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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 24.4.2019 klo 17.30, kahvit klo 17.00 alkaen

Paikka:

Varissuon kirkko, Kousankatu 6

Läsnä:

Kairavuo, Leena
Arve, Seija
Hartikka, Anna-Emilia
Ilola, Miska
Kavén, Sirkka-Liisa
Kettula, Kari J.
Koskivaara, Eija
Kupari, Maria
Laato, Anni Maria
Laine, Rauni
Salminen, Päivi
Stauffer, Tiina
Tiensuu, Pirjo
Viirros, Johanna

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
saapui klo 17:35
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

Poissa:

Forss-Lähdesmäki, Johanna
Koiranen-Kortemäki, Nina
Mäkelä, Jakke
Rantanen, Ari
Toljamo, Outi

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

Kutsuttuna:

Heikkonen, Taru

johtava nuorisotyönohjaaja, klo 17:30 – 18:00

§ 42
KOKOUKSEN AVAUS
Laulettiin pääsiäisajan virsi 88. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30. Nuorisotyönohjaaja
Taru Heikkonen (kutsuttuna) kertoi seurakunnan mahdollisuuksista taustajärjestönä käydä keskusteluja partiolippukuntien kanssa, Partioliikkeen peruskirjan uudistuksen muutosten taholta.

§ 43
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 44
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina 26.4.2019 virastoaikana klo 8.30-15.00. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Anni Maria Laato ja
Rauni Laine.

Päätös:
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Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 45
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 46
ILMOITUSASIAT
A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
7/2019 Saavutettavuus ja digitaaliset palvelut
6/2019 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019
5/2019 Esitykset pro ecclesia -mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2019
5/2019 liite Ohje _ Anvisning
Kaikki yleiskirjeet ovat luettavissa osoitteesta: http://sakasti.evl.fi

B. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
14.03.2019 Työnantajalle Uusi työaikalaki hyväksyttiin eduskunnassa – kirkon hengellistä työtä
tekevien asema selvitetään
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:
18/2019 viranhoitomääräys Haltia ja Ronkainen
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19/2019 virkavapaus
20/2019 virkavapaus
21/2019 virkavapaus
22/2019 virkavapaus
23/2019 ehtoollisavustus, Tarpeenniemi
24/2019 henkilöstön vapaapäivät ja vuosilomat sekä kirkkoherran sijainen vuosilomalla

Kaikki päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.

E. Arkkihiippakunnan päätökset
Hiippakuntapastorin viranhaltijapäätös 23/2019 DTUR/149/01.01.02/2019 Outi Toljamon virkavapaus Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen virasta ajalle 13.3.-16.6.2019.
Hiippakuntapastorin viranhaltijapäätös 24/2019 DTUR/93/01.01.01/2019 Viranhoitomääräys
Remo Ronkaiselle Turun Katariinanseurakunnan vs. kappalaiseksi ajalle 16.3.-31.5.2019.
Hiippakuntapastorin viranhaltijapäätös 25/2019 DTUR/92/01.01.01/2019 Viranhoitomäärys
Martti Haltialle Turun Katariinanseurakunnan vs. seurakuntapastoriksi ajalle 16.3.-31.5.2019.

