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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 13.2.2019 klo 17.30, kahvit klo 17.00 alkaen

Paikka:

Varissuon kirkko, Kousankatu 6

Läsnä:

Kairavuo, Leena
Arve, Seija
Forss-Lähdesmäki, Johanna
Hartikka, Anna-Emilia
Karjalainen, Julius
Kavén, Sirkka-Liisa
Kettula, Kari J.
Koskivaara, Eija
Laine, Rauni
Mäkelä, Jakke
Rantanen, Ari
Salminen, Päivi
Stauffer, Tiina
Tiensuu, Pirjo
Vilja, Sointu

puheenjohtaja
jäsen
jäsen, saapui klo 17:55, § 18 aikana
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, poistui klo 18:35, § 21 aikana
jäsen
jäsen
jäsen, saapui klo 17:50, § 17 aikana
varajäsen

Viirros, Johanna

sihteeri

Kupari, Maria
Toljamo, Outi
Koiranen-Kortemäki, Nina
Laato, Anni Maria

jäsen
sihteeri
jäsen
jäsen

Poissa:

§ 13
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja luki Martti Lutherin Jalokivikokoelma -hartauskirjasta päivän 13.2. hartauden ja
laulettiin virsi 547:1-2. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 14
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 15
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina 15.2.2019 virastoaikana klo 9-15.30. Pöytäkirjantarkastajiksi
esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Anna-Emilia Hartikka ja
Sirkka-Liisa Kavén.

Päätös:
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Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 16
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Käsittely:

Kokouksessa kirkkoherra esitti lisättäväksi § 25 (ei-julkinen palkkatukiasia).

Päätös:

Esityksen mukaan. Lisättiin § 25 (ei-julkinen palkkatukiasia) ja todettiin sen jälkeisten pykälien
numeroinnin siirtyvän yhdellä eteenpäin.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 17
ILMOITUSASIAT
A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
1/2019 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2019
22/2018 Kirkon säädöskokoelma nro 127 kirkkohallituksen päätös vaativien erityistehtävien
edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksista
22/2018 liite Kirkon säädöskokoelma nro 127 Kirkkohallituksen päätös vaativien erityistehtävien
edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksista

Kaikki yleiskirjeet ovat luettavissa osoitteesta: http://sakasti.evl.fi

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

C. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat:

Pöytäkirjat ovat luetettavissa osoitteesta: http://www.turunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallintoja-paatoksenteko

D. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat:
1. 2/2019 virkavapaus
2. 3/2019 ohjelma- ja turvallisuusvastaava
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3. 4/2019 virkavapaus
4. 5/ 2019 virkavapaus

Kaikki päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.

E. Muut ilmoitusasiat
-Katariinanseurakunnan jäsenmäärä oli 31.12.2018 15 048 jäsentä. Jäsenmäärä oli 31.12.2017
15 149 jäsentä. Vähennys viime vuodesta on ollut 101 jäsentä.
-Valoa yössä –luento: Digitaalisen tulevaisuuden kirkko –hyvän ja pahan datan puu, Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen laitoksen professori, pastori Erkki Sutinen luennoi to 14.2.klo
18.00 (Kahvit klo 17.30) Katariinan pappilassa
-Kappalainen Anna Hällin virkaan asettaminen ja diakoni Hanna Boatengin tehtävään siunaaminen Varissuon kirkossa su 3.3. klo 12 Varissuon kirkossa
Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 18
RIPPIKOULUN OHJESÄÄNTÖ
Kirkkojärjestys edellyttää (KJ 3:3), että seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnalle rippikoulun
ohjesäännön. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Piispainkokouksen hyväksymän rippikoulusuunnitelman mukaisesti ohjesääntö edellyttää, että
seurakunnassa laaditaan: rippikoulun paikallissuunnitelma, rippikoulutyön vuosisuunnitelma ja
yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt seurakuntia toimittamaan rippikoulun ohjesäännön Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille 28.2.2019 mennessä.
Katariinanseurakunnan rippikoulun ohjesääntö on esityslistan mukana.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Rippikoulun ohjesääntö tukee seurakunnan rippikoulutyön hyvää ja asianmukaista hoitamista.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy rippikoulun ohjesäännön ja alistaa sen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Rippikoulun ohjesääntö arkistoidaan AMS 0.1.7 sp, kun tuomiokapituli on sen vahvistanut.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Kirkkolain 24 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan alistettavassa asiassa valitus tehdään alistusviranomaiselle. Valitusosoitus on siis Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli.

