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Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 3/2020
Aika:

keskiviikkona 27.5.2020 klo 17.30

Paikka:

- / Teams-etäkokous

Läsnä:

Kairavuo, Leena

puheenjohtaja

Arve, Seija

jäsen

Hartikka, Anna-Emilia

jäsen

Ilola, Miska

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

Laine, Rauni

jäsen

Poissa:
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§ 32 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja luki Sakariaan kirjan luvusta 14, rukous.

§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 34 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen ja tarkastusajasta päättäminen
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja lähetetään
tarkastettavaksi perjantaina 29.5. sähköpostilla. Kuittausta odotetaan samana päivänä.
Allekirjoitukset myöhemmin poikkeusajan päätyttyä. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään
kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Anna-Emilia Hartikka ja
Miska Ilola.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 35 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 36 Ilmoitusasiat
A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
-

13/2020 Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi
itsenäisyyspäivänä 2020

-

13/2020 liite Hallinnonalan ohje Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan
kunniamerkkiehdotusten valmistelusta
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Kaikki yleiskirjeet ovat luettavissa Kirkkohallituksen verkkosivuilta1
B. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
-

Edellisen kokouksen jälkeen ei ole tullut uusia työmarkkinalaitoksen yleiskirjeitä.

Kaikki työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet ovat luettavissa Kirkon työmarkkinalaitoksen
verkkosivuilta2
C. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen
kirkkovaltuuston pöytäkirjat
Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat luettavissa Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän verkkosivuilta3
Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän verkkosivuilta4
D. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
-

19/2020 Eliisa Lehden palkkaaminen vs. diakoniksi

-

20/2020 diakonian- ja sielunhoidon yksiköt Katariinan diakoniassa

-

21/2020 virkavapaus

-

22/2029 kirkon kesäopas

E. Muut ilmoitusasiat

Esitys:

1

-

- Seurakunnan toiminta ja jumalanpalvelukset 1.6. alkaen

-

- Varttuneelle väelle on lähetetty kesätervehdys

-

- Kolehtien muutokset striimausten vuoksi

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
http://www.evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet
3 https://www.turunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallinto-ja-paatoksenteko/yhteinen-kirkkoneuvosto
4 https://www.turunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallinto-ja-paatoksenteko/yhteinen-kirkkovaltuusto
2
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Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 37 Rippikoulujen ohjelma- ja turvallisuusvastaavat 2020
Rippikouluihin määritellään ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi yksi kunkin rippikoulun
työntekijöistä. Hänen tehtävänään on huolehtia rippikoulun turvallisuudesta ja laatia
ennen rippikoulua turvallisuusasiakirja. Ohjelma- ja turvallisuusvastaava on paikalla
koko toiminnan ajan. Mikäli hän joutuu poistumaan välillä, niin silloin toinen työntekijä
määrätään väliaikaisesti ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi.
Ohjelma- ja turvallisuusvastaava saa tehtävästään pienen lisäkorvauksen.
Viime kädessä kirkkoherra vastaa seurakunnan rippikoulujen turvallisuudesta ja
hyväksyy myös allekirjoituksellaan turvallisuusasiakirjan.
Korona-aikana on kiinnitettävä erityistä huomiota rippikoulun turvallisuusnäkökulmiin.
Rippikoulut 2020
•

303 – Johanna Viirros & Joni Palokankare (OTV)
Lähijakso: 1.6.-5.6. Katariinan pappila
Leirijakso: 25.-27.9. Harjattula
Konfirmaatio: su 4.10. klo 10 Pyhän Katariinan kirkossa

•

304 – Remo Ronkainen & Elina Ahopelto (OTV)
Lähijakso: 13.-19.6. (viisi päivää tällä aikavälillä) Katariinan pappila
Leirijakso: 25.-27.9. Harjattula
Konfirmaatio: su 4.10. klo 13 Pyhän Katariinan kirkossa

•

305 – Outi Toljamo & Taru Heikkonen (OTV)
Lähijakso: 25.6.-2.7. (viisi päivää tällä aikavälillä) Katariinan pappila
Leirijakso: 12.-14.10. Kunstenkari
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Konfirmaatio: su 25.10. klo 10 Pyhän Katariinan kirkossa
•

