaa
uuden seurakunnan, tuomiokapitulin on viipymättä asetettava järjestelytoimikunta seurakunnan
alueella asuvista luottamustoimiin vaalikelpoisista jäsenistä. Järjestelytoimikunnan jäsenten ja
varajäsenten lukumäärän ja kokoonkutsujan määrää tuomiokapituli. Niiden seurakuntien kirkkoneuvostojen tai seurakuntaneuvostojen, joista uusi seurakunta on muodostettu, on tehtävä tuomiokapitulille ehdotukset järjestelytoimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä.
Järjestelytoimikunnan tehtävistä säädetään kirkkojärjestyksen 13 luvun 8 §:ssä. Tehtävänä on
mm. valita kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 4 §:ssä tarkoitettu vaalilautakunta huolehtimaan seurakuntavaalien valmistelemisesta ja toimittamisesta sekä päättää äänestyspaikoista. Vaalilautakunta tulevia seurakuntavaaleja varten on asetettava viimeistään toukokuussa 2018.
Jotta kirkkohallituksen mahdollisen uusien seurakuntien perustamista koskevan päätöksen jälkeen ehditään tuomiokapitulissa riittävän ajoissa tehdä järjestelytoimikuntia koskevat päätökset
ja järjestelytoimikunta pääsee aloittamaan työnsä, olisi tarpeen pyytää mainituilta seurakunnilta
ehdotukset järjestelytoimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä. Ehdotus siis pyydettäisiin siltä varalta, että kirkkohallitus perustaa ehdotetut uudet seurakunnat. Jos kirkkohallitus ei niitä perusta,
jäisi järjestelytoimikunnan asettaminen tuomiokapitulissa raukeamaan.
Tarkoituksenmukaista olisi, että järjestelytoimikuntaan nimettäisiin kokoonkutsujaksi uuden seurakunnan kirkkoherraksi määrätty pappi. Muina jäseninä tulisi kustakin nykyisestä seurakunnasta valita kuusi luottamushenkilöjäsentä ja kuusi varajäsentä. Tällöin järjestelytoimikunnan kooksi
muodostuisi 13 jäsentä. Kirkkoherra toimisi asioiden esittelijänä järjestelytoimikunnassa.
Tuomiokapitulin tulee nyt pyytää nykyisten seurakuntien seurakuntaneuvostoja tekemään ehdotukset järjestelytoimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä. Määräajaksi voidaan asettaa 15.3.2018.
Esitys
Päätetään kirkkojärjestyksen 13 luvun 7 §:n nojalla ja siltä varalta, että kirkkohallitus perustaa
uudet Turun Mikaelinseurakunnan ja Turun Katariinanseurakunnan,
1.
Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvostoa tekemään ehdotuksen kuuden jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä uuden Turun Mikaelinseurakunnan järjestelytoimikuntaan;
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2.
Turun Martinseurakunnan seurakuntaneuvostoa tekemään ehdotuksen kuuden jäsenen
ja varajäsenen nimeämisestä uuden Turun Mikaelinseurakunnan järjestelytoimikuntaan;
3.
Turun Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvostoa tekemään ehdotuksen kuuden jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä uuden Turun Katariinanseurakunnan järjestelytoimikuntaan;
4.
Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostoa tekemään ehdotuksen kuuden jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä uuden Turun Katariinanseurakunnan järjestelytoimikuntaan;
5.

pyytää ehdotukset 15.3.2018 mennessä.

Asian käsittely
Tuomiorovasti Heimo Rinne poistui istunnosta asian käsittelyn ajaksi.
Päätös
Esityksen mukaan.
Toimenpiteet
Päätös Turun Mikaelinseurakunnan, Turun Martinseurakunnan, Turun Henrikinseurakunnan ja
Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostoille.
Lisätiedot Lakimiesasessori Matti Mäkinen, p. 0400 774311,
matti.makinen@evl.fi.
Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Kuten edellä todetaan, kirkkojärjestyksen 13 luvun 7 §:ssä todetaan, että kun kirkkohallitus on
päättänyt perustaa uuden seurakunnan, tuomiokapitulin on viipymättä asetettava järjestelytoimikunta.
Tällaista kirkkohallituksen päätöstä ei vielä ole olemassa.
Tuomiokapituli pyytää edellä mainittuja seurakuntia kuitenkin perustamaan järjestelytoimikunnan jo tässä vaiheessa, jotta kirkkohallituksen mahdollisen uusien seurakuntien perustamista
koskevan päätöksen jälkeen ehditään tuomiokapitulissa riittävän ajoissa tehdä järjestelytoimikuntia koskevat päätökset ja järjestelytoimikunta pääsee aloittamaan työnsä.
Ehdotus siis pyydetään siltä varalta, että kirkkohallitus perustaa ehdotetut uudet seurakunnat.
Jos kirkkohallitus ei niitä perusta, jää järjestelytoimikunnan asettaminen tuomiokapitulissa raukeamaan.
Esitys:

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä mahdollisen uuden Turun Katariinanseurakunnan järjestelytoimikuntaan.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto valitsi seuraavat kuusi varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet:
Anni Maria Laato – varajäsen Riitta Siivonen
Ari Rantanen – varajäsen Sirkka-Liisa Kavén
Tiina Stauffer – varajäsen Nina Kallio
Pirjo Tiensuu – varajäsen Mari Heinonen
Päivi Salminen – varajäsen Nina Koiranen
Eija Koskivaara – varajäsen Anneli Sokajärvi
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:
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Valitut jäsenet ja varajäsenet, Arkkihiippakunnan tuomiokapituli, Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto, taloustoimisto

