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Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 1/2020
Aika:

Tiistaina 11.2.2020 heti hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen
maallikkoedustajien vaalikokouksen jälkeen. Vaalikokous alkaa klo 17.30. Kahvit klo
17.00 alkaen.

Paikka:

Katariinan pappila, Pyhän Katariinan kirkkoaukio 7

Läsnä:

Kairavuo, Leena

puheenjohtaja

Arve, Seija

jäsen, poistui klo 19.00 § 6 aikana

Hartikka, Anna-Emilia

jäsen

Ilola, Miska

jäsen

Koskivaara, Eija

jäsen

Laine, Rauni

jäsen

Mäkelä, Jakke

jäsen

Nummela, Olavi

varajäsen

Nurmi, Lasse

jäsen

Rantanen, Ari

jäsen

Salminen, Päivi

jäsen

Stauffer, Tiina

jäsen

Tiensuu, Pirjo

jäsen

Vilja, Sointu

varajäsen

Toljamo, Outi

sihteeri

Kavén, Sirkka-Liisa

jäsen

Kupari, Maria

jäsen

Laato, Anni Maria

jäsen, varapj.

Poissa:
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§ 1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen ja tarkastusajasta päättäminen
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa
seurakuntasihteerin työhuoneessa torstaina 13.2.2020 virastoaikana klo 8.00-15.00.
Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti.
Vuorossa ovat Päivi Salminen ja Tiina Stauffer.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 5 Ilmoitusasiat
A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
-

2/2020 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2020

-

1/2020 Hpkvn maallikkojäsenten ja kkokn maallikkoedustajien vaalien
toimittaminen sekä ehdollepano khn jäsenten vaalia varten

-

1/2020 liite 1 Ohje vaalikokouksen puheenjohtajalle
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-

1/2020 liite 2 Ptk kirkkovaltuuston maallikkojäsenten vaalikokouksesta

-

1/2020 liite 3 Ptk srkneuvoston maallikkojäsenten ja srksta valittujen yhteisen
kirkkovaltuuston maallikkojäsenten yhteisestä vaalikokouksesta

-

20/2019 Kirkon säädöskokoelma nro 129 kirkkohallituksen päätös kirkon
tietoturvapolitiikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä

-

20/2019 liite 1 Kirkon säädöskokoelma 129_2019 Kirkkohallituksen päätös
kirkon tietoturvapolitiikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä

-

20/2019 liite 2 Kirkon tietoturvapolitiikka 1.1.2020

-

20/2019 liite 3 Kirkon yleiset tietoturvamääräykset 1.1.2020

-

19/2019 Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut
1.1.2020

-

19/2019 liite Kirkon säädöskokoelma nro 130-2019-Kirkkohallituksen päätös
kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista

Kaikki yleiskirjeet ovat luettavissa Kirkkohallituksen verkkosivuilta1
B. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
-

Yleiskirje A1/2020 7.1.2020
1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2020 lukien
2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2020 lukien
Matkakustannusten korvaus 2020

Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet ovat luettavissa Kirkon työmarkkinalaitoksen
verkkosivuilta2

1
2

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
http://www.evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet
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C. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen
kirkkovaltuuston pöytäkirjat
-

seurakuntasihteerien hallinnollisen aseman muutos

Pöytäkirjat ovat luetettavissa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän verkkosivuilta3
D. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat:
-

53/2019 Elina Pulli vs. diakoniksi

-

54/2019 virkavapaus

-

55/2019 Elina Pulli vs. diakoniksi

-

1/2020 Eliisa Lehti vs. diakoniksi

-

2/2020 Marja-Liisa Vilpponen vs. diakoniksi

-

3/2020 virkavapaus

-

4/2020 ehtoollisavustaja

-

5/2020 muutos virkasuhteeseen

-

6/2020 virkavapaus

-

7/2020 virkavapaus

-

8/2020 peruminen Vilpponen

-

9/2020 vs. johtava diakoni

Kaikki päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.
E. Muut ilmoitusasiat
- seurakunnan säästömäärärahat ja toteumavertailut
- seurakunnan talviesite on ilmestynyt
Esitys:

