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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 29.5.2019 klo 17.30, kahvit klo 17.00 alkaen

Paikka:

Katariinan pappila, Pyhän Katariinan kirkkoaukio 7

Läsnä:

Kairavuo, Leena
Aaltonen, Esko
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
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen, varapj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Viirros, Johanna

sihteeri

Kupari, Maria
Rantanen, Ari
Tiensuu, Pirjo
Toljamo, Outi

jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

Poissa:

§ 55
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja ojensi seurakuntaneuvoston onnittelukukat siunauksen ja kiitoksen sanoilla Päivi Salmiselle hänen merkkipäivän johdosta. Päivi Salminen lausui kiitollisuutensa huomion osoituksesta seurakuntaneuvostolle.

§ 56
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 57
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina 31.5.2019 virastoaikana klo 8.00-15.00. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Jakke Mäkelä ja Ari
Rantanen.

Päätös:
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Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin esityksen mukaan muutoksella Jakke Mäkelä ja Päivi Salminen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 58
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 59
ILMOITUSASIAT
A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet

8/2019 Tuloslaskelman ja taseen tililuettelo ja kirjausohje
8/2019 liite 1 Kirjausohje 2020 - Taseen tilit
8/2019 liite 2 Kirjausohje 2020 - Tuloslaskelman tilit
Kaikki yleiskirjeet ovat luettavissa osoitteesta: http://sakasti.evl.fi

B. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A1/2019 5.3.2019 Palkantarkistukset 1.4.2019

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

C. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat:
137/01.02.01/2019 yhteinen kirkkoneuvosto 25.4.2019 § 150 Kappalainen Outi Toljamon
palkan vaativuusryhmän määrittäminen

Pöytäkirjat ovat luetettavissa osoitteesta: http://www.turunseurakunnat.fi/info-jaasiointi/hallinto-ja-paatoksenteko

D. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat:
25/2019 palkaton virkavapaus
26/2019 ehtoollisenjako-oikeus
27/2019 ehtoollisenjako-oikeus
28/2019 ehtoollisenjako-oikeus
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29/2019 ehtoollisenjako-oikeus
30/2019 tiekirkko-oppaan palkkaaminen Enni Salo
31/2019 ehtoollisenjako-oikeus
32/2019 virkavapaus
Kaikki päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.

E. Muut ilmoitusasiat
- 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)
- historiakerho esittää seurakuntaneuvostolle toiveen uuden jäsenen saamiseksi toimikuntaansa
seurakuntaneuvoston riveistä
Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 60
ELINA KEROKOSKEN KOULUTUSANOMUS
Kanttori Elina Kerokoski on toimittanut seurakuntaneuvostolle seuraavan koulutusanomuksen:

KOULUTUSANOMUS

Turku 24.3.2019

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolle
Harjoittelunohjauksen koulutus kanttoreille
Aika ja paikka:

28.-29.10.2019 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on, että ohjaaja
*tuntee tutkintojen sekä työelämäjakson/harjoittelun tavoitteet
ja keskeiset sisällöt,
*osaa suunnitella kanttorin työhön perehdyttävän monipuolisen
työelämäjakson seurakunnassa yhteistyössä
opiskelijan ja työyhteisön kanssa
*osaa rakentaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä ja
ammatillista kasvua tukevan ohjaussuhteen ja antaa palautetta
sekä tehdä arvioinnin

Kustannukset:

Osallistumismaksu 188 euroa,
matkakustannukset julkisten kulkuvälineiden mukaan

Tiedustelut:
Toteuttaja:
Yhteistyökumppanit:

Eeva Salo-Kopperi, 0400 844 828
Kirkon koulutuskeskus
Helsingin yliopisto ja Sibelius-Akatemia
Kunnioittavasti
Elina Kerokoski Katariinanseurakunnan kanttori
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Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on esittänyt kanttori Elina Kerokoskelle pyynnön osallistua harjoitteluohjaus-koulutukseen.
Teologian opiskelijoiden harjoitteluohjaamisesta Katariinassa on jo vuosien kokemus ja siihen
on nimetty Katariinseurakunnasta tällä hetkellä kappalainen Outi Toljamo.
Harjoitteluohjaajalla on tarpeellista olla tehtäväänsä perehdytys.
On tärkeää, että seurakunnat osallistuvat myös tulevien kanttoreiden harjoitteluohjaamiseen.
Koulutusmäärärahoja on jäljellä tänä vuonna vielä 1836 euroa.
Seurakuntaneuvosto on päättänyt 30.11.2011 § 166, että sen koulutussuunnitelmissa tarkoituksenmukaisiksi hyväksymistä koulutuksista maksetaan koulutusmäärärahoista osallistumis- majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat KirVESTES:n mukaisesti ja että ko. koulutuksiin myönnetään virkavapaa palkallisena samoin kuin välttämättömiksi merkityistä koulutuksista.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto myöntää Elina Kerokoskelle koulutusmäärärahan edellä olevin ehdoin
kanttoreiden harjoitteluohjaajakoulutukseen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Elina Kerokoski
taloustoimisto

§ 61
KATRI LAUTJÄRVEN KOULUTUSANOMUS
Seurakuntasihteeri Katri Lautjärvi on toimittanut seurakuntaneuvostolle seuraavan koulutusanomuksen:
KOULUTUSANOMUS
Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolle

15.5.2019

Katariinanseurakunta on 7.5.2019 solminut seurakunta- ja viestintäsihteeri Katri Lautjärven ja
Ammattienedistämislaitossäätiö AEL:n välisen oppisopimuskoulutuksen ajalle 20.5.201930.4.2021, tutkintonimikkeellä Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto. Koulutuksen järjestäjä on AEL, Kaarnatie 4, 00410 Helsinki.
Opiskelu ja tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti omalla työpaikalla, työtä tekemällä. Työpaikkaohjaajana toimii viestintäpappi, kappalainen Anna Hälli. Työssä oppimista täydentävät lähiopetuspäivät AEL:ssä Helsingissä omaan henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan pohjautuen (liitteenä). Opinnoista ei peritä opiskelumaksua, mutta kustannuksia tulee lähiopetuspäivistä
Helsingissä (matkat, majoitus, päivärahat) sekä työskentelyyn ja opiskeluun tarvittavasta Adobe:n ohjelmistopaketista. Ohjelmistopaketti on sovittu vuosittain budjetoitavaksi ja maksettavaksi Tiedotustoiminnan määrärahoista kustannuspaikalta 1042 100 210. Sen sijaan lähipäivistä
aiheutuvia kustannuksia, jotka jakautuvat kolmelle eri vuodelle, anon kunnioittavasti seurakuntaneuvostolta hyväksyttäviksi henkilöstön kehittämissuunnitelmaan kuuluviksi.
KUSTANNUSLASKELMA
Ohjelmistopaketti
VIP-C Creative Cloud for teams All Apps 1030 eur (sis. ALV 24 %) / vuosi
Vuosimaksu on sovittu vuosittain budjetoitavaksi ja maksettavaksi Tiedotustoiminnan määrärahoista kustannuspaikalta 1042 100 210.
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Lähipäivät vuonna 2019
(23.5., 10.-11.6., 20.-22.8., 27.9., 5.-6.11., 11.-12.12.)
- matkakulut
11 pv x 34 eur
matkat yhteensä
- kokopäiväraha
11 pv
päivärahat yhteensä
yhteensä

39

374 eur
462 eur
836 eur

Lähipäivät vuonna 2020
(8.1., 28.-29.1., 5.-6.3., 22.-23.4., 25.5., 26.-28.8., 6.10., 18.11., 10.12.)
- matkakulut
14 pv x 34 eur
matkat yhteensä
476 eur
- kokopäiväraha
14 pv
päivärahat yhteensä
588 eur
yhteensä
1064 eur
Lähipäivät vuonna 2021
(26.-27.1., 10.3.-11.3.)
- matkakulut
4 pv x 34 eur
- kokopäiväraha
4 pv

matkat yhteensä
päivärahat yhteensä
yhteensä

136 eur
168 eur
304 eur

*) Koulutuspäivät (klo 9:00-15:45) eivät sisällä ruokailuja. Matkat Tku-Hki-Tku junalla 17
eur/suunta eli 34 eur meno-paluu. Kokopäiväraha 42 eur.

