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PÖYTÄKIRJA

3/2019

20.3.2019

Tark. ___/___

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 20.3.2019 klo 17.30, kahvit klo 17.00 alkaen

Paikka:

Nummen seurakuntakoti, Papinkatu 2

Läsnä:

Kairavuo, Leena
Arve, Seija
Forss-Lähdesmäki, Johanna
Hartikka, Anna-Emilia
Kavén, Sirkka-Liisa
Kettula, Kari J.
Koiranen-Kortemäki, Nina
Koskivaara, Eija
Laato, Anni Maria
Laine, Rauni
Mäkelä, Jakke
Rantanen, Ari
Salminen, Päivi
Stauffer, Tiina

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

Viirros, Johanna

sihteeri

Kupari, Maria
Tiensuu, Pirjo
Toljamo, Outi

jäsen
jäsen
sihteeri

Poissa:

Mikäli seurakuntaneuvoston varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, pyydetään asiasta ilmoittamaan seurakuntasihteerille p. 040 3417 350 tai s-posti katri.lautjarvi@evl.fi
Edellisten kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa Katariinanseurakunnan
www.turunseurakunnat.fi/katariinanseurakunta/paatoksenteko

§ 29
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.30, virsi 297: 1-2, 6.

§ 30
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

kotisivuilla

osoitteessa
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§ 31
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina 26.3.2019 virastoaikana klo 8.30-15.00. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Kari J. Kettula ja
Koiranen-Kortemäki Nina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari J. Kettula ja Eija Koskivaara.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 32
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 33
ILMOITUSASIAT
A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
4/2019 Kirkonkirjojenpito keskitetään alueellisiin keskusrekistereihin
3/2019 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2018
2/2019 Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit on päivitetty
2/2019 liite 1 lomake 1 vo KV ja YKV ptk
2/2019 liite 2 lomake 2 ov ja vo muut viranomaiset ptk
2/2019 liite 3 lomake 3 Muutoksenhakukielto ote tai vh-pts
2/2019 liite 4 lomake 4 Vo KV ote kirkollisasiat
2/2019 liite 5 lomake 5 vo YKV ote kirkollisasiat
2/2019 liite 6 lomake 6 ov srk viranom pts kirkollisasiat
2/2019 liite 7 lomake 7 ov yhtymä viranom pts
2/2019 liite 8 lomake 8 vo KN tai SN oik vaati johdosta annettu pts-ote kirkollisasia
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2/2019 liite 9 lomake 9 vo YKV oik vaatim johdosta annettu pts-ote kirkollisasia
2/2019 liite 10 lomake 10 oikaisuohje ja valitusosoitus hankintalain mukainen hankinta
2/2019 liite 11 lomake 11oikaisuohje hankintalain soveltamisalaan kuulumaton hankinta
Kaikki yleiskirjeet ovat luettavissa osoitteesta: http://sakasti.evl.fi

B. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Yleiskirje A1/2019 (pdf)
1. Palkantarkistukset 1.4.2019
2. Ryhmähenkivakuutussopimus 2019
3. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan
Ryhmähenkivakuutussopimus 2019
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:
6/2019
7/2019
8/2019
9/ 2019
10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
14/2019
15/2019
16/2019
17/2019
Kaikki päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.

E. Muut ilmoitusasiat
- Palmusunnuntaina 14.4. klo 10 Pyhän Katariinan kirkossa Lasten Etsi ja löydä –kirkko (virpomavitsojen tekoa ja suklaamunien etsintää)
- Kiirastorstain 18.4. iltakirkot klo 19 Katariinassa ja Varissuolla
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- Pitkäperjantain 19.4. sanajumalanpalvelus klo 10 Katariinassa ja klo 12 Varissuolla. Jeesuksen kuolinhetken hartaus klo 15 Katariinassa.
- Pääsiäispäivän 21.4. juhlamessu klo 10 Katariinassa ja messun jälkeen yhteinen pääsiäisruokailu pappilassa
Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 34
TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINTAKERTOMUS SEKÄ KATARIINANSEURAKUNNAN RAHASTOT
Seurakuntaneuvostolle tuodaan tiedoksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän testamenttirahaston toimintakertomus 2018 ja Katariinanseurakunnan rahastot.
Esityslistan mukana on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän testamenttirahaston toimintakertomus 2018 ja Katariinanseurakunnan rahastot.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi testamenttirahaston toimintakertomuksen
2018
sekä Katariinanseurakunnan rahastojen tiedot ja testamenttirahastojen testamenttiehtojen mukaiset käyttötarkoitukset:
Hilda ja Olga Haaviston rahasto
Frans ja Elsa Sepplälän rahasto
Yhd. Ahlmanin, Rauvalan, Veljen, Simolan ja Mäkisen rahastot
Helmi Maria Virran rahasto
Katri Träsk Katariinan rahasto
Impi Joseffsonin rahasto
Aino Lehtosen rahasto