3

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

http://www.turunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallinto-ja-paatoksenteko
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Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 6 Vuoden 2019 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 2019.
-

aikuistyö

-

diakonia

-

musiikki Katariina ja Varissuo

-

varhaiskasvatus

-

nuoret aikuiset

-

perhetyö

-

rippikoulutyö

-

tytöt, pojat ja nuoret

-

viestintä

-

jumalanpalveluselämä

-

lähetystyö

Lisäksi on laadittu koko Katariinanseurakunnan toimintakertomus vuodelta 2019.
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Toimintakertomukset ovat esityslistan mukana.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi aikuistyön, diakoniatyön,
musiikkityön, varhaiskasvatuksen, nuorten aikuisten, perhetyön, rippikoulutyön,
tyttöjen, poikien ja nuorten, viestinnän, jumalanpalveluelämän sekä lähetystyön
toimintakertomukset vuodelta 2019.
Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi koko Katariinanseurakunnan
toiminnasta laaditun yhteisen toimintakertomuksen vuodelta 2019.

Päätös:

Esityksen mukaan. AMS 2.3.3 / sp.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

työntekijät

§ 7 Diakonian viran auki julistaminen
Katariinanseurakunnassa diakoniatyöntekijöiden määrä suhteessa alueen väkimäärään
sekä myös seurakunnan jäsenten määrään nähden on vähäinen. Erityisesti Varissuon
alue sekä myös yo-kylän sijainti Katariinanseurakunnan alueella lisäävät painetta
diakonisen avun tarpeeseen.
Seurakunnan väkimäärä on reilut 15 000 jäsentä, mutta alueella asuu noin 28 000
ihmistä. Vakinaisia diakonian virkoja Katariinanseurakunnassa on kuitenkin vain 3.
Diakoniatyöntekijä Sinikka Laineen itrisanouduttua 1.6.2020 alkaen eläkkeelle
siirtymisen vuoksi seurakunnassa avautuu diakonian virka.
Nyt auki julistettava diakonian virka sisältää mm. diakonian asiakasvastaanottotyötä
painottaen vanhustyötä kodeissa ja vastaanotolla sekä varttuneen väen kerho- ja
lähimmäisvapaaehtoisista huolehtimista ja omaishoitotyöstä vastaamista. Diakonian
viranhaltija osallistuu myös muuhun seurakuntatyöhön. Valittava diakoni kuuluu
diakoniatiimiin.
Diakoniatyöntekijän palkkaus on 502/20. Sivukuluineen ja lomarahoineen kulut ovat
noin 42 000 € vuodessa.
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Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen julkaisemisesta. KL 6 § 10. Viran
hakuilmoitus voitaisiin julkaista maanantaina 24.2.2020 niin, että hakuaika päättyisi
maanantaina 23.3.2020. Päätös diakonin valinnasta voitaisiin tehdä
seurakuntaneuvoston kokouksessa 15.4.2020 ja viran voisi ottaa vastaan 1.6.2020 tai
sopimuksen mukaan.
Hakuilmoituksen sisältöä mietittäessä on katsottava läpi seuraavat asiat:
- tehtävän keskeinen sisältö ja nimi
- ehdottomat kelpoisuusvaatimukset: piispainkokouksen hyväksymä diakonisosionomin tutkinto
- kirkkoon kuuluminen: KL 6 luvun 13 §:n mukaan 1.6.2013 lähtien kirkon
virkasuhteeseen valittavan täytyy olla sekä kirkon jäsen että konfirmoitu
- haussa muuten mahdollisesti eduksi luettavat seikat
- rikosrekisteriote: tarvitaan
- koeaika (6 kk)
- hakuaika ja hakemusten toimitusosoite: 23.3.2020 mennessä Turun
Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto PL 922 20101 Turku tai
leena.kairavuo@evl.fi
- lisätietoja antavan henkilön nimi: vs. johtava diakoniatyöntekijä Hanna Boateng ja
kirkkoherra Leena Kairavuo
Kirkkoherra voi yhdessä johtavan diakoniatyöntekijän kanssa edellä mainittujen kohtien
pohjalta laatia viran hakuilmoituksen. Hakuilmoituksessa olisi hyvä ilmoittaa myös viran
palkkaluokka.
Hakuilmoituksen julkistamisväylä: muotovaatimuksena on seurakunnan julkisten
kuulutusten ilmoitustaulu, muualla ilmoittaminen on harkinnanvaraista, ei pakollista.
Tarkoituksenmukaista olisi ilmoittaa auki olevasta virasta kirkon rekrytoinnin
internetsivujen kautta.
Viran täyttöaikataulu voisi olla seuraavanlainen:
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- hakuilmoitus internetin rekrytointisivuilla maanantaina 24.2.2020
- hakemusten jättö viimeistään maanantaina 23.3.2020
- yhteenveto hakemuksista (seurakuntasihteeri)
- seurakuntaneuvoston valitsema haastattelutyöryhmä kokoontuu päättämään
haastatteluun kutsuttavista, haastattelun toteutuksesta ja haastattelukysymyksistä
- valintapäätös seurakuntaneuvoston kokouksessa 15.4.2020 (hakupaperit
seurakuntaneuvoston jäsenten nähtävissä ennen kokousta kahvitarjoilun aikana ja
kokouksen aikana)
- viran vastaanottaminen 1.6.2020 tai sopimuksen mukaan
Valinnan valmistelua varten on syytä valita valmistelutyöryhmä. Valmistelutyöryhmä
valitaan seurakuntaneuvoston kokouksessa 11.2.2020 seurakuntaneuvoston jäsenistä.
Valmistelutyöryhmään kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra ja asiantuntijana vs.
johtava diakoniatyöntekijä Hanna Boateng.
LAVA:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia, koska diakonian viran avaaminen mahdollistaa työskentelyn myös
lapsiperheiden hyväksi.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto:
1. Päättää julistaa diakonian viran auki ma 23.3.2020 päättyvällä hakuajalla.
2. Valtuuttaa kirkkoherran ja johtavan diakoniatyöntekijä laatimaan hakuilmoituksen ja
julkaisemaan sen kirkon rekrytoinnin internetsivuilla.
3. Valitsee valmistelutyöryhmän seurakuntaneuvoston kokouksessa
seurakuntaneuvoston jäsenistä. Valmistelutyöryhmään kuuluvat virkansa puolesta
myös kirkkoherra ja asiantuntijana vs. johtava diakoniatyöntekijä Hanna Boateng.

