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Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 2/2020
Aika:

Keskiviikkona 15.4.2020 klo 17.30

Paikka:

- / Teams-kokous

Läsnä:

Kairavuo, Leena

puheenjohtaja

Arve, Seija

jäsen

Hartikka, Anna-Emilia

jäsen

Kavén, Sirkka-Liisa

jäsen

Koskivaara, Eija

jäsen

Kupari, Maria

jäsen

Laato, Anni Maria

jäsen, varapj.

Mäkelä, Jakke

jäsen

Nurmi, Lasse

jäsen

Rantanen, Ari

jäsen

Salminen, Päivi

jäsen

Stauffer, Tiina

jäsen

Tiensuu, Pirjo

jäsen

Toljamo, Outi

sihteeri

Ilola, Miska

jäsen

Laine, Rauni

jäsen

Poissa:

§ 14 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen lukemalla otteen Psalmista 118 ja rukouksen.
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§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 16 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen ja tarkastusajasta päättäminen
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja lähetetään
tarkastettavaksi perjantaina 17.4. sähköpostilla. Kuittausta odotetaan samana päivänä.
Allekirjoitukset myöhemmin poikkeusajan päätyttyä. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään
kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Pirjo Tiensuu ja Seija
Arve.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 17 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 18 Ilmoitusasiat
A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
-

12/2020 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapolitiikasta ja yleisistä
tietoturvamääräyksistä poikkeamisesta poikkeusolojen aikana

-

12/2020 liite132-2020 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

-

11/2020 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys hallinnon järjestämisestä

-

11/2020 liite 1131-2020 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys srk ja srky sekä kkh
hallinnosta poikkeusoloissa

-

11/2020 liite 2Sähköinen kokous
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10/2020 Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöönotto

-

9/2020 Koronavirus COVID-19

-

8/2020 Kellonaikatarkennus - talvisodan päättymisen vuosipäivä

-

7/2020 Kirkon nelivuotiskertomus 2016-2019

-

6/2020 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2020

-

5/2020 Seurakunnille mahdollisuus rahankeräysten järjestämiseen

-

4/2020 Talvisodan päättymisen vuosipäivä

-

3/2020 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2019

15

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

A3/2020 9.3.2020
Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn viranhaltijan
asemasta työaikalain tullessa sovellettavaksi 1.4.2020 lukien

-

Yleiskirje A2/2020 14.2.2020
1. Ryhmähenkivakuutussopimus 2020
2. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan
Ryhmähenkivakuutussopimus 2020

Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet ovat luettavissa Kirkon työmarkkinalaitoksen
verkkosivuilta2
C. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen
kirkkovaltuuston pöytäkirjat
-

1
2

seurakuntasihteerien hallinnollisen aseman muutos

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
http://www.evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

2/2020

15.4.2020

Tark. __ / __

16

Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat luettavissa Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän verkkosivuilta3
Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän verkkosivuilta4
D. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
-

10/2020 vuosiloman siirto

-

11/2020 virkavapaus

-

12/2020 Maiju Laurilan palkkaaminen vs. kanttoriksi

-

13/2020 osan lomasta maksaminen rahana

-

14/2020 virkavapaus

-

15/2020 muutos nro:oon 13

-

16/2020 muutos nro:oon 12

-

17/2020 loma- ja vapaapäiväsuunnitelma ajalle touko-syyskuu 2020

-

18/2020 pappien loma- ja vapaapäiväsuunnitelma tuomiokapitulille hyväksyttäväksi
ajalle touko-syyskuu 2020

E. Muut ilmoitusasiat
-

Seurakunnan säästömäärärahat

-

Pyhän Katariinan kirkon etupenkit on poistettu ja sakariston remontti etenee.
Salaojitus ja rännien asennus Pyhän Katarinan kirkkoon
Korona-tilanne ja seurakunnan työntekijöiden työskentely muuttuneessa tilanteessa
Diakonin virkaan haki 11 henkilöä. Rekrytointiprosessin kulku.

Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

3
4

https://www.turunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallinto-ja-paatoksenteko/yhteinen-kirkkoneuvosto
https://www.turunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallinto-ja-paatoksenteko/yhteinen-kirkkovaltuusto

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

2/2020

15.4.2020

Tark. __ / __

17

§ 19 Seurakuntapastori Remo Ronkaisen virkavapaa ajalle 1.9.-31.12.2020
Seurakuntapastori Remo Ronkainen on toimittanut 13.2.2020 seurakuntaneuvostolle
tiedoksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille lähettämänsä
virkavapausanomuksen sekä tuomiokapitulin viranhaltijapäätöksen, jotka tuodaan
kokoukseen (Anomus ja päätös ovat ei-julkisia Julkisuuslain § 24 perusteella).
Turun arkkihiippakunta on hiippakuntapastorin viranhaltijapäätöksessä 23/2020
DTUR/56/01.01.02/2020 28.2.2020 myöntänyt Remo Ronkaiselle virkavapautta Turun
Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 1.9.-31.12.2020.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Tiedoksi:

Remo Ronkainen
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 20 Katariinanseurakunnan testamenttirahastot
Seurakuntaneuvostolle tuodaan tiedoksi Katariinanseurakunnan rahastot.
Esityslistan mukana on Katariinanseurakunnan testamenttirahastot.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi Katariinanseurakunnan rahastojen
tiedot ja testamenttirahastojen testamenttiehtojen mukaiset käyttötarkoitukset:
Hilda ja Olga Haaviston rahasto
Frans ja Elsa Seppälän rahasto
Yhd. Ahlmanin, Rauvalan, Veljen, Simolan ja Mäkisen rahastot
Helmi Maria Virran rahasto
Katri Träsk Katariinan rahasto
Impi Josefssonin rahasto
Annikki Lehtosen rahasto
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Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 21 Aloite: Pyhän Katariinan kirkon triumfikrusifiksin palauttaminen alkuperäiselle
paikalleen
Seurakuntaneuvoston kokouksessa 9.10.2019 PTK 7 käsiteltiin johtavan kanttorin
Markku Lautjärven aloitetta Pyhän Katariinan kirkon triumfikrusifiksin palauttamisesta
alkuperäiselle paikalleen.
___
Johtava kanttori Markku Lautjärvi on tehnyt aloitteen seurakuntaneuvostolle:
Aloite:
Pyhän Katariinan kirkon triumfikrusifiksin palauttaminen alkuperäiselle paikalleen
Pyhän Katariinan kirkon pohjoisseinustalle sijoitettu triumfikrusifiksi tulisi palauttaa
alkuperäiselle paikalleen erottamaan kirkon kuoria kirkkolaivasta. Kuten professori
Jouko Martikainen seurakuntamme toimittamassa kirjassa ”Pyhän Katariinan pihoilta
(1990)” toteaa: ”Triumfikrusifiksi riippui keskiajalla ja vielä pitkälti uudellakin ajalla
kuoritilan edessä. Vain sen alitse pääsi astumaan alttarille, jolla korotettu Herra itse on
läsnä. Siksi kuoriin astuminen oli tulemista Jumalan luo eli paratiisiin. Triumfikrusifiksi
on siten paratiisin portti. Se havainnollistaa sen, minkä Vapahtaja itse lausuu
Johanneksen evankeliumissa (Joh. 14: 6) ”Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun
kauttani”. Lihaksi tulleen ja ristillä kuolleen Jumalan Karitsan ohi ei kukaan voi astua
paratiisiin.”
Keskiajan kirkonrakennustraditio perustui jo Salomon temppelin ajan uskomuksiin, että
pohjoisessa ei ole elämää, se on pimeyden paikka. Siksi kirkon pohjoissivuille ei
rakennettu oviaukkoja. Myös Pyhän Katariinan kirkon pohjoisportaali muurattiin
umpeen todennäköisesti jo ennen sen valmistumista. Tänään triumfikrusifiksi riippuu
juuri tuolla pohjoisseinustalla museoituna, pimeyden paikassa aivan kuin piiloon
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laitettuna. Tuo varsin vaikuttava, kaunis paratiisin portti tulisi palauttaa alkuperäiselle
paikalleen.
Olen kuullut suunnitelmista, joissa poistettaisiin kirkon ensimmäiset penkkirivit lisätilan
saamiseksi erilaisiin toimintoihin. Mielestäni triumfikrusifiksin palauttaminen sopisi
tämän työn yhteyteen. Se toki edellyttäisi erilaisia järjestelyjä mm. kattokruunujen
suhteen. Nykyajan rakentamistekniikka kuitenkin antanee kaikki mahdollisuudet tämän
hankkeen toteuttamiseen.
Turussa 17. syyskuuta 2019
Markku Lautjärvi
johtava kanttori
Esitys:

Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta. Tarvittaessa asian valmistelua

jatketaan seurakuntayhtymän intendentin kanssa.
Päätös:

Seurakuntaneuvosto pitää asiaa tutkimisen arvoisena. Joulukuun

kokouksen yhteydessä voidaan käydä kirkossa tutustumassa asiaan tarkemmin
mahdollisesti intendentin kanssa.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi:

Markku Lautjärvi

___
Seurakuntaneuvosto kutsui Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän intendentin
seurakuntaneuvoston kokoukseen 11.12.2019 ja tutustui kirkkosalissa olevaan
triumfikrusifiksiin, sen nykyiseen sijaintiin ja mahdolliseen siirtoon kirkon etuosaan.
Intendentti ja suntio olivat paikalla vastaamassa seurakuntaneuvoston kysymyksiin.
Seurakuntaneuvosto keskusteli tuolloin aloitteesta ja linjasi jo asiaan epävirallisesti
kantaansa. Asia ei kuitenkaan vielä silloin ollut 11.12.2019 seurakuntaneuvoston
esityslistalla päätettävänä, siksi aloite on syytä käsitellä vielä tässä kokouksessa ja
tehdä asiasta virallinen päätös.
Seurakuntaneuvoston jäsenten mukaan kirkon etuosa on liian ahdas triumfikrusifiksille
ja nykyinen paikka soveltuu siksi paremmin triumfikrusifiksille. Lisäksi
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seurakuntaneuvosto katsoi, että nykyinen paikka on triumfikrusifiksille riittävän
suojaisa, jotta arvokkaan sakraalitaide-esineen turvallinen säilytys toteutuu. Vaikka
triumfikrusifiksi on nyt kirkon pohjoisseinällä, niin se on kuitenkin hyvin näkyvissä
kirkkosalissa. Lisäksi alttarilla on jo nyt kaunis krusifiksi. Selvitämme krusifiksi
valaisumahdollisuutta.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto ei puolla triumfikrusifiksin siirtoa kirkon etuosaan, eikä aloita
siirtämiseen liittyvien selvitystöiden valmistelua.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Tiedoksi:

Markku Lautjärvi
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

§ 22 Lähetystyön nimikkokohteen valinta
Edellisessä seurakuntaneuvoston kokouksessa 11.2.2020 käsiteltiin seurakunnan
nimikkolähettejä ja uuden nimikkokohteen valintaa:
___
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.
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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.
Seurakuntaneuvosto ei ole voinut vaikuttaa lähetykselle varattuihin
talousarviomäärärahoihin, vaan talousarviomäärärahoista päättää kirkkovaltuusto.
Mahdollisesta uudesta Suomen ev.lut. kansanlähetyksen kautta otettavasti
nimikkokohteesta tai nimikkolähetistä päätetään myöhemmin seurakuntaneuvostossa.
___
Seurakuntaneuvoston kokouksessa 11.2.202 päätettiin ottaa yhdeksi uudeksi
nimikkokohteeksi Suomen Lähetysseuran kohde. Kokouksessa oli esillä myös, että
tämän nimikkokohteen valinnan lisäksi tänä keväänä, kunhan asiaan liittyvä materiaali
on valmiina, tuodaan uusi nimikkokohde-esitys Suomen Evankelis-luterilaiselta
Kansanlähetykseltä.
Vuonna 1982 piispainkokous on antanut suosituksen, että kirkollisverokertymästä
tuetaan vähintään 2 % kirkon lähetysjärjestöjä ja Kirkon ulkomaanapua. Piispainkokous
antoi asiasta uuden suosituksen vuonna 1999. Tällöin suositus oli 3 %. Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymässä on kuitenkin varattu edelleen 2 %
kirkollisverokertymästä kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon ulkomaan tukemiseen.
Jaettava summa, joka laskettiin vuoden 2018 verokertymästä, oli vuonna 2019 noin
500 000 €, josta Kirkon Ulkomaanavulle annettiin 30 % ja lähetysjärjestöille 70 %.
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Kirkon Ulkomaanavun osuus vuonna 2019 määrärahasta oli 150 669 € ja
lähetysjärjestöille jaettava osuus 351 562 €.
Yhteisen lähetystyön toimikunta teki esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle siitä, miten
talousarviomäärärahat jaetaan eri lähetysjärjestöjen kesken. Yhteisen kirkkoneuvoston
päätöksen mukaisesti varat jaettiin eri lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle.
Vuonna 2019 Kansanlähetykselle jaettu summa oli 16 % lähetysjärjestöjen yhteisestä
potista. Summana se oli 56 260 €. Tämä summa jaettiin sitten kymmenen
yhtymäseurakunnaan kesken. Katariinanseurakunnan osuudeksi
talousarviomäärärahoista Suomen Ev. lut. Kansanlähetystä varten tuli 5625 €.
Vuonna 2019 kolehdit Kansanlähetyksen nimikkokohteille tuottivat 1043,15 € ja vapaa
kannatus oli noin 1500 €. Nämä summat sisälsivät kuitenkin kaksi Suomen Ev.lut.
Kansanlähetyksen nimikkokohdettamme: Lehtisten ja Vähäkankaan työn tukeminen.
Talousarviomäärärahojen lisäksi nimikkokohteille on siis seurakunnassa kerätty myös
kolehteja ja varoja mm. myyjäisten ja kesän lähetyskahvilassa. Myös muuta
vapaaehtoista lähetyskannatusta on ollut, kuten edeltä voi nähdä.
Yhteistyö Kansanlähetyksen kanssa on ollut toimivaa ja siksi on perustelua jatkaa
yhteistyötä Kansanlähetyksen kanssa. Otamme jatkossa kuitenkin vain yhden ev. lut.
kansanlähetyksen kohteen ja suuntaamme kaikki Kansanlähetykselle kertyvät rahat
tälle nimikkokohteelle. Tällä haluamme varmistaa myös, että tämä nimikkokohde saa
riittävästi huomiota seurakunnassamme.
Alla on Suomen Ev.lut.Kansanlähetyksen lähetystyöstä vastaavalta Hanna-Mari
Vuoriselta tullut informaatio nimikkokohteisiimme liittyen.
”Tervehdys Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen lähetyskeskuksesta Ryttylästä.
Niin kuin jo tiedättekin ja kuten olemme keskusteluissamme todenneet,
Katariinanseurakunnan nimikkolähetit Mika ja Tania Lehtinen ovat palanneet kesällä
2019 takaisin Suomeen. Kotimaanjaksonsa aikana Lehtiset ovat kiertäneet lähettäjiään
ja kiittäneet omalta osaltaan yhteisestä työstä. Näillä näkymin Lehtiset ovat jäämässä
Suomeen pidemmäksi aikaa. Myös seurakuntanne nimikkolähetti Anna Vähäkangas on
jäämässä kotimaahan pidemmäksi aikaa.
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Tässä tilanteessa seurakuntanne tiedusteli mahdollisuutta siirtyä toisen lähettiyksikön
lähettäjäksi. Iloitsemme seurakuntanne osallistumisesta lähetystyöhön Mika ja Tania
Lehtisen sekä Anna Vähäkankaan lähettäjänä!
Toivomme seurakuntanne jatkavan lähetystyön tukemista Kansanlähetyksen kautta ja
esitämme seurakunnallenne uusiksi nimikkoläheteiksi Markus ja Kia Syrjätietä, jotka
ovat lähdössä Japaniin elo-syyskuussa 2020.”
Markus ja Kia Syrjätien esittely
Markus Syrjätie on koulutukseltaan teologian maisteri (TM) ja ammatiltaan pappi ja
opiskelija-työntekijä. Hän on viettänyt lapsuudessaan yhden työkauden lähetystyössä
Englannissa, ja muutoin hän on syntynyt ja kasvanut Ruotsissa, missä hänen
vanhempansa ovat olleet pitkään suomenkielisessä seurakuntatyössä. Ruotsissa
asuessaan hän opiskeli myös kieliä ja pedagogiikkaa.
Kia Syrjätie on sosionomidiakoni ja lähetyssihteeri (AMK) sekä filosofian maisteri
(yleinen historia). Kialla on Markuksen tapaan matkalaukkulapsen kokemuksia mm.
Ruotsista ja Saksasta. Syrjäteillä on kaksi tytärtä: Noomi ja Lydia.
Yksi lähetystyöntekijän tärkeimmistä työkaluista on paikallinen kieli, ja siksi Markusta ja
Kiaa odottaa alkuun kahden vuoden kielikoulu Kobessa, minkä jälkeen he pääsevät
tekemään seurakuntatyötä Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon työyhteydessä.
Japanin seurakunnat tarvitsevat rukousta ja tukea Ilosanoman levittämisessä, sillä
maassa on toistaiseksi alle prosentti kristittyjä, ja lähetystyöntekijöitä tarvitaan sekä
olemassa olevien seurakuntien vakiinnuttamiseen, uusien perustamiseen, että
paikallisten työntekijöiden kouluttamiseen. Lähetämme ohessa Kian ja Markuksen
oman esittelyn tutustumista varten sekä tietoa taloudellisen tuen tarpeesta.
Nimikkolähettisopimuslomakkeet
Seurakunnan päätöksentekoprosessia helpottaaksemme lähetämme ohessa
käyttöönne myös esitäytetyt nimikkolähettisopimuslomakkeet Markus ja Kia Syrjätien
ottamisesta nimikkoläheteiksi kahtena kappaleena, jotka pyydämme mahdollisen
myönteisen päätöksen jälkeen täyttämään kahtena kappaleena ja allekirjoittamaan
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sekä postittamaan molemmat sopimuslomakkeet Kansanlähetykseen
allekirjoitettavaksi.
Uusi nimikkolähettisopimus korvaisi Mika ja Tania Lehtisen Etiopian työn tukemiseksi
sekä Anna Vähäkankaan Etiopian raamatunkäännöstyön tukemiseksi tehdyt
nimikkosopimukset.
Alla ehdotus sopimuskokonaisuudeksi ulkomaantyön kohteiden osalta:
EHDOTUS TURUN KATARIINANSEURAKUNNAN JA SUOMEN EVANKELISLUTERILAISEN KANSANLÄHETYKSEN VÄLISEKSI NIMIKKOSOPIMUKSEKSI
Japani
Nimikkolähetit Markus ja Kia Syrjätie
Varat käytetään nimikkolähettien ja heidän työalueellaan tapahtuvan työn hyväksi.
Tämä summa sisältää sekä talousarviomäärärahan, vapaaehtoisen kannatuksen että
kolehdit.
Yhteensä