Kunnioittaen,
Katri Lautjärvi
Seurakunta- ja viestintäsihteeri

Anomuksen mukana on tarkemmat tiedot Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon sisällöistä.
Katri Lautjärven tehtävänkuvaan kuuluu olennaisena osana viestinnälliset tehtävät. Lautjärvi on
jo aiemmin itsenäisesti perehtynyt viestintään. Viestinnän kentällä tapahtuu jatkuvia muutoksia
ja on tärkeää, että Katariinanseurakunnassa on työntekijä, joka hallitsee alan tehtävät ja tarvittavan tekniikan. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto antaa hyvät ja tarvittavat valmiudet Lautjärvelle hoitaa Katariinanseurakunnan viestintää tulevaisuudessa. Koulutus on oppisopimuskoulutus, joka käydään työn ohella.
Katariinanseurakunnan strategiassa viestintä on nostettu yhdeksi merkittäväksi kehittämiskohteeksi ja Lautjärven koulutus lisää sitä osaamista, jota ei vielä ole kenelläkään Katariinanseurakunnan työntekijällä.
Koulutusmäärärahoja on jäljellä tänä vuonna vielä 1836 euroa miinus mahdollisesti Elina Kerokoskelle myönnetty koulutusmääräraha edellisessä pykälässä.
Seurakuntaneuvosto on päättänyt 30.11.2011 § 166, että sen koulutussuunnitelmissa tarkoituksenmukaisiksi hyväksymistä koulutuksista maksetaan koulutusmäärärahoista osallistumis- majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat KirVESTES:n mukaisesti ja että ko. koulutuksiin myönnetään virkavapaa palkallisena samoin kuin välttämättömiksi merkityistä koulutuksista.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto myöntää Katri Lautjärvelle koulutusmäärärahan edellä olevin ehdoin siten,
että kulut jakautuvat kolmen vuoden ajalle anomuksessa esitetyllä tavalla.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:
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Katri Lautjärvi
taloustoimisto

§ 62
KIRKKOHERRAN PALKKKAUS (Varapj.)
Kirkkoherrojen palkkaus muuttuu ensi vuoden alusta alkaen. Seurakuntaneuvostojen tehtävänä
on määrittää ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen osalta yleisten tavoitteiden lisäksi seurakuntakohtaisia tavoitteita sekä valita ryhmä laatimaan seurakuntakohtaiset tavoitteet
kirkkoherran työlle ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen osalta ja valita kirkkoherran kanssa käytäviin tavoite- ja arviointikeskusteluihin osallistuvat seurakuntaneuvoston edustajat.
Esityslistan mukana on palkkausryhmän infomateriaali.
Esitys:

a) valitaan ryhmä laatimaan seurakuntakohtaiset tavoitteet kirkkoherran työlle ammatinhallinnan
ja työssä suoriutumisen osalta
b) valitaan kirkkoherran kanssa käytäviin tavoite- ja arviointikeskusteluihin osallistuvat seurakuntaneuvoston edustajat

Käsittely:

Puheenjohtaja Leena Kairavuo poistui käsittelyn ajaksi ja luovutti puheenjohtajuuden varapuheenjohtaja Anni Maria Laadolle.

Päätös:

Esityksen mukaan. Molempiin työryhmiin valittiin Seija Arve, Anni Maria Laato, Jakke Mäkelä ja
Päivi Salminen. Työryhmä antaa tiedot työskentelystään seurakuntaneuvoston jäsenille sähköpostitse, ja jos se ei ole käytössä, niin puhelimitse. Seurakuntaneuvoston jäsenet voivat jättää
kommenttinsa Anni Maria Laadolle saamistaan työryhmän lausunnoista työryhmän jatkotyöskentelyä varten.
Ei muutoksenhakuoikeutta