F. Muut ilmoitusasiat
- ke 8.5. klo 18-19.30 Äitien ja lasten puuhailta, Hannunniitun srk-talo
- su 12.5. klo 15 Pyhän Katariinan kuoron kevätkonsertti, Pyhän Katariinan kirkko
- ti 14.5. klo 18-19.45 Kevätretki synagogaan. Bussikuljetus. Tiedustelut srk-sihteeri
- helatorstaina 30.5. klo 10-14 Lasten ja perheiden seikkispäivä, Kupittaan seikkailupuisto
- helatorstaina 30.5. klo 12 Suvivirsikirkko Tuomiokirkkotorilla (ei messua Pyhän Katariinan kirkossa eikä Varissuolla)
Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 47
YHTEISVASTUU –KERÄYKSEN 20 % SEURAKUNNALLISESTA OSUUDESTA PÄÄTTÄMINEN
Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia
syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.
Suomessa vuoden 2019 yhteisvastuuvaroin tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua
esimerkiksi avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankintaa Kirkon Diakoniarahaston
kautta. Lisäksi diakoniarahaston avustuksilla tuetaan taloudellisesti eri syistä vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä. Keräysvaroja käytetään myös monipuoliseen avustustyöhön paikallisseurakuntien kautta.
Ulkomailla yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa
pahiten kärsineitä ihmisiä, tänä vuonna erityisesti nuoria. Keräysvaroin tuetaan koulunsa keskeyttämään joutuneiden oppilaiden paluuta takaisin kouluun, jaetaan koulu- ja hygieniatarvikkeita sekä autetaan koulumaksuissa. Syrjäseuduille koulutetaan lisää päteviä opettajia ja rakennetaan turvallisia kouluja. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.
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Jokaisesta lahjoitetusta eurosta noin 80 % käytetään avustustyöhön ja loput keräyksen vaikuttamistoimintaan, viestintään, varainhankintaan sekä keräyksen yleishallintoon.
Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti.
Seurakunnallinen 20 % keräysosuudesta kohdennetaan: nuorten ja nuorten aikuisten opiskelujen tukemiseen oman seurakunnan alueella. Avustamme diakonian vastaanotolla opiskelijoita ja
/ tai heidän perheitään opiskelutarvikkeiden esim. kirjojen tai opiskeluvälineiden (tietokone, työvaatteet tmv.) hankinnassa.
Avuntarvitsija ottaa itse yhteyttä diakonian ajanvaraukseen ja saa ajan, jossa kartoitetaan taloudellinen tilanne ja harkitaan avun tarve.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia myönteisellä tavalla, sillä päätös kohdentaa seurakunnan yhteisvastuukeräyksen tuottoja myös alueen lapsiperheiden nuorten tukemiseen.

Esitys:

20 % keräysosuudesta kohdennetaan: nuorten ja nuorten aikuisten opiskelujen tukemiseen Katariinanseurakunnan alueella. Avustamme diakonian vastaanotolla opiskelijoita ja / tai heidän
perheitään opiskelutarvikkeiden esim. kirjojen tai opiskeluvälineiden (tietokone, työvaatteet tmv.)
hankinnassa.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

johtava diakoniatyöntekijä Erja Viherkoski
Leena Sairanen (taloustoimisto)

§ 48
STIPENDIT KOULULAISILLE
Katariinanseurakunta on jakanut stipendit Nummenpakan Aurajoen yksikön oppilaalle, Turun
Normaalikoulun lukion ylioppilaalle sekä C.O.Malmin koulun oppilaalle usean vuoden ajan.
Vuonna 2011 seurakuntaneuvosto päätti stipendin euromääräksi 150 €, joka teki mahdolliseksi
stipendin jakamisen joko yhdelle tai kahdelle oppilaalle koulun oman harkinnan mukaan.
Lisäksi 30.5.2012 § 80 seurakuntaneuvosto päätti jakaa 20 € arvoiset stipendit seurakuntamme
kunkin alakoulun (Varissuo, Norssi, Pääskyvuori, Hannunniittu, Nummi ja Katariina) yhdelle oppilaalle keväästä 2013 alkaen. Stipendin saajan valintaperusteeksi kouluille osoitettiin ns. Kultaisen säännön (Lk 6:31) osaava noudattaminen.
Stipendeihin tarkoitettua euromäärää ei ollut tarkoitus kasvattaa, vaan jakaa stipendit jatkossa
useammalle oppilaalle. Keväällä 2013 (17.4.§ 58) seurakuntaneuvosto päätti antaa suuruudeltaan 100 € stipendit koulukohtaisesti ylioppilaalle ja / tai yläkoulun oppilaalle sekä stipendit suuruudeltaan 20 € alaluokkien oppilaalle koulun oman valinnan mukaisesti.
Seurakunta haluaa tukea alueellaan sijaitsevien koulujen lapsia ja nuoria ja kannustaa heitä kultaisen säännön noudattamisessa.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Tahdomme tukea lapsia ja nuoria heidän opinnoissaan.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että
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1) Stipendit suuruudeltaan 100 € annetaan Nummenpakan Aurajoen yksikön oppilaalle, Turun
Normaalikoulun ylioppilaalle tai oppilaalle, Katariinan koulun yläluokkien oppilaalle sekä Kansainvälisen koulun ylioppilaalle tai oppilaalle koulun oman valinnan mukaisesti.
2) Stipendit suuruudeltaan 20 € annetaan Varissuon, Pääskyvuoren, Hannunniitun, Nummen,
Katariinan, C.O.Malmin, Normaalikoulun alaluokkien sekä Kansainvälisen koulun oppilaalle koulun oman valinnan mukaisesti.
Stipendin saajan valintaperusteeksi kouluille osoitetaan ns. Kultaisen säännön (Luuk. 6:31)
osaava noudattaminen. ”Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille.”
Stipendi maksetaan seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta.
Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