6000 euroa

Esityslistan mukana lähetetään sopimusluonnos.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia. Nimikkokohteen valinta Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksestä tukee
Japanissa kristillisen kirkon kokonaisvaltaista työtä, johon kuuluu myös lasten ja
perheiden tukeminen kristillisessä seurakunnassa.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää solmia lähetystyön palvelusopimuksen Suomen
Ev.lut.Kansanlähetyksen kanssa ja sopia taloudellisesta tuesta seuraavalla tavalla:
Markus ja Kia Syrjätien työn tukemiseen kristillisessä seurakunnassa Japanissa
esitetään 6000 euroa Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta.
Kerätyt varat käytetään nimikkolähettien ja heidän työalueellaan tapahtuvan työn
hyväksi. Tämä summa sisältää sekä talousarviomäärärahan, vapaaehtoisen
kannatuksen että kolehdit.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi:

Suomen Ev.lut.Kansanlähetys Hanna-Mari Vuorinen
Taloustoimisto, Leena Sairanen
Joni Palokankare
Työntekijät

§ 23 Nuorisotyönohjaaja Joni Palokankareen sivutoimilupa-anomus
Katariinanseurakunnan nuorisotyönohjaaja Joni Palokankare on toimittanut
seurakuntaneuvostolle seuraavan anomuksen:
”Sivutoimilupa-anomus
Minä, Joni Palokankare, haen sivutoimilupaa työskennelläkseni Sospro Oy:n
lastenkodeissa sijaisena. Koen keikkatyön lastensuojelun parissa omaa
ammatillisuuttani kasvattavana. Lasten-kodissa kohtaa erilaisia nuoria haastavista
lähtökohdista ja samanlaisia haasteita voi kohdata myös seurakunnan nuorisotyössä,
esimerkiksi rippikoulutyössä. Vuoroja lastenkotiin en ota muuta kuin oman jaksamisen
sen salliessa ja vain vapaapäivinä ja silloinkin pidän huolen, että viikossa on vähintään
yksi vapaapäivä.
Joni Palokankare
Nuorisotyönohjaaja / kansainvälisen työn koordinaattori
Katariinanseurakunta”
Esitys:

Seurakuntaneuvosto myöntää Joni Palokankareelle sivutoimiluvan Sospro Oy:n
lastenkodeissa sijaisena tapahtuvaa työskentelyä varten, sillä edellytyksellä, ettei se
haittaa varsinaisen viran hoitoa.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Joni Palokankare
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Taru Heikkonen

§ 24 Seurakuntasihteeri Katri Lautjärven palkan tarkistus
Seurakuntaneuvoston kokoukousessa 20.3.2019 pöytäkirjassa 3 ja §:ssä 36 käsiteltiin
seurakuntasihteeri Katri Lautjärven palkan tarkastus seuraavalla tavalla:
___
Seurakuntasihteeri Katri Lautjärvi on toiminut Katariinanseurakunnassa
seurakuntasihteerinä vuodesta 2000 alkaen. Koulutukseltaan hän on yolaskentamerkonomi. 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.
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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.
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
___
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 31.10.2019 nostaa Katri Lautjärven
palkan palkkatyöryhmän esityksen mukaisesti palkkaluokkaan 403/80 määräajaksi
1.5.2019-30.4.2020 asti. Tämä korotus koski Lautjärven palkkaa kokonaisuudessaan.

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

2/2020

15.4.2020

Tark. __ / __

28

Seurakuntasihteeri Katri Lautjärven työn vaativuus on kasvanut viestinnän vastuiden
vuoksi pysyvästi. Tämän vuoksi on perusteltua esittää, että Lautjärven palkan maksua
jatketaan edelleen palkkatyöryhmän määräaikaisesti korottamassa 403/80
palkkaluokassa myös 1.5.2020 eteen-päin.
Katri Lautjärvi jatkaa seurakunnan viestintätehtävien hoitoa aiemman päätöksen
mukaisesti. Lisäksi hän suorittaa oppisopimuskoulutuksena media-alan ja kuvallisen
ilmaisun perustutkintoa.
Palkantarkistus perustuu laajempien viestintätehtävien ja -vastuiden johdosta
tapahtuneeseen pysyvään tehtävän vaativoitumiseen 1.5.2020 alkaen.
Samalla periaatteella yhteinen kirkkoneuvosto on jo käsitellyt Åbo svenskan sihteerin
palkantarkistusta ja päättänyt korottaa hänen palkkaluokkaansa pysyvästi.
Lautjärven työpanos viestinnässä on ollut korvaamattoman tärkeä ja on nostanut
seurakunnan viestintää uudelle tasolle. Seurakuntayhtymän viestintäpalveluissa on
myös huomattu Lautjärven erinomainen viestinnän panos, joka on osaltaan vähentänyt
heidän viestinnän taakkaansa. Lautjärven työ viestinnässä on ollut ammattimaista ja
erityisesti nyt korona-aikana Lautjärven viestinnällinen osuus on entisestään
laajentunut perinteisemmistä viestinnän tavoista myös sosiaalisen median puolelle.
Seurakuntaneuvosto esittää anomuksen palkantarkistuksesta Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän palkkatyöryhmälle, joka vie asian yhteiselle kirkkoneuvostolle
päätettäväksi ensin siitä lausuttuaan.
Esitys:

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää palkkatyöryhmälle, että
seurakuntasihteeri Katri Lautjärven palkkauksen korotusta jatketaan 1.5.2020 alkaen
toistaiseksi. Nykyinen tehtävän vaativoituminen vakiinnutetaan jo nyt maksettuun
palkkaluokkaan 403/80 (2201,40). Aiempi palkkaluokka ennen korotusta on ollut
403/20 (2128,65).