306 – Remo Ronkainen (OTV) & Joni Palokankare
Lähijakso: 9.-16.7. (viisi päivää tällä aikavälillä) Katariinan pappila
Leirijakso: 21.-23.8. Kunstenpää
Konfirmaatio: su 30.8. klo 12 Varissuon kirkko

•

308 – Anna Hälli (OTV) & Elina Ahopelto
Lähijakso: 23.-30.7. (viisi päivää tällä aikavälillä) Katariinan pappila
Leirijakso: 18.-20.9. Sinappi
Konfirmaatio: su 27.9. klo 10 Pyhän Katariinan kirkossa

Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia. Ohjelma- ja turvallisuusvastaavien nimeäminen on seurakunnan lapsija nuorisotyön leiritoiminnan asetusten mukaista. Ohjelma- ja turvallisuusvastaavan
tehtävänä on mahdollistaa kaikille turvallinen rippikoulu.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy leirien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat edellä olevan
johtavan nuorisotyönohjaajan esityksen mukaisesti. Ohjelma- ja turvallisuusvastaavien
nimet on tummennettu esittelytekstissä.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Ohjelma- ja turvallisuusvastaavat

§ 38 Perhetyöntekijä Jaana Heinosen työn jatkaminen 1.8.2020-31.7.2022
Kasvatusasiankeskuksen kasvatustyön johtaja on järjestänyt lastenohjaajien työt niin,
että mm. Katariinanseurakunnan on mahdollista ostaa kasvatusasiankeskukselta 20
lastenohjaajan viikkotyötuntia perhetyötä varten. Katariinanseurakunnan
perhetyöntekijänä on toiminut kasvatus- asiankeskuksen työntekijä, lastenohjaaja
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Jaana Heinonen. Lisäksi hän on viime vuosina toiminut ja toimii edelleen
lastenohjaajien ja seurakunnan yhdyshenkilönä. Siihen työhön kasvatus-asiankeskus
osoittaa hänelle 4 tuntia / viikko.
Yhteisen kasvatusasiain johtokunta käsittelee Jaana Heinosen työn järjestämistä
kesäkuun kokouksessaan. Koronan vuoksi Kasvatusasian johtokunta ei ole voinut
kokoontua kevätkaudella. Perhetyöntekijä Jaana Heinosen jatkosta
Katariinanseurakunnassa on kuitenkin sovittu alustavasti kasvatustyön johtajan Katja
Vanhatalon kanssa.
Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto päättää omalla tahollaan, ostaako se
palvelut kasvatusasian keskukselta.
Sopimus on tehty viimeksi kahdeksi vuodeksi eli 2018-2020. Kausi on alkanut
toimintakauden mukaisesti elokuusta ja päättynyt heinäkuuhun. Palkkakulut
lastenohjaajan palkkaamisesta perhetyöntekijäksi 20 viikkotyötunniksi ovat
sivukuluineen vuositasolla 19 324 euroa. Ostopalvelu laskutetaan talousarvion
mukaisessa rytmissä eli vuoden 2020 lopussa, vuoden 2021 lopussa ja toimintakauden
päätyttyä 2022.
Jaana Heinosen perhetyöntekijän 20 viikkotuntiin on kuulunut ja kuuluisi edelleen
perhekerho ja vauvakahvilatoiminta, perheneuvolayhteistyö, yhteistyö yhtymän
perhetyöntekijöiden (Pesue) kanssa ja kokoukset, seurakunnan perhetyön tilaisuuksien
järjestäminen, kesän perheleiri ja perheiden retkipäivät sekä perhetyön toimintataloussuunnitelmista vastaaminen. Jaana Heinonen säilyy kasvatusasiankeskuksen
työntekijänä.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia myönteisellä tavalla, sillä päätös kohdentaa seurakunnan määrärahoja
ja toimintaa lapsiperheille.