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta

§ 35
KAPPALAINEN OUTI TOLJAMON PALKAN TARKASTUS
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä kappalaisten palkat ovat 602/20-602/60 riippuen tehtävänkuvasta ja vastuista.
Kappalainen Outi Toljamo toimii säännöllisesti kirkkoherran sijaisena ja hoitaa Katariinanseurakunnan hallintokappalaisen tehtäviä ja laatii muun muassa työ- ja vapaa-aikalistat. Toljamon
työnkuva eroaa muihin Katariinanseurakunnan kappalaisiin verrattuna erityisesti hallinnollisten
kokonaisvastuiden vuoksi. Katariinanseurakunnan kaikkien kolmen kappalaisten palkkaluokka
on tällä hetkellä 602/20.
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Kirkkoherran vakituisena sijaisena toimivan kappalaisen palkkaluokka on Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän seurakunnissa pääosin 602/40. Kirkkoherran sijaisena toimiminen on ollut
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä selkeänä kriteerinä palkan position korottamisessa
602/40 palkkaluokkaan.
Palkkaluokka 602/20 on 3283,95 € ja 602/40 on 3380,92 €.
Esityksen mukana on kappalainen Outi Toljamon tehtävänkuvalomake. Tehtävänkuvaukseen ei
ole tullut muutoksia aiemmista vuosista, mutta tarkoitus on nyt tehtävän vaativuuden vuoksi korottaa palkkaluokka oikeaan positioonsa.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto esittää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palkkatyöryhmälle, että
kappalainen Outi Toljamon palkka korotetaan 602/40 luokkaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Tiedoksi:

Palkkatyöryhmä
Outi Toljamo

§ 36
SEURAKUNTASIHTEERI KATRI LAUTJÄRVEN PALKAN TARKASTUS
Seurakuntasihteeri Katri Lautjärvi on toiminut Katariinanseurakunnassa seurakuntasihteerinä
vuodesta 2000 alkaen. Koulutukseltaan hän on yo-laskentamerkonomi. Tällä hetkellä Katri
Lautjärvi on puolet työajastaan Henrikinseurakunnan seurakuntasihteeri ja puolet työajastaan
Katariinanseurakunnan seurakuntasihteeri.
Huhtikuusta 1.4.2019 alkaen Katri Lautjärvi siirtyy 100 %:sti Katariinanseurakunnan palvelukseen, niin kuin hän on ollut aiemmin vuoteen 2017 asti. Yhteinen kirkkoneuvosto siirsi kokeiluluonteisesti tuolloin osalle seurakuntasihteereistä kahden seurakunnan seurakuntasihteerin yhdistelmäviran.
Huhtikuusta alkaen Katri Lautjärven tehtävänkuvaan tulee kuulumaan 50 % seurakuntasihteerin
tehtäviä ja 50 % viestintäsihteerin tehtäviä, kuten jo aiemmin seurakuntaneuvostossa on asiasta
päätetty.
Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi vuodelle 2019 kullekin seurakunnalle viestintämäärärahan. Katariinanseurakunnalle myönnettiin 20 953 €, joka on noin puolet viestintäsihteerin vuosipalkasta
sivukuluineen.
Seurakuntasihteerin palkkaluokka on 403.20 (peruspalkka on 1.4. alkaen 2128,65 €). Viestintäsihteerin palkkaluokka on ollut seurakuntayhtymässä alimmillaan 503 (peruspalkka on 2467 €).
Muihin seurakuntiin jo palkatut viestintäsihteerit saavat tällä hetkellä palkkaa 503 palkkaluokan
mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto korotti 2019 seurakuntayhtymän viestintäyksikön palkkoja,
niin että minimissään viestintäsihteerien palkkaluokka on yhtymän virassa 601.
Opistotason koulutus on riittävä 503 palkkaluokkaan. Lautjärvi on vuosien mittaan perehtynyt
viestinnän tehtäviin ja hoitanut niitä jo aiemmin laajasti ja ansiokkaasti Katariinanseurakunnassa. Lisäksi Lautjärvi aloittaa tänä keväänä oppisopimuskoulutuksessa media-alan ja kuvallisen
ilmaisun perustutkinnon suorittamisen.
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Katri Lautjärven palkkaus on syytä tarkistaa 50 %:n viestintäsihteerin viran osalta, niin että
palkkaus on tehtävää vastaava ja verrannollinen muiden seurakuntien viestintäsihteerien palkkauksen kanssa.
Nyt seurakunnalle vuodeksi annettu viestinnän määräraha mahdollistaa Lautjärven palkan korotuksen 50%:n osuudelta muutettavaksi palkkaluokkaan 503.
Esityksen mukana on Katri Lautjärven tehtävänkuvauslomake.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto esittää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palkkatyöryhmälle, että seurakuntasihteeri Katri Lautjärven palkkaus muutetaan 50 %:n viestintäsihteerin osuudelta 503
palkkaluokkaan vuoden ajaksi eli 1.4.2019 - 31.3.2020 asti. Palkkakulut maksetaan viestinnän
kustannuspaikalta.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Tiedoksi:

Palkkatyöryhmä
Katri Lautjärvi

§ 37
SEURAKUNNAN
EDUSTAJAN/EDUSTAJIEN
VUOSIKOKOUKSEEN

VALTUUTTAMINEN

SUOMEN

LÄHETYSSEURAN

Vuosikokous on Suomen Lähetysseuran ylin päättävä elin, joka kokoontuu valtakunnallisten
Lähetysjuhlien yhteydessä. Vuosikokous vahvistaa seuran tilinpäätöksen sekä valitsee hallituksen. Tänä vuonna Valtakunnalliset Lähetysjuhlat järjestetään kirkkopäivien yhteydessä Jyväskylässä. Suomen Lähetysseuran vuosikokous järjestetään Lähetysjuhlien yhteydessä Jyväskylässä 18.5.2019 klo 10 Jyväskylän kaupunginteatterissa, Vapaudenkatu 36.
http://www.lahetysjuhlat.fi
Vuosikokoukseen edustajia lähettävät Lähetysseuran jäsenet, joita ovat Suomen ev.lut. kirkon
kaikki seurakunnat. Lähetysseuralla on lisäksi muita yhteisöjäseniä sekä henkilöjäseniä. Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenten valtuuttamat edustajat,
joilla kullakin on yksi ääni.
Seurakunnat saavat lähettää yhdistyksen kokouksiin edustajia läsnä olevan jäsenmääränsä (tilanne 1.1.2017) mukaisesti
o
o
o

– 15000 jäsentä: enintään 2 edustajaa
15001 – 30000 jäsentä: enintään 3 edustajaa
yli 30000 jäsentä: enintään 4 edustajaa

Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on sikäli kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia, että osaltaan jokainen jäsenseurakunta voi pyrkiä vaikuttamaan Suomen Lähetysseuran lapsiin ja nuoriin kohdentuviin toimintoihin.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää lähettää seurakunnan edustajiksi kaksi seurakuntamme lähetystyön aktiivia Kerttu Vihantolan ja Lea Rantasen. He ovat antaneet suostumuksensa vuosikokousedustajan tehtäviin. Seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan valtakir-
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jan kokousosallistumista varten. Matkakustannukset (matkakulut, majoitus, mahdollinen osallistumismaksu) korvataan edustajille seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta.
Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin

Tiedoksi:

Kirsti Thureson
Lea Rantanen
Kerttu Vihantola

§ 38
KATARIINANSEURAKUNNAN STRATEGIA

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on aloitettu yhteisen strategian tekeminen syksyllä
2018. Väliaikainen strategiaryhmä on antanut väliraporttinsa Yhteiselle kirkkoneuvostolle helmikuussa 2019. Seurakunnat ja yksiköt on ohjeistettu työstämään omia strategioitaan, niin että
huhtikuussa 2019 ne voi viedä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiaryhmälle tiedoksi.
Katariinanseurakunnassa strategian tekeminen aloitettiin syksyllä 2018. Työntekijöiden ensimmäisen strategiapäivän päätteeksi luottamushenkilöt ja työntekijät pohtivat strategiaa yhdessä.
Työntekijät ovat valmistelleet strategiaa työntekijäkokousten yhteydessä syksyllä 2018 ja alkukevään 2019 aikana.
Strategiaa on käsitelty myös 6.3. arkkipiispan tapaamisen yhteydessä.
Katariinanseurakunnan strategialuonnos tuodaan tiedoksi ja keskusteltavaksi seurakuntaneuvostolle ennen kuin se tuodaan myöhemmin päätettäväksi seurakuntaneuvostolle.

