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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 19.9.2018 klo 18.00, kahvit klo 17.30 alkaen.

Paikka:

Katariinan pappila, Pyhän Katariinan kirkkoaukio 7

Läsnä:

Kairavuo, Leena
Heinonen, Mari
Kallio, Nina
Kavén, Sirkka-Liisa
Koiranen-Kortemäki, Nina
Laihinen, Marja-Leena
Rantanen, Ari
Salminen, Päivi
Siivonen, Riitta
Sokajärvi, Anneli
Stauffer, Tiina
Tiensuu, Pirjo

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Toljamo, Outi

sihteeri

Koskivaara, Eija
Laato, Anni Maria
Lundström, Eriika

jäsen
jäsen
jäsen

Poissa:

§ 104
KOKOUKSEN AVAUS
Virsi 289. Puheenjohtaja toi terveisiä ja Leena Lehtisen ajatuksia Puhkea kukkaan
–tapahtumasta.
§ 105
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 106
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina 21.9.2018 klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään
kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Ari Rantanen ja Päivi Salminen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Salminen ja Ari Rantanen. Pöytäkirja on tarkastettavissa jo
torstaina 20.9.2018 seurakuntasihteerin työhuoneessa 8-15.45.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§ 107
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Käsittely:

Kokouksessa kirkkoherra esitti lisättäväksi §114 Kappalaisen viran valintaprosessi.

Päätös:

Esityksen mukaan. Lisättiin §114 Kappalaisen viran valintaprosessi ja todettiin sen jälkeisten
pykälien numeroinnin siirtyvän yhdellä eteenpäin.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 108
ILMOITUSASIAT
A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
Ei uusia yleiskirjeitä.
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

D. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
37/2018
38/2018
39/2018
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat nähtävissä kokouksessa.
E. Muut asiat
Esitys:

seurakuntavaalien vaaliasiakirjat on toimitettava 17.9. klo 16.00 mennessä
7.10. klo 10 on varttuneen väen kirkkopyhä Pyhän Katariinan kirkossa, kirkkobussikuljetus,
kahvitarjoilu
kappalaisen ja diakonin viran hakutilanne ja prosessin aikataulu

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:
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Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 109
SEURAKUNTIEN YHTEINEN SUVIVIRSIKIRKKO JÄRJESTETÄÄN HELATORSTAINA 30.5.2019 KLO 12
TUOMIOKIRKKOTORILLA
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja seurakuntien kevään yhteinen jumalanpalvelus Suvivirsikirkko järjestetään to 30.5.2019 klo 12 Turun tuomiokirkkotorilla. Yhteistä Suvivirsikirkkoa
on järjestetty myös aiempina vuosina. Suvivirsikirkkoa valmistelee sitä varten koottu työryhmä.
Suvivirsikirkko toteutetaan kaksikielisenä. Suvivirsikirkko korvaa seurakuntien helatorstain pääjumalanpalvelukset. Messun tehtävissä toimivat eri seurakuntien työntekijät. Suvivirsikirkkoon
kutsutaan kaikkia turkulaisia ja kaarinalaisia.
Esitys:

Katariinanseurakunnassa ei järjestetä torstaina 30.5. jumalanpalvelusta klo 10 Katariinan kirkossa eikä klo 12 Varissuon kirkossa, vaan seurakuntalaisia kutsutaan yhteiseen Suvivirsikirkkoon Tuomiokirkkotorille.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Pyhän Katariinan kirkon suntio Kari Hakala
Varissuon kirkon suntio Jarmo Frondelius
Varissuon kirkon vahtimestari Maarit Kauppinen