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Palkkatyöryhmä
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Katri Lautjärvi

§ 25 Yhteisvastuu –keräyksen 20 % seurakunnallisesta osuudesta päättäminen
Seurakuntaneuvoston Yhteisvastuu on evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen
suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen
vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.
60 % keräyksen tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä
katastrofiapuun. 40 % keräystuotosta jää Suomeen. Puolet kotimaahan jäävästä
osuudesta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimenpiteisiin vuonna 2021 alkavan,
vanhemmuutta tukevan hankkeen avulla. Hankkeen valtakunnallisina
yhteistyökumppaneina ovat Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry.
Toinen puolikas kotimaahan jäävästä osuudesta käytetään paikallisseurakunnan kautta
paikallisiin vanhemmuutta tukeviin toimiin.
Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti ja vuoden 2020 keräyksen
esimiehenä arkkipiispa Tapio Luoma.
Jokaisesta lahjoitetusta eurosta noin 80% käytetään avustustyöhön ja loput keräyksen
vaikuttamistoimintaan, viestintään, varainhankintaan sekä keräyksen yleishallintoon.
Suomessa vuoden 2020 yhteisvastuuvaroin tuetaan Kirkon Ulkomaanavun työtä
Nepalissa. 60% Yhteisvastuun keräystuotosta käytetään vanhemmuutta tukeviin
toimintoihin kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Kirkon
Ulkomaanavun työ Nepalissa keskittyy erityisesti köyhien ja syrjäytyneiden naisten ja
lasten oikeuksien vahvistamiseen, toimeentulomahdollisuuksien parantamiseen ja
ihmisoikeuksiin. Vanhempien toimeentulo takaa myös lasten koulutuksen.
Toimeentulomahdollisuudet kotimaassa mahdollistavat perheiden yhdessä olon, kun
miesten ei tarvitse lähteä ulkomaille töihin.
Seurakunnallinen 20 % keräysosuudesta kohdennetaan:
10 % Alkovi hankkeeseen, joka tukee alakouluikäisten (erityisesti viidesluokkalaiset) ja
heidän vanhempiensa välistä yhteistoimintaa. Hanke on Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän projekti, jossa pilottikouluna on Hannunniitun ala-aste.
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10 % kohdennetaan oman seurakunnan diakoniatyön kautta apua ja tukea tarvitsevien
perheiden avustamiseen esimerkiksi perheen loma-aikaan tai perheen yllättäviin
muihin tilanteisiin, joihin ei voi myöntää tukea muista varoista kuten
avustusmäärärahoistamme, Lintusen avustus-toimikunnan myöntämästä tuesta tai
Tukikummeista. Mahdollisesti myös tämän Alkovi-hankkeen kautta löytyy avustusrahaa
tarvitsevia perheitä.
Lava:

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

Esitys:

20 % keräysosuudesta kohdennetaan siten, että 10 % annetaan Alkovi -hankkeeseen
ja 10 % oman seurakunnan lapsiperheiden tukemiseen edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

vs. johtava diakoniatyöntekijä Hanna Boateng
Leena Sairanen (taloustoimisto)

§ 26 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.
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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
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, 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
Taru Heikkonen
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§ 27 Partiolippukuntien toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2020
Katariinanseurakunnassa toimii ja seurakuntaneuvosto myöntää talousarviossaan
avustusta viidelle partiolippukunnalle: Kaarinan Ristiritarit, Kaarinan Sädetytöt, Tavastin
Liljat, Littoisten Pir-tapiiat 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 mukana on:
Kaarinan Ristiritareiden
Littoisten Pirtapiikojen
Kaarinan Sädetyttöjen
Tavastin Liljojen sekä
Mustavuoren Sissien
toiminta- ja taloussuunnitelmat 2020
Toimintakertomukset toimitetaan seurakuntaan partiolippukuntien ja
seurakuntayhtymän tekemän yhteisen sopimuksen mukaisesti huhtikuun loppuun
mennessä.
Toimitetut asiakirjat ovat 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 Kaarinan Ristiritareiden, Littoisten
Pirtapiikojen, Kaarinan Sädetyttöjen, Tavastin Liljojen sekä Mustavuoren Sissien
toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2020. (AMS 6.7.)