Tiedoksi:

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
rippikoulutyöntekijät
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§ 19
RIPPIKOULULEIRIEN JA NUORTEN LEIRIEN OHJELMA- JA TURVALLISUUSVASTAAVAT 2019

Nuorisotyö:
25.-27.1. Kunstenkari
8.-10.3. Kunstenkari
3.-5.5. Eräkämppä
27.-29.9. Harva
4.-6.10. Kunstenpää
6.-8.12. Kunstenpää

(nuorisotyönohjaaja Elina Ahopelto)
(seurakuntapastori Remo Ronkainen)
(johtava nuorisotyönohjaajaTaru Heikkonen)
(seurakuntapastori Remo Ronkainen)
(nuorisotyönohjaaja Elina Ahopelto)
(johtava nuorisotyönohjaajaTaru Heikkonen)

Rippikoulutyö:
2.-8.6. Saukkola, Harjattula
(nuorisotyönohjaaja Elina Ahopelto)
8.-15.6. Saukkola, Harjattula
(johtava nuorisotyönohjaajaTaru Heikkonen)
15.-20.6. Saukkola, Harjattula (nuorisotyönohjaaja Elina Ahopelto)
4.-11.7. Eräkämppä, Kunstenniemi (johtava nuorisotyönohjaajaTaru Heikkonen)
18.-25.7. Kartano, Harjattula
(nuorisotyönohjaaja Kirsti Thureson)
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ohjelma- ja turvallisuusvastaavien nimeäminen on seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön
leiritoiminnan asetusten mukaista.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy leirien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat edellä olevan johtavan
nuorisotyönohjaajan esityksen mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Ohjelma- ja turvallisuusvastaavat

§ 20
RIPPIKOULUN PAIKALLISSUUNNITELMA
Paikallissuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja sitä arvioidaan vähintään vuosittain. Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017 antaa ohjeet paikallissuunnitelman tekemiselle.
Paikallissuunnitelman hyväksyy seurakunta- tai kirkkoneuvosto. Rippikoulujen ohjaajatiimit laativat yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat edellä mainittujen suunnitelmien pohjalta.
Katariinanseurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma on esityslistan mukana.

Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli velvoittaa seurakuntia laatimaan rippikoulun
paikallissuunnitelman. Paikallissuunnitelman tehtävänä on vahvistaa asianmukaista ja ammattimaista rippikoulutyötä.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy Katariinanseurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelman.
AMS 6.1.3 sp

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

rippikoulutyöntekijät
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§ 21
VUODEN 2018 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 2018.
aikuistyö
diakonia
jumalanpalveluselämä
kirkkomusiikki Katariina ja Varissuo
lapsityö (varhaiskasvatus)
lähetystyö
maahanmuuttajatyö
nuoret aikuiset ja opiskelijat
perhetyö
rippikoulutyö
tytöt, pojat ja nuoret
viestintä
Lisäksi on laadittu koko Katariinanseurakunnan toimintakertomus vuodelta 2018.
Toimintakertomukset ovat esityslistan mukana.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi aikuistyön, diakoniatyön, jumalanpalveluselämän, kirkkomusiikkityön (Katariina ja Varissuo), lapsityön (varhaiskasvatus), lähetystyön,
maahanmuuttajatyön, nuorten aikuisten ja opiskelijoiden, perhetyön, rippikoulutyön, tyttöjen,
poikien ja nuorten ja viestinnän työalojen toimintakertomukset vuodelta 2018.
Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi Katariinanseurakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2018.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Toimintakertomukset AMS 2.3.3 sp.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

työntekijät

§ 22
YHTEINEN SUVIVIRSIKIRKKO TUOMIOKIRKKOTORILLA
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat järjestävät Tuomiokirkkotorilla
perinteisen suvivirsikirkon helatorstaina 30.5.2019 klo 12. Yhteinen Suvivirsikirkko on järjestetty
myös aiempina vuosina, viimeksi vuosina 2015 ja 2017. Suvivirsikirkkoa valmistelee sitä varten
koottu työryhmä. Seurakunnat ovat yhdessä toteuttamassa Suvivirsikirkkoa.
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Esitys:

Samaan aikaan omien seurakuntien kirkoissa ei järjestetä omia jumalanpalveluksia, vaan seurakuntalaisia kehotetaan osallistumaan yhteiseen suvivirsikirkkoon.
Katariinanseurakunnassa ei järjestetä helatorstaina 30.5.2019 jumalanpalvelusta klo 10 Katariinan kirkossa eikä klo 12 Varissuon kirkossa, vaan seurakuntalaisia kutsutaan silloin yhteiseen
Suvivirsikirkkoon Tuomiokirkkotorille klo 12.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Pyhän Katariinan kirkon suntio Kari Hakala
Varissuon kirkon suntio Jarmo Frondelius

§ 23
LEIRIKESKUSRAPORTIN LAUSUNTO
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 8.11.2018 § 318 leirikeskusten kehittämistyön
loppuraporttia. Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt seurakuntaneuvostoilta lausuntoja
15.2.2019 mennessä.
Esityslistan mukana on Yhteisen kirkkoneuvoston ote pöytäkirjasta 8.11.2018 ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän leirikeskusten kehittämistyöryhmän loppuraportti.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Leirikeskuksissa pidetään runsaasti lasten- ja nuorten leirejä. On turvattava edelleen
mahdollisuus pitää lasten ja nuorten leirejä.