§ 110
JUMALANPALVELUSTEN KAUSISUUNNITELMA
Kirkkoherra on laatinut yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa jumalanpalvelusten kausisuunnitelman lokakuusta 2018 toukokuuhun 2019. Kausisuunnitelma on pohja, johon vuoden
mittaan tulee muutoksia. Jumalanpalvelukset ovat pääsääntöisesti messuja.
Pyhän Katariinan kirkko on seurakunnan pääkirkko ja siellä on aina jumalanpalvelus sunnuntaisin. Joinakin pyhinä Varissuolta on kirkkobussikuljetus Katariinan kirkkoon: pyhäinpäivänä
3.11., seurakuntavaalipyhänä 18.11., itsenäisyyspäivänä 6.12., loppiaisena 6.1., yhteisvastuumessussa 3.2. ja pääsiäissunnuntaina 21.4.
Toisena pääsiäispäivänä maanantaina 22.4. vain Varissuon kirkossa on messu klo 12. Pääsiäissunnuntaina on koko seurakunnan messu ja juhla Katariinassa. Silloin messua ei vietetä Varissuolla.
Uudenvuoden päivänä 1.1.2019 on kynttiläkirkko klo 18 vain Pyhän Katariinan kirkossa.
Pyhän Katariinan kirkossa on kevätkaudella helmikuusta alkaen kuukauden toisena sunnuntaina Lasten muskarikirkko.
Varissuon kirkossa on joka kuun toinen sunnuntai klo 12 Vierasvaramessu ja joka kuun neljäs
sunnuntai Yhteyden messu.
Varissuon kirkossa on pääsääntöisesti kirkkokahvit messun jälkeen. Katariinan kirkossa kirkkokahveja on yleensä parillisilla viikoilla.
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Hannunniitussa messu on kevätkaudella noin kerran kuussa ja siellä on aina messun jälkeen
kirkkokahvit. Syyskaudella Pyhän Katariinan kirkkoon on kirkkobussikuljetuksia myös Hannunniitusta ja siksi Hannunniitussa ei ole syyskaudella enää jumalanpalveluksia.
Jumalanpalvelussuunnitelma täydentyy vuoden mittaan. Kevätkaudella tulee muun muassa uusien luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen, kappalaisen virkaan asettaminen ja diakonin
tehtävään siunaaminen sekä eri lähetysjärjestöjen ja järjestöjen kirkkopyhiä.
Jumalanpalvelusten kausisuunnitelma on esityslistan mukana.
Esitys:

1.Jumalanpalvelusten kausisuunnitelma annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle.
2. Seurakuntaneuvosto tekee päätöksen jumalanpalvelusten paikoista.
Seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään.
Kj 2. luku § 2.

Lava:

Tällä pykälällä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, sillä lapsille
ja perheille suunnatut messut huomioivat erityisesti lapsia ja perheitä ja antavat mahdollisuuden
lasten jumalanpalveluskasvatukseen.

Päätös:

1. Jumalanpalvelusten kausisuunnitelma merkittiin tiedoksi.
2. Seurakuntaneuvosto päätti jumalanpalvelusten paikoista liitteenä olevan jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti, joten toisena pääsiäispäivänä maanantaina 22.4. on vain Varissuon
kirkossa messu klo 12, Pääsiäissunnuntaina on koko seurakunnan messu ja juhla Katariinassa
ja silloin messua ei vietetä Varissuolla. Uudenvuoden päivänä 1.1.2019 ei ole klo 10 eikä klo 12
messua, vaan on vain kynttiläkirkko klo 18 Pyhän Katariinan kirkossa. Liite § 110.
Ei muutoksenhakuoikeutta kohdasta 1.
Muutoksenhakuoikeuskohdasta 2.

Tiedoksi:

työntekijät

§ 111
SEURAKUNNAN PAPISTON VUOSILOMAT JA VAPAAPÄIVÄT LOKAKUU 2018 - HUHTIKUU 2019
Seurakunnan papiston vuosilomat täytyy toimittaa lääninrovastille, joka tarkastaa ne ja toimittaa
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. Samassa yhteydessä määrätään kirkkoherran vuosilomien ajaksi vs. kirkkoherra.
Papiston vuosilomat ja vapaapäivät exel-taulukkona toimitetaan kokoukseen.
Esitys:

Seurakunnan papiston vuosilomat ja vapaapäivät lokakuu 2018 – huhtikuu 2019 annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle.