Päätös:

Esityksen mukaan.
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Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi:

ko. lippukunnat

§ 28 Talousarvion 2021 laatimisohjeet
Katariinanseurakunnassa Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö on toimittanut
paikallisseurakuntiin ja yksiköihin alustavan talousarvion laatimisohjeistuksen
1. Investointiesitykset jätetään kirjaamoon 18.6. mennessä
2. Paikallisseurakunnille ja yksiköille lähetetään tarkistettavaksi henkilökuntaliitteet
huhtikuussa, ja ne palautetaan tarkistettuina vt. talousjohtajalle 31.5. mennessä.
Kirkkoherrat ja yksiköiden johtavat viranhaltijat kutsutaan henkilökohtaisesti
taloustoimistoon tarkistamaan henkilökuntaliitteen tiedot. Henkilökuntaliitteitä on
mahdollisuus tarkentaa 8.10. saakka.
3. Yksiköt jättävät talousarvioesityksensä perusteluineen vt. talousjohtajalle 18.6.
mennessä. Lähtökohta on, että kokonaiskulut eivät saa nousta. Kaikki talousarvion
nousut palkankorotuksia lukuun ottamatta on perusteltava.
4. Ehdotuksen pohjana käytetään vuoden 2020 talousarviota ja määrärahaesitystä
laadittaessa seurataan edellisen vuoden toteutumia. Verotulotalouteen liittyvän yleisen
epävarmuuden vuoksi seurakuntayhtymän on jatkettava huolellista ja harkittua
taloudenpitoa.
Paikallisseurakunnat ja yksiköt jättävät täytetyt toimintasuunnitelmansa
paikallisseurakunnan/ yksikön nimellä tallennettuna 18.6. mennessä Y-asemalle
osoitteeseen: Y:/Talousasiat/toimin-tasuunnitelmat/ 2021 toimintasuunnitelmat (Huom.
Käytetään uutta, strategiaryhmän hyväksymää toimintasuunnitelmalomaketta).
Koronaviruksen johdosta talousarvioehdotuksen käsittely voidaan joutua eri yksiköissä
käsittelemään joko kesäkuussa tai vasta elokuussa.
Seurakuntien määrärahat on päätettävä viimeistään kesäkuussa – mikäli ei valtuusto
pysty kokoontumaan, on ne päätettävä kesäkuussa kirkkoneuvostossa. Muussa
tapauksessa on seurakuntien talousarvio tehtävä vanhojen määrärahojen pohjalta.
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Kirkkoneuvoston käsittely on suunniteltu pidettäväksi 1.9., joten aikataulu ei anna
kovinkaan paljon muissa prosessin vaiheissa myöden. Tämän vuoksi valmistelu jää
suurelta osin virkamieskäsittelyksi ennen kirkkoneuvoston käsittelyä.
Seurakuntien määrärahaan on korotuspainetta (ainakin 3-4%). Kokonaisuudessaan
talousarviokulut eivät saisi kasvaa, joten kustannuksia on silloin vähennettävä muualta
Koronaviruksen vaikutukset seurakuntayhtymän kirkollisverotuloihin nähdään vasta
vähitellen huhtikuusta alkaen – sen vuoksi virkamieskäsittelyssä on erityisesti
huolehdittava siitä, että talousarvio 2021 ei kulujen osalta kasva
3) muut mahdolliset asiat: talousarvion laadintaohjeet tulevat vasta listalle 16.4., joten
tämän vuoksi on mahdollista, että jotain asioita pakostakin tulee listalle. Ainakin jotkin
avustusten maksamiset todennäköisesti ovat silloin ajankohtaisia. Tällaisista muista
asioista voi varmaan laittaa sähköpostilla tietoa työjaostolle
Esitys:

Talousarvion laadintaohjeet annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

Työntekijät

§ 29 Muutoksenhaku
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 29.

§ 30 Seurakuntaneuvoston seuraavat kokoukset ja muut kokoontumiskerrat
- ke 27.5. klo 17.30, kahvitarjoilu klo 17 alkaen, Katariinan pappila, Pyhän Katariinan
kirkkoaukio 7 tai tarvittaessa TEAMS-kokous

§ 31 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50 Herran siunaukseen.
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Pöytäkirjan vakuudeksi:
17.4.2020 Leena Kairavuo, puheenjohtaja
17.4.2020 Outi Toljamo, sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 14-31 ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi:
17.4.2020 Pirjo Tiensuu, pöytäkirjantarkastaja
20.4.2020 Seija Arve, pöytäkirjantarkastaja
Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Turun Katariinanseurakunnan
seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla 23.4.2020-7.5.2020 klo 8.0015.45 ja josta on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla 20.4.2020-7.5.2020.
Katri Lautjärvi, seurakuntasihteeri