Päätös:

Kohdat 1-2 esityksen mukaan. Kohta 3: Valmistelutyöryhmään valittiin
seurakuntaneuvoston jäsenistä Seija Arve (sillä varauksella että hän suostuu), Pirjo
Tiensuu, Päivi Salminen ja Jakke Mäkelä.
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Ei muutoksenhakuoikeutta kohdista 1-2, muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin kohdasta
3.
Tiedoksi:

johtava diakoniatyöntekijä

§ 8 Nuorisotyönohjaajan valitseminen
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 13.11.2019 § 101 julistaa
nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi. Hakuilmoitus julkaistiin Sakastin Avoimet
työpaikat -sivulla, Oikotiellä ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kotisivuilla.
Oikotielle
Yritysesittely: Katariinanseurakunta on osa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää, joka
muodostuu kymmenestä seurakunnasta sekä yhteisistä työmuodoista
Työsuhteen laatu: määräaikainen virkasuhde
Työn laatu: kokopäiväinen
Linkki: www.katariinanseurakunta.fi
Turun Katariinanseurakunnassa on haettavana
Nuorisotyönohjaajan määräaikainen (3 vuotta) virkasuhde
Määräaikaiseen virkasuhteeseen haetaan kristillisestä kasvatuksesta innostunutta
työntekijää laaja-alaiseen varhaisnuoriso- ja nuorisotyöhön. Määräaikaiseen
virkasuhteeseen kuuluu lähetystyön ja kansainvälisen työn tehtäviä noin 20 %.
Odotamme työntekijältä sitoutumista kirkkoon ja sen tunnustukseen. Työssä tarvitaan
hyviä yhteistyö- ja ihmissuhdetaitoja. Haemme vastuullista, innovatiivista ja toimeen
tarttuvaa työntekijää. Nuorisotyön tiimissä on kolme nuorisotyönohjaajaa ja yksi pappi.
Virkaan sisältyy ilta-, viikonloppu- ja leirityötä.
Palkkaus on vaativuusryhmän 502/0 (2345 €) mukainen (+ työkokemuksen mukaan
enintään 15 %:n vuosisidonnainen lisä). Määräaikaiseen virkasuhteeseen valittavan
tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut.kirkon jäsen, joka on suorittanut piispainkokouksen

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

1/2020

11.2.2020

Tark. __ / __

10

edellyttämän ammattikorkeakoulututkinnon tai piispainkokouksen aikaisempien
päätösten mukaisen tutkinnon.
Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän
työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty todistus terveydentilastaan sekä
Rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Määräaikaisessa
virkasuhteessa on 6 kuukauden koeaika.
Määräaikainen virkasuhde (3 vuotta) täytetään 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan.
Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa Turun Katariinanseurakunnan
seurakuntaneuvostolle 10.1.2020 osoitteella PL 922, 20101 Turku tai
leena.kairavuo@evl.fi
Tiedusteluihin vastaavat johtava nuorisotyönohjaaja Taru Heikkonen 040 3417 482 ja
kirkkoherra Leena Kairavuo 040 3417 216 (ei 28.12.-5.1.).
Haastatteluryhmään kuuluivat kirkkoherra Leena Kairavuo, seurakuntaneuvoston
työjaoston jäsenet Anni Maria Laato, Eija Koskivaara, Jakke Mäkelä ja Ari Rantanen
sekä johtava nuorisotyönohjaaja Taru Heikkonen.
Määräaikaan mennessä virkaan tuli kolme hakemusta, joista yksi ei täyttänyt
määräaikaiseen virkasuhteeseen vaadittavia kelpoisuusehtoja.
Haastatteluun kutsuttiin molemmat pätevät hakijat. Haastattelun jälkeen toinen ilmoitti,
ettei ole käytettävissä määräaikaiseen virkasuhteeseen.
Haastattelutyöryhmä esittää, että määräaikaiseen (3 v) nuorisotyönohjaajan
virkasuhteeseen valittaisiin yhteisöpedagogi AMK / kirkon nuorisotyönohjaaja Joni
Palokankare.
Haastatteluryhmä kiinnitti haastattelussa huomiota hakuilmoituksessa esitettyihin
kriteereihin, työkokemukseen, yhteistyö- ja ihmissuhdetaitoihin ja
yhteistyökyvykkyyteen, käsitykseen tehtävän työaika- ja muista vaatimuksista,
henkilökohtaiseen soveltuvuuteen sekä hakijan esittämiin kehittämisajatuksiin
seurakunnan nuorisotyössä.
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Joni Palokankare on valmistunut kirkon nuorisotyönohjaajaksi vuonna 2019 ja
työskennellyt mm. Turun NMKY:llä, eri seurakunnissa ja lastensuojelussa. Palokankare
on toiminut eri luottamustehtävissä ja hänellä on vankka kokemus partiotoiminnasta.
Lisäksi Palokankare on ilmaisut kiinnostuksensa virkaan kuuluvan kansainvälisen työn
koordinaattorin tehtäviä kohtaan.
Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista tulee
tehtävään valitun esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikoslain 6 §:n mukainen
rikosrekisteriote.
Ennen kokouksen alkua on nähtävänä alkuperäinen työhakemus.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia. Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen antaa seurakunnalle
mahdollisuuksia varhais- ja nuorisotyön kehittämiseen ja työskentelyyn varhaisnuorten
ja nuorten parissa.