Esitys:

Katariinanseurakunta ostaa seurakuntayhtymän kasvatusasiankeskukselta
lastenohjaaja Jaana Heinosen työtä 20 viikkotuntia ajalla 1.8.2020-31.7.2022
perhetyöntekijänä toimimista varten.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi:

Jaana Heinonen
palkkatoimisto
kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo
lapsityönohjaaja Mirka Simonen

§ 39 Katariinanseurakunnan toimintasuunnitelma 2021
Katariinanseurakunnalle laaditaan yleinen toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
Toimintasuunnitelma laaditaan taloustoimistosta tulleelle lomakkeelle. Eri työalojen
toimintasuunnitelmat käsitellään seurakuntaneuvostossa syksyllä.
Katariinanseurakunnan toimintasuunnitelma perustuu Katariinanseurakunnan
strategiaan.
Seurakunnan neljä painopistettä vuonna 2021 ovat:
1. Viestinnän tavoittavan työn vahvistaminen
2. Alueemme nuorten aikuisten tavoittaminen niin diakonisesti kuin fyysisen
että digitaalisen läsnäolon kautta tiiviissä yhteistyössä muiden Turun
seurakuntien kanssa
3. Vahvistamme Pyhän Katariinan kirkon brändiä
4. Huolehdimme avun tarpeessa olevista sekä torjumme yksinäisyyttä
Tarkka toimintasuunnitelma mittareineen ja toimenpiteineen on liitteenä.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia, koska seurakunnan toimintasuunnitelma ohjaa seurakunnassa
tehtävää työtä. Lapset on huomioitu toiminnassa niin työntekijäresursseilla kuin
toiminnallisesti. Erityisesti se näkyy tässä toimintasuunnitelmassa diakonian osalta.
Diakonia auttaa perheitä kokonaisvaltaisesti.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Katariinanseurakunnan
toimintasuunnitelman vuodelle 2021 sekä seurakunnan strategian mukaiset pitkän
aikavälin tavoitteet. (AMS 2.3.3 / sp).
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Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö
työntekijät

§ 40 Eliisa Lehden palkkaaminen vs. diakoniksi 20.7.-31.8.2020
Vs. diakoni Eliisa Lehti on toiminut kirkkoherran päätöksellä vs. diakonina
Katariinanseurakunnassa ajalla 20.1.-19.7.2020. Sijaista on tarvittu virkavapaiden ja
yhden viran auki julistamisen vuoksi. Tällä hetkellä tehtävissä vakituisista diakonian
viranhaltijoista on ollut vain yksi. Diakonian virkoja Katariinanseurakunnassa on kolme.
Diakonian toiminnot täytyy turvata kaikissa olosuhteissa.
Eliisa Lehden sijaisuuden jatko täytyy tuoda seurakuntaneuvoston päätettäväksi, koska
kirkkoherralla on oikeus ottaa määrärahojen puitteissa sijainen tai muu määräaikainen
viranhaltija tai määräaikainen työntekijä enintään kuuden kuukauden ajaksi.
Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 3 luku 9 §.
Eliisa Lehti on ilmaissut olevansa käytettävissä elokuun 2020 loppuun asti diakonian
viransijaisena.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia. Vs. diakonin asiakaskuntaan kuuluu myös lapsiperheisiin kohdistuvaa
diakoniatyötä.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää palkata Eliisa Lehden vs. diakoniatyöntekijäksi 20.7.31.8.2020. Palkkaus on ko. viran palkka TVR 502/20.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Eliisa Lehti
Hanna Boateng, vs. johtava diakoni
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taloustoimisto, palkanlaskenta
seurakuntayhtymän kirjaamo

