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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 2.5.2018 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30.

Paikka:

Varissuon kirkko, Kousankatu 6

Läsnä:

Kairavuo, Leena
Heinonen, Mari
Hovi-Hairisto, Pirjo
Kallio, Nina
Kavén, Sirkka-Liisa
Koskivaara, Eija
Laato, Anni Maria
Laine, Rauni
Lundström, Eriika
Salminen, Päivi
Siivonen, Riitta
Sokajärvi, Anneli
Tiensuu, Pirjo

puheenjohtaja
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, sihteeri
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa:

Koiranen, Nina
Laihinen, Marja-Leena
Rantanen, Ari
Stauffer, Tiina

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

§ 46
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen lukemalla psalmin 98:7-9 ja lukemalla rukouksen.
§ 47
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 48
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa torstaina 3.5.2018 klo 10-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään kahta
henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Riitta Siivonen ja Anneli Sokajärvi.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Tiensuu ja Mari Heinonen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§ 49
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 50
ILMOITUSASIAT

A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
8/2018 Seurakuntien käytössä olevat rinnakkaiset jäsenrekisterit
7/2018 Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille, seurakunnille ja
seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
7/2018 liite Kirje Kirkkohallitus OPH
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:
18/2018
19/2018
20/2018
21/2018
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.

E. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjat
DTUR/96/01.01.01/2018 18.4.2018 pöytäkirjanote 8/2018 § 144 Turun tuomiorovastikunnan
lääninrovastin nimittäminen
Pöytäkirja on kokouksessa nähtävänä.
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F. Muut asiat
Ei muita asioita

Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 51
VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN SEURAKUNTAVAALEJA VARTEN
Vuoden 2018 seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.11.2018.
Viiden päivän ennakkoäänestysaika on 6.–10.11.2018. Poikkeuksen aikaisempiin vuosiin ovat
ennakkoäänestyspäivät tiistaista lauantaihin.
Vaaliehdokkaiden ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018.
Seurakuntaneuvoston tulee asettaa viimeistään 31.5.2018 mennessä vaalilautakunta, joka vastaa vaalien järjestämisestä seurakunnassa.
Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä seurakuntayhtymän keskusvaalitoimikunta on aloittanut
työnsä 27.2.2018. Siihen kuuluvat kaikki seurakuntayhtymän kirkkoherrat Kaarinan kirkkoherran
toimiessa puheenjohtajana sekä heidän lisäkseen keskusrekisterin johtaja, hallintojohtaja ja tiedotuspäällikkö.
Yhteinen kirkkoneuvosto on 28.3.2018 (105 §) valinnut seurakuntayhtymään projektitiedottajaksi Tuija Alihaanperän seurakuntavaaleja varten ajalle 1.6. - 31.12.2018. Tiedotustehtävien lisäksi hän vastaa monista muistakin vaaleihin liittyvistä käytännön järjestelyistä.
Kirkolliskokous on marraskuussa 2017 hyväksynyt muutoksia kirkon vaalijärjestykseen. Vaikka
muutokset eivät vielä ole ehtineet tulla voimaan, on kuitenkin todennäköistä, että vaaleihin
mennessä ne ehtivät tulla. Siksi kirkkohallitus on yleiskirjeessään 1/2018 ohjeistanut, että kyseisiä muutoksia tulee noudattaa.
Olennainen muutos liittyy vaalilautakunnan jäsenten esteellisyyteen (KL 23:19): Ehdokas tai
hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Mainitut henkilöt eivät myöskään voi toimia vaalitoimitsijoina tai vaaliavustajina.
Toinen muutos on se, että vaalikelpoisuussäännökset (KL 23: 1,2) koskevat myös kirkkoherraa
(ja muita seurakunnan viranhaltijoita): Kirkkoherra tai muu viranhaltija ei siis välttämättä voi olla
vaalilautakunnan jäsen, ellei hän ole kyseisen seurakunnan jäsen. Katariinanseurakunnan tapauksessa tämä ehto täyttyy eli kirkkoherra on myös seurakuntansa jäsen.
Vaalilautakuntaan voidaan kuitenkin nimetä avustavaksi työvoimaksi henkilöitä, jotka eivät ole
vaalikelpoisia. He eivät ole vaalilautakunnan jäseniä, eivätkä voi osallistua esimerkiksi päätöksentekoon vaalilautakunnassa, mutta he voivat tukea vaalilautakuntaa sen tehtävän hoitamisessa.
KL 23.luvun 19 § mukaan vaalilautakuntaan tulee valita kirkkoherra ja neljä jäsentä ja näille varajäsenet kutsumisjärjestyksessä. Pykälä on ristiriidassa sen edellä mainitun muutoksen kans-
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sa, että kirkkoherra voi olla vaalilautakunnan jäsen ainoastaan, jos on seurakuntansa jäsen. Minimissään vaalilautakuntaan tulee valita ainakin neljä jäsentä. Varajäseniä täytyy olla vähintään
yhtä monta kuin on jäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he
tulevat jäsenten sijaan.
Seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Vaalilautakunnan kokoonpanossa tulee ottaa huomioon tasa-arvovaatimus, jonka mukaan
kumpaakin sukupuolta tulee olla lautakunnassa vähintään 40 % (KL 23.luku 8 §).
Vaalilautakuntaan ovat ilmaisseet suostumuksensa Seppo Isotalo, Pentti Sokajärvi, Eriika
Lundström, Annika Saarto, Christine Vallius ja Leena Kairavuo.
Varajäseniksi ovat lupautuneet Eila Hannula ja Marjatta Kapari, Varajäsenien lista täydennetään
kokouksessa seurakuntaneuvoston jäsenten esitysten mukaan. Huomioitava tasaarvovaatimus. Varajäseniksi tarvitaan vähintään kaksi henkilöä vielä.