Esitys:

Haastatteluryhmä esittää, että nuorisotyönohjaajan määräaikaiseen virkasuhteeseen (3
v) valitaan kirkon nuorisotyönohjaaja ja yhteisöpedagogi Joni Palokankare.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Joni Palokankare
Hakijat
Johtava nuorisotyönohjaaja Taru Heikkonen
Taloustoimisto, palkanlaskenta
Kirjaamo

§ 9 Koulutusanomus
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on osoittanut koulutusmäärärahoja
Katariinanseurakunnan vuoden 2020 budjettiin 6100 €. Seurakuntaneuvoston
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kokouksessa 9.10.2019 seurakuntaneuvosto teki päätöksen jakaa koulutusmäärärahan
eri työntekijöiden kouluttamiseen. Käyttämättä rahasta jäi tällöin 720 €.
Seurakuntaneuvoston kokouksessa 9.10. todettiin esityslistassa, että
koulutusmäärärahoja on tarkoituksenmukaista myöntää perustelluista ja seurakunnan
työtä tukevista syistä. Mahdollisesti yli jäävä summa koulutusmäärärahoista voidaan
tarvittaessa jakaa ensi vuoden puolella, jos uusia koulutustarpeita ilmenee esimerkiksi
strategisten painopisteiden tekemisen jälkeen tai työntekijöille annettujen uusien
työalojen vuoksi.
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.
Mikäli kaikkia koulutusmäärärahoja ei vuonna 2020 käytetä, niin ne siirtyvät
seuraavalle vuodelle Katariinanseurakunnan kokonaisbudjettiin.
Seurakuntapastori Remo Ronkainen on toimittanut seurakuntaneuvostolle seuraavan
anomuksen:
Anomus seurakuntaneuvostolle koulutusmäärärahoista
Matka Lontooseen LC20 konferenssiin
LC20 konferenssi järjestetään 4-5.5 Lontoossa Royal Albert Hallissa. Lisäksi 6.5 olisi
vielä erityisesti nuorten aikuisten ja opiskelijoiden parissa työskenteleville oma
seminaari. LC20 on siis iso seminaari johtajuudesta, yhteisöjen rakentamisesta ja
nuorten aikuisten tavoittamisesta. Lisätietoja; https://www.htb.org/all-events/lc20
Seminaarin järjestäjä on anglikaaninen seurakunta Holy Trinity Brompton Lontoosta,
joka on tullut kuuluisaksi Alfa-kurssien kehittäjänä ja nuoremman sukupolven
tavoittajana isossa urbaanissa kaupungissa. Isona kärkenä seminaarissa on se, miten
tavoittaa nuoria aikuisia ja opiskelijoita isoissa kaupungeissa. Anglikaaninen HTB on
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aika hyvä tässä työssä 😊 Suomesta on lähdössä noin 50 henkilöä Lontooseen, eri
seurakunnista ja yhteisöistä, aina kirkkohallituksesta lähtien.
Uskoisin, että tästä on paljon hyötyä työhön Turussa nuorten aikuisten
parissa. Seurakuntamme jäsenistä noin neljännes on nuoria aikuisia, ja kaikki keinot,
vinkit ja toimivat käytännöt heidän tavoittamiseksi, ovat varmasti tarpeellisia. LC20 ja
tämä seminaaripäivä antavat näitä työkaluja tähän työhön.
Kustannukset:
- lennot noin 150€
- majoitus AirBNB, noin 150€
- konferenssin lippu190€
Yht noin 500€ riippuen lennoista ja majapaikasta. Jos ottaisin päivärahat, kustannus
toki nousee.
Remo Ronkainen, nuorten aikuisten pastori
Turun Katariinanseurakunta
Katariinanseurakunnan alueella sijaitsee Ylioppilaskylä, jonka asukkaiden
tavoittaminen on seurakunnalle suuri haaste. Strategiamme painopisteenä on
aktiivinen vuoropuhelu ja kohtaaminen alueellamme asuvien kanssa. Etsimme myös
keinoja tavoittaa ylioppilaskylän nuoria aikuisia.
Tämä koulutus olisi omalta osaltaan antamassa tähän valmiuksia. Koulutukseen lähtee
myös muita Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän työntekijöitä.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia. Anomuksessa esitetty seminaari antaa lisävalmiuksia nuorten
aikuisten tavoittamiseen ja heidän kanssaan toimimiseen.