ko. koulut
taloustoimisto
Kirsti Thureson

§ 49
PARTIOLIPPUKUNTIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT VUODELLE 2019
Katariinanseurakunnassa toimii ja seurakuntaneuvosto myöntää talousarviossaan avustusta viidelle partiolippukunnalle: Kaarinan Ristiritarit, Kaarinan Sädetytöt, Tavastin Liljat, Littoisten Pirtapiiat ja Mustavuoren Sissit.
”Seurakunnan ja lippukuntien sopimuksen mukaan lippukunnat toimittavat 31.12. mennessä
seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion seurakunnan partiovastaavalle.” (Lippukuntajohtajien perehdytysopas, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2013)
Esityslistan valmistumiseen mennessä seurakuntaan on toimitettu:
Kaarinan Ristiritareiden toiminta- ja taloussuunnitelma 2019
Littoisten Pirtapiikojen toiminta- ja taloussuunnitelma 2019
Ko. toiminta – ja taloussuunnitelmat esityslistan mukana.
Toimintakertomukset toimitetaan seurakuntaan partiolippukuntien ja seurakuntayhtymän tekemän yhteisen sopimuksen mukaisesti huhtikuun loppuun mennessä.
Muita lippukuntia pyydetään toimittamaan toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä toimintakertomukset sopimuksen mukaisesti. Toimitetut asiakirjat ovat myös edellytys seurakunnan partioavustuksen maksamiselle lippukunnille.

Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, sillä seurakuntaneuvosto seuraa lippukuntien toimintaa.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi Littoisten Pirtapiikojen ja Kaarinan Ristiritareiden toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2019. (AMS 6.7.)

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:
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ko. lippukunnat

§ 50
TALOUSARVION 2020 ESITYKSEN OHJEET JA AIKATAULUT
Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020–2021 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet
kirkkoneuvostossa.
Yhteinen kirkkoneuvosto
Esittelijä:

Vt talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Kirkollisveroprosenttia korotettiin vuoden 2018 alusta lukien 0,25 prosentilla 1,25
prosenttiin. Huhtikuun kirkollisverokertymässä on 11,2 ME ja nousua vuoden
takaiseen on noin 2 ME. Valtion korvausta on saatu 1,4 ME. Verotulojen ja
valtionrahoituksen yhteismäärä on 12,6 ME, mikä on noin 1,8 ME (17%) enemmän
kuin vuotta aikaisemmin. Verotulot vuodelle 2019 arvioidaan taloustoimistossa
ensimmäisen kerran elokuussa, ja arviota tarkistetaan talousarvioprosessin
aikana.
Eläkerahastomaksuksi kirkolliskokoukselle vuosille 2019-2020 esitetään 5%.
Seurakuntayhtymän
maksu
on
tällöin
1.256.000
vuonna
2019.
Keskusrahastomaksu vuosina 2019-2021 on 6,5 % ja seurakuntayhtymän maksu
on 1.633.000 vuonna 2019.
31.12.2010 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jäsenmäärä oli 151.383, ja
vuoden 2017 lopussa jäsenmäärä oli 145.044. Jäsenmäärän lasku seitsemässä
vuodessa on 4,2 prosenttia. Vuonna 2010 Turussa ja Kaarinassa kirkkoon kuului
72,7 % väestöstä, 31.12.2017 kirkkoon kuuluvia oli 65,07 %. Vuoden 2018
huhtikuun lopussa kirkkoon kuuluvien määrä on 144.707.
Paikallisseurakuntien määräraha jaetaan sen mukaisesti, miten kirkkoneuvosto
siitä tässä kokouksessa päättää kirkkovaltuustolle esittää, ja miten kirkkovaltuusto
kokouksessaan 7.6.2018 sen vahvistaa. Kirkkovaltuusto vahvistaa seurakuntien
määrärahat seurakuntakohtaisena kehysbudjettina. Seurakunnat toimittavat
vuoden 2019 työalakohtaisen määrärahajaon taloustoimistoon kuitenkin jo
viimeistään 9.11.
Palkat nousevat sopimuskaudella ja vuonna 2019 nousu on 1.4. lukien prosentti
yleisessä palkkausjärjestelmässä ja ylimmässä johdossa 1,6 %.
Seurakuntarakenteeseen ei ole tulossa muutoksia, paikallisseurakuntia
kannustetaan kuitenkin vapaaehtoisuuteen perustuvaan yhteistyöhön yli
seurakuntarajojen. Vuoden 2019 alusta lukien seurakunnilla on mahdollisuus
myydä
ja
ostaa
henkilöresurssia
toiselta
seurakuntayhtymän
paikallisseurakunnalta.
Henkilöresurssin
ostoon
ja
myyntiin
toisesta
seurakunnasta luodaan lomake, joka sekä ostajan että myyjän täyttämänä
toimitetaan taloustoimistoon. Paikallisseurakuntien myynnit ja ostot tulevat
näkymään sisäisinä ostoina ja myynteinä seurakuntien taloudessa.
Seurakuntayhtymän talousarvion tavoitteista sekä tavoitteiden arvioinnista ja
raportoinnista tehtiin keväällä 2018 sisäinen tarkastus. Tarkastuksen tuloksena
saatiin suosituksia, joihin pyritään vuoden 2019 toimintatavoitteiden asettamisessa
vastaamaan. Tätä varten on luotu uusi toimintasuunnitelma-lomake. Lomake on
suunniteltu siten, että talousarvion tavoitteista saataisiin konkreettisempia, ja että
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tavoitteiden seurannan mittarit olisivat paremmin nähtävissä ja linkitettävissä
toimintaan.
Kirkkoneuvosto antaa seuraavat ohjeet vuoden 2019 talousarvion ja vuosien
2020–2021 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseen:
1. Investointiesitykset jätetään kiinteistöjohtajalle 15.6. mennessä
1. Paikallisseurakunnille ja yksiköille lähetetään tarkistettavaksi henkilökuntaliitteet toukokuussa, ja ne palautetaan vt. talousjohtajalle 30.6. mennessä. Henkilökuntaliitteitä on mahdollisuus tarkentaa 9.11. saakka.
2. Yksiköt jättävät talousarvioesityksensä perusteluineen vt. talousjohtajalle 24.8.
mennessä. Kaikki talousarvion nousut palkankorotuksia lukuunottamatta on
perusteltava.

Vuoden 2019 talousarvioehdotus laaditaan järkevän taloudenpidon
mukaisesti. Ehdotuksen pohjana käytetään vuoden 2018 talousarviota ja määrärahaesitystä laadittaessa seurataan edellisen vuoden toteutumia.
Verotulotalouteen liittyvän yleisen epävarmuuden vuoksi seurakuntayhtymän
on jatkettava huolellista ja harkittua taloudenpitoa.
3. Paikallisseurakunnat ja yksiköt jättävät täytetyt toimintasuunnitelmansa 24.8
mennessä Y-asemalle osoitteeseen: Y:/Talousasiat/toimintasuunnitelmat/2019
toimintasuunnitelmat.
Toimintasuunnitelmia on esitäytetty taloustoimistossa. Seurakunnille ja yksiköille lähetetään toiminnallisten tavoitteiden uudistetusta lomakkeesta ohjeistus esimerkkeineen tämän pöytäkirjan otteen mukana. Tarvittaessa vt. talousjohtajalta saa opastusta lomakkeen täyttämisessä.

Toimintasuunnitelmassa asetetaan realistiset ja konkreettiset tavoitteet, joiden
toteutumista voidaan valittavien mittareiden avulla arvioida. Toimintasuunnitelman perustana ovat seurakuntalaisten tarpeet ja odotukset. Hyvä toimintasuunnitelma ohjaa seurakunnan toimintaa ja työntekijöitä hyväksytyn vision ja
strategisten linjausten toteuttamiseen. Toimintasuunnitelmassa on arvioitava
myös paikallisseurakunnan ja yksikön mahdollisia toiminnallisia ja taloudellisia
riskejä ja keinoja niiden vähentämiseen.
4. Johtoryhmän talousarviokäsittely on 11.–12.9.
5. Kirkkoneuvoston ensimmäinen käsittely on 10.–11.10.
6. Paikallisseurakunnat toimittavat lausuntonsa talousarviosta ja kustannuspaikkakohtaisen talousarvionsa 9.11. mennessä vt. talousjohtajalle. Kirkkoherroille
lähetetään oman seurakunnan budjettipohja toukokuun loppuun mennessä.