Päätös:

Esityksen mukaan. AMS 0.2.5 / 10 v
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 112
PARTIOLIPPUKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUKSET JA TILINPÄÄTÖKSET VUODELTA 2017
”Seurakunnan ja lippukuntien sopimuksen mukaan lippukunnat toimittavat 30.4. mennessä
edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen seurakunnan partiovastaavalle. Seurakunnan partiovastaava huolehtii avustuksien maksamisesta lippukunnan tilleille. Lippukuntien
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tulee olla toimittanut edellisen vuoden paperit ohjeiden mukaisesti, jotta avustus voidaan maksaa.” (Lippukuntajohtajien perehdytysopas, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2013)
Toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä vuodelta 2017 ovat toimittaneet seuraavat lippukunnat:
-

Kaarinan Sädetytöt
Littoisten Pirtapiiat

Ko. lippukuntien toimintakertomukset ja tilinpäätökset ovat esityslistan mukana.
Tavastin Liljojen toimintakertomus ja tilinpäätös on jo toimitettu ja käsitelty aiemmin seurakuntaneuvoston kokouksessa.
Mustavuoren Sissit ja Kaarinan Ristiritarit eivät ole toimittaneet toimintakertomustaan esityslistan lähettämiseen mennessä.
Partioavustukset maksetaan vasta kun lippukunnat ovat toimittaneet edellisen vuoden paperit
ohjeiden mukaisesti. Partiolippukuntia pyydetään huomioimaan seurakunnan ja lippukuntien
sopimuksen mukaiset aikataulut.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, sillä kyse on lippukuntien avustusten maksamisesta huolehtimisesta.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi Kaarinan Sädetyttöjen ja Littoisten Pirtapiikojen toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuodelta 2017.

Päätös:

Esityksen mukaan. AMS 6.7.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

Kaarinan Sädetytöt
Littoisten Pirtapiiat
Mustavuoren Sissit
Kaarinan Ristiritarit
Taru Heikkonen

§ 113
KANTTORI ELINA KEROKOSKEN OPINTOVAPAA-ANOMUS
Kanttori Elina Kerokoski on toimittanut opintovapaa-anomuksen seurakuntaneuvostolle koskien
14.1.-30.4.2019 välistä aikaa.
OPINTOVAPAA-ANOMUS

Turku 11.9.2018

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolle
Anon opintovapaajaksoa keväälle 2019 teologian maisterin tutkinnon suorittamista varten.
Opintovapaan ajankohta: 14.1.2019-30.4.2019
Koulutuksen järjestäjä: Helsingin yliopisto
Kunnioittavasti
Elina Kerokoski
Katariinanseurakunnan kanttori
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Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 3 luku 9§ c:n mukaan seurakuntaneuvosto myöntää seurakunnan viranhaltijalle tai työntekijälle virkavapauden yli kahden kuukauden mittaiselta ajalta.
Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin. Lakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa.
Opintovapaalla henkilö on vapautettu työstään koulutusta tai opiskelua varten. Työntekijän palvelussuhde jatkuu opintovapaan aikana. Sen ajalta ei makseta palkkaa, ellei siitä ole sovittu
työ- tai virkaehtosopimuksessa tai työnantajan ja työntekijän kesken.
Jos työntekijän päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden, hänellä on oikeus saada opintovapaata enintään kaksi
vuotta viiden vuoden aikana. Jos palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai
useammassa jaksossa vähintään kolme kuukautta, työntekijällä on oikeus enintään viiden päivän opintovapaaseen.
Opintovapaa perustuu aina työntekijän hakemukseen. Yli viisi työpäivää kestävää opintovapaata on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.
Jos opintovapaata haetaan yli viideksi työpäiväksi, työnantajan tulee ilmoittaa ratkaisustaan kirjallisesti vähintään 15 kalenteripäivää ennen opintojen alkamista.
Työnantaja voi siirtää opintovapaata, jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan toiminnalle. Työnantajalla on oikeus siirtää
opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella. Mikäli kyseessä on harvemmin kuin kuuden kuukauden välein toistuva koulutus, työnantaja voi siirtää opintovapaan alkua
enintään seuraavan koulutusjakson alkamiseen.
Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaata myös silloin, kun työntekijän edellisestä opintovapaasta on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta eikä opintovapaan aikana ole tarkoitus saattaa päätökseen aikaisemman opintovapaan aikana aloitettua opiskelua tai koulutusta. Siirtäminen edellyttää aina perusteltua syytä ja sitä, että opintovapaasta aiheutuisi työnantajan toiminnalle tuntuvaa haittaa.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto myöntää kanttori Elina Kerokoskelle palkattoman opintovapaan 14.1.30.4.2019.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin

Tiedoksi:

Elina Kerokoski
Markku Lautjärvi
taloustoimisto, palkat
kirjaamo

§ 114
KAPPALAISEN VIRAN VALINTAPROSESSI
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 22.8.2018 § 95 pyytää Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulilta kappalaisen III viran haettavaksi julistamista syksyn aikana ja viran vakinaista
täyttämistä 1.1.2019 lukien. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julisti viran auki 30.8.2018
siten, että hakuaika päättyy 1.10.2018.
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Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin seuraavat istunnot ovat 10.10. ja 31.10. Tuomiokapituli pyrkii käsittelemään kappalaisen viran hakijat jo 10.10. tuomiokapitulin istunnossa ja antamaan silloin lausunnon kappalaisen virkaa hakeneista seurakunnalle. Viimeistään lausunto annetaan 31.10. istunnon yhteydessä. Lausunnon pääpaino on siinä, että se toteaa virkaan kelpoiset hakijat ja tekee lyhyen koosteen.
Seurakuntaneuvosto valitsee kappalaisen virkaan valittavan.
Seurakuntaneuvoston olisi mahdollista tehdä päätös kappalaisen valinnasta jo kokouksessaan
31.10., jotta virka saataisiin täytettyä mahdollisimman pian vuoden 2019 alusta.
Viran täyttöaikataulu voisi olla seuraavanlainen:
o hakuilmoitus tuomiokapitulin rekrytointisivuilla 30.8.-1.10.2018
o hakemusten jättö viimeistään maanantaina 1.10.2018
o yhteenveto hakemuksista (seurakuntasihteeri)
o seurakuntaneuvoston valitsema haastattelutyöryhmä kokoontuu päättämään haastatteluun kutsuttavista, haastattelun toteutuksesta ja haastattelukysymyksistä
o kappalaisen viran hakijoiden haastattelut toteutetaan seurakuntaneuvoston kokouksen
alussa siten, että kaikki neuvoston jäsenet ovat haastattelussa läsnäolo-oikeutettuja,
mutta haastattelun toteuttaa haastattelutyöryhmä
o valintapäätös seurakuntaneuvoston kokouksessa 31.10.2018 (hakupaperit seurakuntaneuvoston jäsenten nähtävissä ennen kokousta kahvitarjoilun aikana ja kokouksen aikana)
o viran vastaanottaminen 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan

Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee haastattelutyöryhmään virkansa puolesta kirkkoherra Leena Kairavuon sekä työjaoston jäsenet Anni Maria Laaton, Eija Koskivaaran ja Ari Rantasen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

§ 115
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Mari Heinonen kutsui neuvoston jäseniä osallistumaan 24.10. ja 21.11. klo 18 Varissuon kirkossa oleviin vespereihin.
§ 116
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 116.
§ 117
SEURAAVAT KOKOUKSET
Syyskauden kokoukset ovat 31.10. ja 28.11. Kokoukset alkavat klo 18.00, kahvitarjoilu klo
17.30.
Tämän seurakuntaneuvoston viimeinen nelivuotiskauden kokous on 19.12. Samassa yhteydessä on jouluruokailu. Tarkka kellonaika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
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§ 118
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2018 ____________________
Leena Kairavuo
puheenjohtaja

___ / ___ 2018 ____________________
Outi Toljamo
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 104-118 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

___ / ___ 2018 ____________________
Ari Rantanen

___ / ___ 2018 ____________________
Päivi Salminen

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