Esitys:

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto kiittää työryhmää loppuraportista. Työryhmän esitykset ovat kannatettavia.
Investointeja suunniteltaessa tilojen muunneltavuus ja leirikeskusalueiden monikäyttöisyys on
tärkeää huomioida.
Kunstenniemen ja Heinänokan leirialueiden rakennus- ja kehittämistyö turvaavat riittävän leirikeskuskapasiteetin jatkossakin. Muiden leirikeskusten käyttötarvetta on hyvä tarkastella
Kunstenniemen ja Heinänokan leirikeskusten rakennus- ja kehittämistyön päätyttyä.

Käsittely:

Puheenjohtaja muutti esitystään kokouksen aikana seuraavaan muotoon:
Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto kiittää työryhmää loppuraportista. Työryhmän esitykset ovat kannatettavia.
Investointeja suunniteltaessa tilojen muunneltavuus ja leirikeskusalueiden monikäyttöisyys ja
esteettömyys on tärkeää huomioida.
Kunstenniemen ja Heinänokan leirialueiden rakennus- ja kehittämistyö turvaavat riittävän leirikeskuskapasiteetin jatkossakin. Muiden leirikeskusten käyttötarvetta on hyvä tarkastella
Kunstenniemen ja Heinänokan leirikeskusten rakennus- ja kehittämistyön päätyttyä.
Päätöksenteon tueksi olisi hyvä saada mukaan raporttiin kuuluva liite 11 (Tilastoja leirikeskusten
käyttäjämääristä ja talousluvuista).

Päätös:

Hyväksyttiin lausunto puheenjohtajan uuden esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistölautakunta
Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 24
LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUKSET TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä järjestetään yhteinen luottamushenkilökoulutus:
Kaikille luottamushenkilöille 19.3. ja 23.4. klo 18-20, Eerikinkatu 3, 2 krs.
Picnik-risteily järjestetään 3.5. tai 4.5. kirkkovaltuuston jäsenille. Tarkempia tietoja myöhemmin.
Koulutukseen toivotaan runsasta osanottoa.
Esitys:

Seurakuntaneuvostolle ilmoitetaan tiedoksi, että luottamushenkilökoulutus järjestetään kaikille
luottamushenkilöille 19.3. ja 23.4. klo 18-20, Eerikinkatu 3, 2 krs. Picnik-risteily järjestetään kirkkovaltuuston jäsenille 3.5. tai 4.5.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

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

§ 26
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 26.
§ 27
SEURAKUNTANEUVOSTON SEURAAVAT KOKOUKSET JA MUUT KOKOONTUMISKERRAT
- ke 20.3. klo 17.30 seurakuntaneuvoston kokous, Nummen seurakuntakoti, Papinkatu 2
- ke 24.4. klo 17.30 seurakuntaneuvoston kokous, Varissuon kirkko, Kousankatu 6
- ke 29.5. klo 17.30 seurakuntaneuvoston kokous, Katariinan pappila, Pyhän Katariinan kirkkoaukio 7
- ke 14.8. klo 17.30 seurakuntaneuvoston kokous, Varissuon kirkko, Kousankatu 6
- ke 6.3. klo 17 arkkipiispa Tapio Luoman tapaaminen, Varissuon kirkko, Kousankatu 6

§ 28
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15 ja hiljennyttiin yhteiseen Herran siunaukseen.
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Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2019 ____________________
Leena Kairavuo
puheenjohtaja

___ / ___ 2019 ____________________
Johanna Viirros
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 13-24 sekä § 26-28 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Lisäksi § 25 (ei-julkinen) tarkastetaan omana pöytäkirjanaan.

___ / ___ 2019 ____________________
Anna-Emilia Hartikka

___ / ___ 2019 ____________________
Sirkka-Liisa Kavén

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Turun Katariinanseurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.2019 – __.__.2019 klo 8.00 – 15.45 ja josta on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla
__.__.2019 – __.__.2019.

_________________________
Katri Lautjärvi
Seurakuntasihteeri