§ 24
ANOMUS TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN
JULISTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ

TUOMIOKAPITULILLE

KAPPALAISEN

VIRAN

AUKI

Seurakuntaneuvoston kokouksessa 26.4.2017 käsiteltiin kappalaisen viran auki julistamatta jättämistä:
Kappalainen Antero Paatere on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle 1.10.2017, joten Katariinanseurakunnan kappalaisen virka tulee hänen lähtönsä jälkeen avoimeksi. Seurakuntaneuvoston
tulee joko julistaa virka auki tai päättää anoa tuomiokapitulilta, ettei se julista virkaa haettavaksi.
Seurakuntaneuvoston tulee kertoa perustelut viran auki julistamatta jättämiselle sekä se, mihin
asti lupaa tarvitaan eli mihin asti ko. virkaa ei täytetä.
Antero Paatere on hoitanut viime vuodet virkaansa 50 % viranhoitovelvollisuudella. Viran palkkauksesta toinen 50 % on talousarviossa siirretty toimintamäärärahoihin, jotka vuodesta 2010
lähtien ovat vähentyneet huomattavasti. Vuodelle 2017 koko viran palkkaukseen ei talousarviossa ole varattu määrärahoja. Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, olisiko toimintamääräraha vuodelle 2018 turvattu, mikäli virka täytettäisiin kokoaikaisesti. Seurakuntayhtymässä on myös meneillään rakennemuutosprosessi, jonka lopputulos ja vaikutus seurakuntamme virkojen määrään
sekä toimintamäärärahaan ei ole tällä hetkellä vielä tiedossa.
Kirkkoherra
Leena
Kairavuo
palaa
virkavapaalta
työhönsä
1.9.2017.
Tällöin
vs.seurakuntapastori Kristiina Frondeliuksen työ päättyy seurakunnassamme, mutta hän on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa työtä 50 % viranhoitovelvollisuudella. Voisimme siis odottaessamme vakituisen kirkkoherran paluuta sekä mahdollisen rakennemuutoksen seurauksia jatkaa
nykyisellä (6,5) pappistyövoimalla. Ensi syksyn ja seuraavan kevään aikana ehdittäneen selvittää, voidaanko ko. kappalaisen virka ensi vuonna täyttää vai onko asiassa tehtävä jokin muu
ratkaisu.
Lava:
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Esitys:
Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto anoo Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta,
ettei se julista seurakunnassamme 1.10.2017 avautuvaa kappalaisen virkaa auki, vaan se jätetään täyttämättä 30.9.2018 asti.
Päätös:
Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi:
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Seurakuntayhtymässä on edelleen meneillään rakennemuutosprosessi, jonka lopputulos ja vaikutus seurakuntamme virkojen määrään sekä toimintamäärärahaan ei ole tällä hetkellä vielä
tiedossa. Siksi ei ole tarkoituksenmukaista tehdä vielä ratkaisua kappalaisen viran tulevaisuudesta. Seurakunnan toiminnan kannalta on kuitenkin olennaista määrätä kappalaisen tehtävään
viransijainen.

PÖYTÄKIRJA

2/2018

21.3.2018

Tark. ___/___

17

Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys:

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta lupaa
olla täyttämättä vakinaisesti Katariinanseurakunnan kappalaisen virkaa 1.10.2018 – 31.12.2018.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, yhteinen kirkkoneuvosto, yhtymä / palkat

§ 25
PYYNTÖ TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULILLE VIRANHOITOMÄÄRÄYKSESTÄ PASTORI
KRISTIINA FRONDELIUKSELLE
Vs.kappalainen Kristiina Frondeliuksen työ 50 % virantoimitusvelvollisuudella päättyy seurakunnassamme 30.9.2018. Mikäli kappalaisen virkaa ei edelleenkään julisteta haettavaksi, on mahdollista palkata Frondelius 50 % virantoimitusvelvollisuudella vs. kappalaiseksi 1.10.31.12.2018. Pastori Kristiina Frondelius on ilmoittanut olevansa halukas vastaanottamaan työn
50 % viranhoitovelvollisuudella ko.aikana. Vuodelle 2018 on varattu palkkarahat kappalaisen
palkkaamiseen 50 %:sti.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Vs. kappalaisen työhön kuuluu myös lasten ja nuorten parissa toimiminen.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto pyytää tuomiokapitulia antamaan pastori Kristiina Frondeliukselle 50 %
viranhoitomääräyksen Katariinanseurakuntaan ajalle 1.10. – 31.12.2018.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
Kristiina Frondelius
taloustoimisto, palkanlaskenta

§ 26
PALKKATUKI –ASIA (ei-julkinen, Julkisuuslaki 6 luku § 24 kohdan 25 perusteella)

§ 27
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Esille otettavia asioita ei ollut.

§ 28
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 28.

PÖYTÄKIRJA

2/2018

21.3.2018

Tark. ___/___
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§ 29
SEURAAVAT KOKOUKSET
Seuraavat kokoukset ovat keskiviikkoisin 18.4., 23.5. ja tarvittaessa 13.6. Kahvit klo 17.30 ja
kokous klo 18.00.

§ 30
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00 Herran siunaukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2018 ____________________
Leena Kairavuo
puheenjohtaja

___ / ___ 2018 ____________________
Outi Toljamo
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 14–25 ja § 27-30 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Lisäksi § 26 (ei-julkinen) tarkastetaan omana pöytäkirjanaan.

___ / ___ 2018 ____________________
Anni Maria Laato

___ / ___ 2018 ____________________
Marja-Leena Laihinen

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