USKOA, TOIVOA JA RAKKAUTTA JO VUODESTA 1309
TURUN KATARIINANSEURAKUNNAN STRATEGIA 2019-2022
Seurakunnan tehtävä:
”Katariinanseurakunnan tehtävänä on välittää evankeliumin ilosanomaa, jotta usko, toivo, rakkaus ja rauha kasvaisivat ihmisten keskuudessa. Toteutamme tätä rohkeasti lähimmäistä palvellen ja luomakuntaa kunnioittaen.”
vrt. Seurakuntayhtymän missio: Uskon, toivon, rakastan!
Seurakunnan arvot
o inhimillinen
o hengellinen
o rohkea
o vieraanvarainen
vrt. seurakuntayhtymän arvot: Inhimillinen, rohkea, luotettava, kehittyvä
Toiminta-ajatus eli visio
Taivaan asialla rohkeasti ajassa osaavasti arjessa.
vrt. srkyhtymän visio: sama
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Toimintatavat
1. Uskomme hyvän tekemiseen ja osallisuuteen (Jumalan oma, maailmaa varten)
Tavoite:
Huolehdimme avun tarpeessa olevista sekä torjumme yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Suhtaudumme myötätuntoisesti toisiamme kohtaan. Armo konkretisoituu teoissa.
Toimenpiteet:
o olemme läsnä, kuuntelemme, arvostamme ja teemme hyvää yhdessä seurakuntalaisten kanssa
o mahdollistamme eri toimintamuotojen avulla yhdessäolon
o kartoittamme avun tarvetta ja vastaamme kysyntään
o toteutamme etsivää vanhustyötä ja panostamme vanhusten hyvinvointiin
o teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
2. Kristillinen sanoma läpäisee toimintamme ja tuo toivon ihmisille
Tavoite:
Jumalanpalvelus- ja hartauselämä on luonteva ja keskeinen osa seurakunnan kaikkea toimintaa
ja mahdollistaa myös yhteisöllisyyden kokemisen.
Toimenpiteet:
o toteutamme jumalanpalvelukset monipuolisesti ja eri ikäryhmät huomioiden
o teemme messut yhdessä ja kutsumme ihmisiä merkityksellisiin palvelutehtäviin
o vahvistamme yhteisöllisyyttä ja kutsumme aktiivisesti seurakuntaan
o panostamme sesonkiaikoihin ja niiden tapahtumien mainontaan
o selvitämme mahdollisuutta profiloida messuja eri seurakuntien kesken
3. Aktiivinen vuoropuhelu ja kohtaaminen tekevät kirkon vahvaksi toimijaksi alueellamme
Tavoite:
Tavoitamme ihmiset ja käymme aktiivista vuoropuhelua alueen ihmisten ja toimijoiden kanssa.
Seurakunta on luonnollinen osa arkea ja juhlaa.
Toimenpiteet:
o osallistumme alueen tapahtumiin ja teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
o järjestämme kutsuvaa toimintaa sekä vahvistamme seurakuntalaisten toteuttamaa pienryhmätoimintaa
o olemme avoimia alueemme eri uskontojen edustajien kohtaamiselle ja uskontodialogille
o huomioimme kirkkoon liittyvät ja seurakunnan alueelle muuttavat
o etsimme keinoja tavoittaa ylioppilaskylän nuoria aikuisia

vrt. seurakuntayhtymä: 1. Ihmislähtöisyys ja osallisuus kirkossa 2. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen 3. Viestinnän kehittäminen 4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi 5. Ilmastonmuutoksen torjuminen

Strategian toteuttaminen
Toimintasuunnitelmat strategian toteuttamiseksi: Mitä, missä, milloin, kuka vastaa
Seuranta ja arviointi.
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Päätös:

Esityksen mukaan.

23

Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 39
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 39.

§ 40
SEURAKUNTANEUVOSTON SEURAAVAT KOKOUKSET JA MUUT KOKOONTUMISKERRAT
- 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

§ 41
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40 ja luki Kati Pirttimaan Lähettämissanat-siunauksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2019 ____________________
Leena Kairavuo
puheenjohtaja

___ / ___ 2019 ____________________
Johanna Viirros
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 29-41 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

___ / ___ 2019 ____________________
Kari J. Kettula
pöytäkirjantarkastaja

___ / ___ 2019 ____________________
Eija Koskivaara
pöytäkirjantarkastaja
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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