Kirkkolain 23.luvun 19 § 2 mom. mukaan seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan jakamisesta mahdollisiin äänestysalueisiin.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto
1.
2.
3.
4.
5.

Päätös:

Asettaa vaalilautakunnan nimeämällä siihen jäseniksi
Nimeää varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä
Nimeää vaalilautakunnan ulkopuoliseksi asiantuntijaksi
Nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajaksi
Päättää, että Katariinanseurakunta muodostaa vuoden 2018 seurakuntavaaleissa yhden äänestysalueen.

Seurakuntaneuvosto
1. Asettaa vaalilautakunnan nimeämällä siihen jäseniksi Seppo Isotalon, Pentti Sokajärven,
Eriika Lundströmin, Annika Saarron ja Christine Valliuksen.
2. Nimeää varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä Seppo Kallakiven, Eila Hannulan ja Marjatta
Kaparin ja tarvittaessa täydentää varajäsenten lukumäärän viiteen.
3. Nimeää vaalilautakunnan ulkopuoliseksi asiantuntijaksi Leena Kairavuon.
4. Nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Pentti Sokajärven.
5. Päättää, että Katariinanseurakunta muodostaa vuoden 2018 seurakuntavaaleissa yhden
äänestysalueen.

Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi:

Vaalilautakunnan jäsenet ja puheenjohtaja
Keskusvaalitoimikunta, sihteeri Hanna Lehto
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§ 52
KUULUTUSTEN JA ILMOITUSTEN KESKITTÄMINEN
Vuoden 2010 ja 2014 seurakuntavaaleissa päätettiin, että keskusvaalitoimikunta hoitaa keskitetysti vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset. Seurakuntaneuvostojen täytyy tehdä tästä asiasta päätös. Seurakuntayhtymä on varannut kuulutuksia varten vaaliviestinnän talousarvioon
varoja 20 000 €. Seurakuntaneuvostojen tulee toimittaa päätökset keskusvaalitoimikunnalle
4.5.2018 mennessä.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää antaa keskusvaalitoimikunnan hoitaa keskitetysti vaaleihin liittyvät
kuulutukset.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Keskuvaalitoimikunta, sihteeri Hanna Lehto

§ 53
ESITYKSET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA KESKUSVAALITOIMIKUNNALLE
Seurakuntayhtymän keskusvaalitoimikunta pyytää seurakuntaneuvostoa miettimään alueemme
ennakkoäänestyspaikkoja ja tekemään niistä esitykset keskusvaalitoimikunnalle 4.5.2018 mennessä. Ote keskusvaalitoimikunnan 5.4.3018 pidetystä kokouksesta:
16 § ENNAKKOÄÄNESTYKSEN TOTEUTTAMINEN
Esitys

Päätetään pyytää kunkin seurakunnan seurakuntaneuvostoa tekemään keskusvaalitoimikunnalle esitys alueensa ennakkoäänestyspaikoista 4.5.2018 mennessä. Keskusvaalitoimikunnan käytyä läpi ehdotukset 15.5. kokouksessaan, seurakuntien vaalilautakuntien tulee vielä hyväksyä alueensa ennakkoäänestyspaikat.
Seurakuntien kannattaa miettiä, mikä ennakkoäänestypaikka oli aktiivinen viime vaaleissa, mikä taas hiljaisempi. Tämän vuoden vaalissa tiukentuneet jääviyssäännökset saattavat vaikeuttaa vaalitoimitsijoiden hankintaa. Vaalilautakuntien pitää hyväksyä vaaleissa työskentelevät avustajat. Työntekijät on koulutettava tehtäväänsä hyvin riippumatta
siitä, ovatko he rekrytoituja työntekijöitä tai seurakuntien henkilökuntaa.