§ 63
TURUN SEUDUN INKERI-SEURAN ANOMUS
Martti Hirvonen on toimittanut seurakuntaneuvostolle seuraavan anomuksen:
”Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvolle
Turun kaupungille
Valtakunnalliset Inkerinsuomalaisten kesäjuhlat järjestetään 6.7.2019 Piikkiön Villa Balticassa
Turun Seudun Inkeri-seuran toimesta. Seurassa on lähes 200 jäsentä, joista 40-50 osallistuu
läsnäollen pitkin vuotta Varissuon kirkossa pidettäviin juhlakokouksiin. Seuralla on vuokratoimisto Varissuolla Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhustentalossa. Toiminta on vilkasta
ja kattaa eri ikäryhmät painottuen vanhempaan väkeen, joka on kulkenut pitkin ja poikien Neuvostoliiton. 1990- vuosikymmenen alussa presidentti Mauno Koiviston antaman haastattelulausunnon perusteella tuhansien inkeriläisten sallittiin palaavan Suomeen, missä useat Kloogan
leiriltä laivalla Hankoon saapuneet olivat viivähtäneet jatkosodan kuluessa kunnes heidät pakkopalautettiin Neuvostoliittoon.

Monet ovat liittyneet Suomeen tultuaan kirkkoon, joko ev-lut., ortodoksiseen kirkkoon ja ns. vapaaakirkkoihin. Seura on eri toiminpitein täyttänyt henkistä ja hengellistä aukkoa minkä taisteleva ateismi pahimmillaan sai aikaan. Nyt tosin Venäjän valtiovallan suhtautuminen on muuntunut tyystin: Venäjällä vallitsee huomattava uskonnonvapaus, kristinopin opetus on palannut
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kouluihin, Ortoksinen kirkko Inkerin kirkko mukaan lukien perustaa uusia seurakuntia sekä kunnostaa ränsistyneitä kirkkorakennuksia. Ihmisten kanssakäyminen ja jäähyväisten jättö päättyy
sanoihin: C Bogom! Herran haltuun.
Turun Katariinanseurakunta kokoaa täällä siipiensä suojaan inkeriläisiä ja Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymällä on oma toimikunta, joka pitää yllä yhteyksiä Pietarin Pyhän Marian kirkkoon. Täällä on myös oltu suopeita aloitteentekijöitä Pyhän Marian kirkon uudisrakentamiseen
ja erinomaisten urkujen hankkimiseen. Monista muista hyväntekeväisyyskohteista puhumattakaan.
Turun kaupunki on ollut aktiivinen omalta osaltaan Pietarin Suomi-talon ja kulttuuri-insituutin
aikaansaamisessa säätiön kautta kunnes nyt Suomen valtio on tullut kyseisen talon haltijaksi.
Inkeriläisten kesäjuhlien varanto on vaatimaton, seuran pääsialliset tulot kertyvät jäsenmaksuista a 10 euroa. Täten anon kesäjuhlia varten, en vain lesken ropoa, vaan sekä seurakunnalta että kaupungilta kummaltakin 2000 euron avustusta, yhteensä 4000 euroa.
Kohteliaimmin
Martti Hirvonen
Turun Seudun Inkeri-Seuran puheenjohtaja 2010-.
Kirkkoherra emeritus, rovasti”
Esityksen mukana on inkerinsuomalaisten kesäjuhlien tarkempi ohjelma.
Esitys:

a) Seurakuntaneuvosto päättää, myöntääkö se inkerinsuomalaisille avustuksen heidän kesäjuhliaan varten
b) Seurakuntaneuvosto määrittää avustuksena maksettavan summan

Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti myöntää avustuksen ja maksettavaksi summaksi 500 € kustannuspaikalta 1042900810.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Martti Hirvonen, Turun Seudun Inkeri-seura
Taloustoimisto

§ 64
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 64.

§ 65
SEURAKUNTANEUVOSTON SEURAAVAT KOKOUKSET JA MUUT KOKOONTUMISKERRAT
- 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
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§ 66
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30 yhteislauluun virrellä 571:1-4. Hän huomio myös Johanna Forss-Lähdesmäen ammattiin valmistumisen siunauksen ja onnen toivotuksin. Nina Koiranen-Kortemäki ilmoitti paikkakunnan muutoksesta kohdallaan ja jättävänsä täten luottamustehtävänsä Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostossa. Kokous päätetiin hyvän ja siunatun
kesän toivotuksiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2019 ____________________
Leena Kairavuo
puheenjohtaja

___ / ___ 2019 ____________________
Johanna Viirros
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 55-66 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

___ / ___ 2019 ____________________
Jakke Mäkelä
pöytäkirjantarkastaja

___ / ___ 2019 ____________________
Päivi Salminen
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