Esitys:

Seurakuntapastori Remo Ronkaiselle myönnetään koulutusmäärärahat LC20
konferenssiin osallistumiseen työajalla.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto

Tiedoksi:

PÖYTÄKIRJA

1/2020

11.2.2020

Tark. __ / __

14

seurakuntapastori Remo Ronkainen
taloustoimisto

§ 10 Lähetystyön nimikkokohteen valinta
Katariinanseurakunnalla on ollut viime vuosien aikana viisi lähetystyön
nimikkokohdetta. Kaksi kohdetta Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta: Mika ja
Tania Lehtinen kummilapsityössä sekä kasvatus- ja avustustyössä Etiopiassa.
Kansanlähetyksen toisena kohteena on ollut Anna Vähäkankaan Raamatunkäännöstyö
Etiopiassa. Lehtisten nimikkosopimus on päättynyt viime vuoden lopussa ja
Vähäkankaan nimikkosopimus on juuri päättymässä.
Sanansaattajien kautta on edelleen voimassa oleva nimikkosopimus Eila Murphyn työn
tukemiseksi medialähetystyössä ja kriisiviestinnässä Aasian alueella.
Suomen Lähetysseuran kautta nimikkolähettinä on ollut Kaija Grundell, joka teki
maahanmuuttajatyötä Hengchunin kristillisessä sairaalassa Taiwanilla. Tämä sopimus
päättyi jo 2018.
Suomen luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta on edelleen nimikkosopimus
kummityttö Grace Fera Akothin ja Matongon lapsikotityön tukemiseksi.
Katariinanseurakunnan toiminnassa tuetaan näiden nimikkokohteiden lisäksi Armon
päiväkodin ja koulun työtä Ghanassa. Se ei ole nimikkokohteemme, mutta olemme
seurakunnassa keränneet työlle kolehteja ja seurakunnan piireissä ja toiminnoissa tätä
työtä on tuettu vapaaehtoisella kannatuksella mm. kirkkokahvien, myyjäisten yms.
kautta.
Koska viidestä nimikkosopimuksesta kolme on jo päättynyt tai juuri päättymässä, niin
seurakunnassa on syytä solmia uusia nimikkolähettisopimuksia.
Katariinanseurakunnan vapaaehtoinen lähetyskannatus ei ole ollut kovin suurta, mutta
seurakuntayhtymä on varannut talousarviomäärärahoihin jokaiselle seurakunnalle
budjettivaroja lähetyskannatukseen. Lähetyskohteissa tehtävä työ on kirkon työtä
ulkomailla.
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Seurakuntaneuvosto ei ole voinut vaikuttaa lähetykselle varattuihin
talousarviomäärärahoihin, vaan talousarviomäärärahoista päättää kirkkovaltuusto.
Talousarviomäärärahoja on varattu kirkon virallisista lähetysjärjestöistä Suomen
Lähetysseuran kautta tehtävään työhön. Viime vuonna Katariinanseurakunnan osalta
talousarviomäärärahoihin Suomen Lähetysseuralle oli varattu 22 430 €.
Talousarviomäärärahojen lisäksi nimikkokohteille on seurakunnissa kerätty kolehteja ja
varoja mm. myyjäisten ja kesän lähetyskahvilan kautta.
Katariinanseurakunnan on perusteltua ottaa nimikkokohde Suomen Lähetysseurasta,
koska SLS:lle on automaattisesti varattu talousarviomäärärahoja ja ottamalla oman
SLS:n nimikkokohteen Katariinanseurakunta pystyy itse määrittelemään, mihin SLS:n
kohteeseen se haluaa suunnata Katariinanseurakunnan lähetykselle varattuja
talousarviomäärärahoja.
Mahdollisesta uudesta Suomen ev.lut. kansanlähetyksen kautta otettavasti
nimikkokohteesta tai nimikkolähetistä päätetään myöhemmin seurakuntaneuvostossa.
Nimikkokohde edistää kansainvälisyys- ja lähetyskasvatusta ja antaa virikkeitä myös
oman seurakunnan työhön. Nimikkolähetit vierailevat seurakunnissa ja lähettävät
tiedotteita ja kirjeitä työn etenemisestä lähetyskohteissa.