Edellisten vaalien aikana ennakkoäänestyspaikkoina ovat olleet Turun normaalikoulu, Itäharjun
Prisma, Varissuon liikekeskus (Itäkeskus) ja Supermarket-Hannunniittu.
Työntekijät ovat varautuneet olemaan ennakkoäänestyspaikoilla muiden töidensä ohessa ja
seurakuntayhtymä palkkaa vaaliavustajia, mutta silti äänestyspaikkojen määrässä on hyvä
huomioida työntekijämäärän rajallisuus. Ennakkoäänestyksessä ovat mukana toimitsijoina myös
vaalilautakunnan jäsenet.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää kokouksessa ennakkoäänestyspaikoista, joita se ehdottaa keskusvaalitoimikunnalle.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto ehdottaa seuraavia ennakkoäänestyspaikkoja: Itäharjun Prisma, Varissuon liikekeskus (Itäkeskus) ja Supermarket-Hannunniittu.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

keskusvaalitoimikunta, sihteeri Hanna Lehto
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§ 54
KRISTIINA FRONDELIUKSEN KOULUTUSANOMUS
Vt. kappalainen (50 %) Kristiina Frondelius on toimittanut seurakuntaneuvostolle seuraavan
anomuksen:
Rahoituksen anominen Katariinanseurakunnan koulutusmäärärahoista papiston päiville osallistumista varten
Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolle
Haluaisin osallistua valtakunnalliseen papistolle suunnattuun koulutus- ja neuvottelutapahtumaan: Papiston päivät. Tapahtuma järjestetään 3.-4.10.2018 Helsingin Finlandiatalossa. Osallistumismaksu 260 euroa (ilm. viim. 30.6.2018) sisältää ohjelmatarjonnan ja ruokailut sekä iltajuhlan. Pappisliitto on tehnyt sopimuksen päivien aikaisesta majoituksesta kahden Finlandiatalon lähellä sijaitsevan hotellin kanssa.
Anon Katariinanseurakunnalta mahdollisuutta osallistua papiston päiville työaikana. Anon myös
rahoitusta osallistumismaksusta (260 euroa), majoituksesta (1 yö 87.50 euroa), matkoista (Onnibussi 10 euroa) sekä osapäivärahasta (38 euroa kahdelta päivältä) aiheutuviin kustannuksiin
(kaikki kustannukset yht. 395.50 euroa) maksettavaksi Katariinanseurakunnan koulutusmäärärahoista.
Turussa 19.4.2018
ystävällisesti Kristiina Frondelius
Vuodelle 2018 on jäljellä koulutusmäärärahoja vielä 1717 €. Koska Kristiina Frondeliuksella ei
ole sellaista oman työalan budjettia, josta voisi ottaa ko. koulutuksen kulut, niin pidän perusteltuna koulutuksen maksujen kattamista koulutusmäärärahoista. Kristiina Frondelius on virkaiältään seurakuntamme tuorein pappi ja papiston kollegiaalinen tapaaminen ja yhteiset koulutuspäivät ovat siksi hänelle erityisen perustellut.
Esitys:

Vt. kappalainen (50 %) Kristiina Frondeliukselle myönnetään oikeus osallistua Papiston päiville
työajalla, siten että seurakunta maksaa kaikki esityksessä mainitut asiaan kuuluvat kustannukset.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Kristiina Frondelius
taloustoimisto
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

§ 55
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
- Kastepuun tilannetta selvitellään edelleen.
- Hurttivuoren ja Jaanin seurakuntatalojen uutta vahtimestaria Anu Lainetta kiitettiin.

§ 56
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 56.
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§ 57
SEURAAVAT KOKOUKSET
Seuraavat kokoukset ovat keskiviikkoisin 23.5. ja 13.6. Kahvit klo 17.30 ja kokous klo 18.00.

§ 58
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2018 ____________________
Leena Kairavuo
puheenjohtaja

___ / ___ 2018 ____________________
Anni Maria Laato
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 46-58 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

___ / ___ 2018 ____________________
Pirjo Tiensuu

___ / ___ 2018 ____________________
Mari Heinonen

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