7. Kirkkoneuvoston 2. käsittely on 22.11.
8. Kirkkovaltuuston talousarviokäsittely on 13.12.
9. Henkilöstökulut ja poistot kirjataan taloustoimistossa.

Esitys:

Merkitään tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduksi.
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Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 51
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 strategialuonnoksesta on käyty keskustelu seurakuntaneuvoston kokouksessa 20.3.2019. Kokouksessa esitetyt näkökulmat on huomioitu strategiassa. Seurakuntaneuvoston työjaosto on käsitellyt strategiaa 18.4. ja tehnyt siihen pieniä muutoksia.
Strategian hyväksymisen jälkeen vuorossa on strategian mukaisten toimintojen suunnittelu ja
toteuttaminen. Kirkkoherra linjaa yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa seurakunnan toimintaa
ja suunnitelmia sekä työvoiman suuntaamista strategian mukaisesti. Työtä seurataan ja arvioidaan ja toimintoihin tehdään muutoksia tarpeen mukaan.
Seurakuntaneuvosto tarkastelee strategian toteutumista erityisesti toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten yhteydessä.

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.”
Seurakunnan arvot
o inhimillinen
o hengellinen
o rohkea
o vieraanvarainen
Toiminta-ajatus eli visio
Rohkeasti taivaan asialla.
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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 toisiimme myötätuntoisesti. Armo konkretisoituu teoissa.
Toimenpiteet:
o olemme läsnä, kuuntelemme, arvostamme ja teemme hyvää
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 vahvistamme yhteisöllisyyttä ja kutsumme aktiivisesti seurakuntaan
o toteutamme jumalanpalvelukset monipuolisesti ja eri ikäryhmät huomioiden
o teemme messut yhdessä ja kutsumme ihmisiä merkityksellisiin palvelutehtäviin
o panostamme sesonkiaikoihin ja niiden tapahtumien mainontaan
o pidämme esillä kasteen merkitystä ja rohkaisemme ihmisiä kasteelle
3. Aktiivinen vuoropuhelu ja kohtaaminen vahvistavat kirkon merkitystä alueellamme
Tavoite:
Tavoitamme ihmiset ja käymme aktiivista vuoropuhelua alueen ihmisten ja toimijoiden kanssa.
Seurakunta on luonteva osa alueen ihmisten 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 sekä viestimme seurakunnasta ajankohtaisesti ja kiinnostavasti
o etsimme keinoja tavoittaa ylioppilaskylän nuoria aikuisia

Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy Katariinanseurakunnan strategian 2019-2022.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.
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§ 52
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Liite § 52.

§ 53
SEURAKUNTANEUVOSTON SEURAAVAT KOKOUKSET JA MUUT KOKOONTUMISKERRAT
- ke 29.5. klo 17.30 seurakuntaneuvoston kokous, Katariinan pappila, Pyhän Katariinan kirkkoaukio 7 KOKOUS PERUUTETTU
- ke 14.8. klo 17.30 seurakuntaneuvoston kokous, Varissuon kirkko, Kousankatu 6
- ke 4.9. klo 16.30 keitto, klo 17:00 – 19:00 työntekijät ja luottamushenkilöt yhdessä klo 19:00
seurakuntaneuvoston kokous, Katariinan pappila
- ke 9.10. klo 17.30, Nummen seurakuntakoti
- ke 13.11. klo 17.30, Varissuon kirkko
- ke 11.12. klo 17.30, Katariinan pappila

§ 54
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00. Hiljennyimme Herran siunaukseen, ja puheenjohtaja
lausui kiitokseen seurakuntaneuvostolle kuluneesta kevätkaudesta.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2019 ____________________
Leena Kairavuo
puheenjohtaja

___ / ___ 2019 ____________________
Johanna Viirros
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 42-54 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

___ / ___ 2019 ____________________
Anni Maria Laato
pöytäkirjantarkastaja

___ / ___ 2019 ____________________
Rauni Laine
pöytäkirjantarkastaja

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