Kirkkoherra on käynyt alustavia keskusteluja nimikkokohteen valinnasta Suomen
Lähetysseuran sekä nyt jo eläkkeelle jääneen Katariinanseurakunnan lähetystyön
koordinaattorin Kirsti Thuresonin kanssa sekä seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtajan Anni Maria Laadon kanssa.
SLS:n palvelupäällikkö Suvimarja Rannankari-Norjanen on Katariinanseurakunnan
toiveiden perusteella räätälöinyt seurakuntaneuvostolle seuraavan esityksen:
Ehdotus Turun Katariinanseurakunnan lähetystyön palvelusopimukseksi
Keskustelussa Turun Katariinanseurakunnan kirkkoherran Leena Kairavuon kanssa
on sovittu ehdotuksesta lähetystyön palvelusopimukseksi Suomen Lähetysseuran
kanssa. Palvelusopimuksen tarkoituksena on määritellä ne ulkomaantyön kohteet, joita
seurakunta tahtoo tukea Suomen Lähetysseuran kautta, sekä se taloudellinen panos,
jonka seurakunta tähän työhön vuosittain osoittaa. Sopimuksessa voidaan lisäksi
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määritellä yhteiset toiminnalliset ja kehitystavoitteet. Sopimusta tarkistetaan määräajoin
kannatuskohteiden ja kannatustavoitteen sekä palveluiden osalta. Palvelusopimuksen
yksittäisiä kohteita voidaan muuttaa tarvittaessa työalueella tapahtuvien muutosten
vuoksi.
Lähetystyön kohteista: Keskustelussa kirkkoherran kanssa sovimme ehdotuksen
tekemisestä liittyen Suomen Lähetysseuran ja sen kumppaneitten työhön Lähi-idässä,
ennen kaikkea Jerusalemissa sijaitsevan FELM-keskuksen sekä Jordanian ja Pyhän
maan luterilaisen kirkon toiminnan tukemiseksi. Lähetysseuran työ Lähi-idässä
keskittyy ennen kaikkea lasten ja nuorten asemaan sekä rauhan ja sovinnon
kysymyksiin sekä alueen kristittyjen vähemmistöjen tukemiseen ja uskontodialogiin.
Jukka Hautala toimii toimi Lähetysseuran aluepäällikkönä Lähi-idän alueella ja
puolisonsa Iina Matikainen vastaa niin kummilapsityöstä kuin alueellisen tiedottajan
tehtävistä.
Toiminnallisesta puolesta yleisesti: Kirkon lähetystyön toimikunta sanoo
suosituksessaan seurakunnille: ”Missionaarinen seurakunta osallistuu Jumalan
lähetykseen sekä omalla alueellaan että globaalisti kirkon järjestöjen kautta. Siksi
jokaisen seurakunnan tulisi tehdä oma suunnitelmansa, jossa sekä paikalliselle että
maailmanlaajalle ulottuvuudelle laaditaan suuntaviivat ja painopisteet.” Voimme
seurakunnan niin halutessa sopia ne toiminnalliset ja kehitystavoitteet, joita Turun
Katariinanseurakunta ja Suomen Lähetysseura pyrkivät yhdessä toteuttamaan vuonna
2020, jotta seurakunnan missionaarinen tehtävä ja tavoitteet pääsisivät toteutumaan.
Nämä tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi työyhteisön ja luottamushenkilöiden
missionaariseen pohdintaan, rippikoulun lähetyskasvatukseen, tai nuorten aikuisten ja
opiskelijoiden innostamiseen globaalin kirkon toimintaan.
Taloudellisesta tavoitteesta: Katariinanseurakunnan osuus Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän Suomen Lähetysseuralle tilittämästä talousarviotuesta vuonna
2019 oli 22 430 euroa. Vuonna 2019 vapaaehtoisen seurakunnallisen kannatuksen
määrä oli 4 783,42 euroa. Ehdotukseni sopimuksen kokonaistavoitteeksi on 20 000
euroa.
Alla ehdotus sopimuskokonaisuudeksi ulkomaantyön kohteiden osalta:
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Ehdotus Turun Katariinanseurakunnan palvelusopimuksen kannatuskohteiksi
vuonna 2020
Israel
Felm-keskus / Jukka Hautala ja Iina Matikainen

10 000

Palestiina
ELCJHL tukemassa uusien sukupolvien osallisuutta

10 000

Yhteensä

20 000 euroa

Helsingissä 30.1.2020
Suvimarja Rannankari-Norjanen
Palvelupäällikkö, Suomen Lähetysseura
Seurakuntaneuvoston kokouksessa kirkkoherra esittelee laajemmin ehdotettuja
kohteita. Alla olevasta linkistä pääsette katsomaan diaesityksen esitetyistä
työmuodoista/hankkeista:
Diaesitys Suomen Lähetysseuran työstä Lähi-idässä4
Diaesitys Suomen Lähetysseuran läheteistä Jukka Hautala ja Iina Matikainen5
Esityslistan mukana on Lähetystyön palvelusopimuksen luonnos.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia. Nimikkokohteen valinta Suomen Lähetysseurasta tukee Lähi-idässä
ennen kaikkea lasten ja nuorten asemaan sekä rauhan ja sovinnon kysymyksiin sekä
alueen kristittyjen vähemmistöjen tukemiseen.

4
5

https://app.seidat.com/presentation/shared/cPvKYezxNJZbr2uuK
https://app.seidat.com/presentation/shared/CgHHFYSajbgr2zHnj
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Seurakuntaneuvosto päättää solmia lähetystyön palvelusopimuksen Suomen
Lähetysseuran kanssa ja sopia taloudellisesta tuesta seuraavalla tavalla:
Israel, Felm-keskus 10 000 €.
Palestiina ELCJHL tukemassa uusien sukupolvien osallisuutta 10 000 €.
Yhteensä 20 000 €.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Työntekijät
Taloustoimisto, Leena Sairanen
Suomen Lähetysseura, Suvimarja Rannankari-Norjanen

§ 11 Muutoksenhaku
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

§ 12 Seurakuntaneuvoston seuraavat kokoukset ja muut kokoontumiskerrat
- ke 18.3. klo 17.30, kahvitarjoilu klo 17 alkaen, Nummen srk-koti, Papinkatu 2
- ke 15.4. klo 17.30, kahvitarjoilu klo 17 alkaen, Varissuon kirkko, Kousankatu 6
- ke 27.5. klo 17.30, kahvitarjoilu klo 17 alkaen, Katariinan pappila, Pyhän Katariinan
kirkkoaukio 7

§ 13 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00 Herran siunaukseen.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
12.2.2020 Leena Kairavuo, puheenjohtaja
12.2.2020 Outi Toljamo, sihteeri
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Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 1-13 ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi:
13.2.2020 Päivi Salminen, pöytäkirjantarkastaja
13.2.2020 Tiina Stauffer, pöytäkirjantarkastaja
Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Turun Katariinanseurakunnan
seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla 17.2.2020-2.3.2020 klo 8.0015.45 ja josta on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla 14.2.2020-2.3.2020.
Katri Lautjärvi, seurakuntasihteeri