§ 41 Diakonin viranhaltijan vaali
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 11.2.2020 julistaa auki diakonin viran.
Hakuilmoitus julkaistiin Sakastin Avoimet työpaikat -sivulla, Oikotiellä ja Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän kotisivuilla.
Turun Katariinanseurakunnassa on haettavana
Diakoniatyöntekijän virka
Katariinanseurakunta on itäturkulainen seurakunta, jonka laajalla alueella sijaitsee mm.
Nummen ylioppilaskylän alue sekä monikulttuurinen ja yhteisöllinen Varissuo.
Seurakunta kehittää aktiivisesti diakoniatyötään. Työtä tehdään innovatiivisesti ja
kristillisiin arvoihin sitoutuen.
Virka sisältää diakonian asiakasvastaanottotyötä, vanhustyötä sekä varttuneen väen
kerho- ja lähimmäisvapaaehtoisten koordinointia ja omaishoitotyöstä vastaamista.
Diakonian viranhaltija osallistuu myös muuhun seurakuntatyöhön. Valittava diakoni
kuuluu kolmen hengen diakoniatiimiin.
Työssä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, valmiuksia sietää diakoniaan
sisältyvän asiakastyön kuormitusta sekä sitoutuneisuutta kirkon työhön. Työ sisältää
myös ilta-, viikonloppu- ja leirityötä.
Palkkaus on vaativuusryhmän 502/20 mukainen. Lisäksi työkokemuksen perusteella
voi saada enintään 15 %:n vuosisidonnaisen lisän.
Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut.kirkon jäsen, joka on suorittanut
piispainkokouksen edellyttämän diakonian tutkinnon. Virkaan valitun tulee ennen
tehtävän vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama
hyväksytty todistus terveydentilastaan.
Virka täytetään 1.6.2020 tai sopimuksen mukaan. Virassa on kuuden kuukauden
koeaika.
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Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa Turun Katariinanseurakunnan
seurakuntaneuvostolle 23.3.2020 mennessä osoitteella PL 922, 20101 Turku tai
sähköpostilla leena.kairavuo@evl.fi
Lisätietoja antavat vs. johtava diakoni Hanna Boateng 040 341 7136
hanna.boateng@evl.fi tai kirkkoherra Leena Kairavuo 040 341 7216
leena.kairavuo@evl.fi
Määräaikaan mennessä diakonian virkaan tuli 11 hakemusta, joista yksi ei ollut
kelpoinen hakemaan virkaa.
Esityslistan mukana on kooste hakijoista. (AMS 1.1.6 / sp)
Haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä.
Haastatteluryhmään kuuluvat kirkkoherra Leena Kairavuo, seurakuntaneuvoston
jäsenet Seija Arve, Pirjo Tiensuu ja Päivi Salminen sekä vs. johtava diakoniatyöntekijä
Hanna Boateng.
Haastattelupäiväksi sovittiin 25.5.2020 ja haastattelupaikkana on Varissuon kirkko.
Haastattelujen järjestäminen siirtyi alkuperäisestä aikataulusta koronapandemian
vuoksi.
Haastatteluryhmä kiinnittää arviossaan huomiota hakuilmoituksessa esitettyihin
kriteereihin ja kokonaisarvioon hakijoiden soveltuvuudesta ko. diakonin virkaan.
Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista tulee
tehtävään valitun esittää hyväksyttävä lääkärintodistus.
Kaikki alkuperäiset hakemukset ovat pyydettäessä seurakuntaneuvoston jäsenten
käytettävissä.
Haastattelutyöryhmä tuo esityksensä diakonian valinnasta perusteluineen 27.5.2020
seurakuntaneuvoston kokoukseen.
Myös yksimielisesti tehty valinta on laissa tarkoitettu vaali, siksi seurakuntaneuvoston
kokouksessa 27.5.2020 suoritetaan diakonin viranhaltijan vaali.
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Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia, sillä diakonin työhön, erityisesti asiakastyössä sisältyy toimimista
myös perheiden, lasten ja nuorten hyväksi.

Käsittely:

Puheenjohtaja toi kokoukseen seuraavanlaisen haastatteluryhmän esityksen
perusteluineen:
Diakonian viran hakukriteerit huomioiden ja kokonaisarvion perusteella
haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti Katariinanseurakunnan diakoniatyöntekijän
virkaan Päivi Rönnbladia.
Päivi Rönnblad on valmistunut sosionomi (AMK) -diakoniksi 2016. Lisäksi hän on
suorittanut lähetyssihteerin opinnot, gerontologian perusopinnot, laboratoriohoitajan
tutkinnon sekä erilaisia kursseja mm. sielunhoidossa ja kriisityössä.
Rönnblad on työskennellyt diakonina Koski Tl seurakunnassa sekä diakoni lähetyssihteerin virassa Taivassalon ja Kustavin seurakunnissa. Hänen työkuvaansa
on kuulunut mm. vanhustyötä, ikäihmisten kerhoja kotikäyntityötä,
syntymäpäiväkäyntejä, hartauksia palvelutaloissa, erilaisia juhlia ja tapahtumia.
Vanhustyön lisäksi Rönnbladilla on kokemusta mm. vastaanottotyöstä, ruoka-aputyöstä
sekä laajasti erilaisista työtehtävistä diakonian ja yleisen seurakuntatyön puolelta.
Myös omaishoitotyö on tuttua.
Rönnbladin vastuulle on kuulunut vapaaehtoistyön koordinointia mm. lähetyskirppiksen
ja ruokakassitoiminnan myötä. Erilaiset seurakunnan pienpiirit ja ryhmät ovat hänelle
tuttu työtapa ja hänellä on kokemusta mm. sururyhmien ohjaamisesta.
Rönnbladin vahvuudeksi haastattelutyöryhmä katsoi monipuolisen kokemuksen
diakoniassa, ammattitaitoisen työotteen, haastattelussa esille nousseen korkean
motivaation seurakunnan diakoniatyötä kohtaan sekä innovatiivisuuden. Rönnbladista
välittyi aitous, vastuullisuus ja sitoutuneisuus seurakunnan diakoniatyöhön,
diakoniatiimin yhteistyöhön sekä kunnioittava suhtautuminen ikäihmisiä kohtaan. Hyvät
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot välittyivät haastattelussa ja Rönnbladin työnäky
jalkautuvasta seurakuntatyöstä ja oma-aloitteinen työote katsottiin soveltuvan hyvin
Katariinanseurakunnan diakoniatyöhön.
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Henkilövalinta tapahtuu vaalilla (KL 7:4,3). Myös yksimielisesti tehty henkilövalinta on
Esitys:

Haastatteluryhmä tuo kokoukseen esityksen diakonin valinnasta. Toimitetaan
diakonian viranhaltijan vaali.
Viran koeaika on 6 kk KL 6:17 §
Valitun tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan KL 6:16.
Virka täytetään 1.8.2020 tai sopimuksen mukaan.
Viran palkkaus on 502/20.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto toimitti diakonian viranhaltijan vaalin valiten yksimielisesti ko.
virkaan Päivi Rönnbladin.
Viran koeaika on 6 kk KL 6:17 §
Valitun tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan KL 6:16.
Virka täytetään 1.8.2020 tai sopimuksen mukaan.
Viran palkkaus on 502/20.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Diakonian virkaan valittu
Kaikki virkaa hakeneet
Vs. johtava diakoniatyöntekijä Hanna Boateng
Taloustoimisto, palkanlaskenta
Kirjaamo

§ 42 Jumalanpalvelusten kausisuunnitelma
Jumalanpalvelusten kausisuunnitelman on laadittu kesäkuusta 2020 tammikuuhun
2021. Kausi-suunnitelma on pohja, johon vuoden mittaan tulee muutoksia.
Jumalanpalvelukset ovat pääsääntöisesti messuja. Ehtoollisen vietossa huomioidaan
kuitenkin turvallisuusnäkökulmat koronapandemian aikana.
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Joinakin pyhinä Varissuolta on kirkkobussikuljetus Pyhän Katariinan kirkkoon:
radiojumalanpalvelus su 13.9., pyhäinpäivä la 31.10., itsenäisyyspäivä su 6.12. Näinä
pyhinä Varissuon kirkossa ei vietetä jumalanpalvelusta.
Juhannuksena 20.6. jumalanpalvelus on vain Katariinan kirkossa, mutta pandemia-ajan
jumalanpalvelusten henkilömäärärajoitusten vuoksi silloin ei ole kirkkobussikuljetusta
Varissuolta.
Uudenvuoden päivänä 1.1.2021 jumalanpalvelus järjestetään vain Hannunniitun
seurakuntatalossa klo 14.
Loppiaisena vietetään vapaaehtoisten kiitosjuhlaa Katariinan pappilassa messun
jälkeen.
Pyhän Katariinan kirkossa on kevätkaudella 10.1. vauvakirkko, jolloin kastepuun
kyyhkyset jaetaan kasteperheille. Lastenkirkkoja: ”Etsi ja löydä -kirkkoja” vietetään
Pyhän Katariinan kirkossa 26.9. ja 18.10. klo 10. Lisäksi ensimmäisenä
adventtisunnuntaina 29.11. on Hoosiannakirkko lapset huomioiden Pyhän Katariinan
kirkossa.
Varissuon kirkossa on pääsääntöisesti kirkkokahvit messun jälkeen. Katariinan
kirkossa kirkkokahveja on yleensä parillisilla viikoilla.
Hannunniitussa messuja on keskimäärin 3-4 kaudessa ja siellä on aina messun jälkeen
kirkkokahvit.
Jumalanpalvelussuunnitelma täydentyy vuoden mittaan. Jumalanpalvelussuunnitelman
valmistelu on erityisesti jumalanpalvelusten työalavastaava kappalainen Johanna
Viirroksen vastuulla. Jumalanpalvelussuunnitelmaa työstetään yhdessä kirkkoherran,
muun papiston, kanttoreiden, diakonian, kasvatuksen työntekijöiden ja
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Jumalanpalvelusten kausisuunnitelmat (touko-syyskuu ja loka-joulukuu) ovat
esityslistan mukana.
Esitys:

1. Jumalanpalvelusten kausisuunnitelma annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle.
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2. Seurakuntaneuvosto tekee päätöksen jumalanpalvelusten paikoista.
Seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin
pidetään. Kj 2. luku § 2.
Lava:

Tällä pykälällä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, sillä
lapsille ja perheille suunnatut messut huomioivat erityisesti lapsia ja perheitä ja antavat
mahdollisuuden lasten jumalanpalveluskasvatukseen.

Päätös:

Esityksen mukaan eli 1) kausisuunnitelma merkittiin tiedoksi ja 2) seurakuntaneuvosto
päätti hyväksyä jumalanpalvelusten paikat ja ajankohdat kausisuunnitelman mukaisina.
Ei muutoksenhakuoikeutta kohdasta 1.
Muutoksenhakuoikeus kohdasta 2.

Tiedoksi:

työntekijät

§ 43 Vuoden 2020 Turun piispan vaalin maallikkovalitsijoiden valitseminen
Tuomiokapitulin kirjeessä kirkkoherroille 15.5.2020 lakimiesasessori Matti Mäkinen
toteaa, että Turun piispan virka tulee avoimeksi 1.2.2021 lukien nykyisen viranhaltijan
Kaarlo Kallialan palvelussuhteen päättyessä.
Tuomiokapituli on määrännyt piispan vaalin toimitettavaksi siten, että ensimmäinen
vaalipäivä on 5.11.2020 ja tarvittaessa toisen kierroksen vaalipäivä on 3.12.2020. Vaali
toimitetaan arkkihiippakunnassa kussakin rovastikunnassa ja muissa hiippakunnissa
tuomiokapitulissa piispan puheenjohdolla.
Piispan vaalissa äänioikeutetut henkilöt ilmenevät kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2 ja 4
momenteista. Arkkihiippakunnan maallikkovalitsijoihin kuuluvat hiippakunnasta valitut
kirkolliskokouksen maallikkoedustajat ja hiippakuntavaltuustoon valitut
maallikkojäsenet sekä tuomiokapitulin maallikkojäsen ja lakimiesasessori.
Maallikkovalitsijoiden jakautuminen seurakuntien kesken ilmenee tuomiokapitulin
toimittamasta taulukosta. Tuomiokapituli on 13.5.2020 päättänyt taulukon perusteella
kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen maallikkovalitsijoiden
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lukumäärän ja jakautumisen seurakuntien kesken. Katariinanseurakunnan
maallikkovalitsijoiden lukumäärä on 17 henkilöä.
Kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen maallikkojäsenten on valittava
maallikkovalitsijat ennen 1.7.2020. Kirkkoherran tulee huolehtia, että valinta toteutuu ja
lähettää tieto valittujen nimistä, postiosoitteista ja sähköpostiosoitteista tuomiokapitulille
heti valinnan jälkeen, mutta viimeistään niin, että tieto on tuomiokapitulissa 1.7.2020.
Säännös tästä on kirkon vaalijärjestyksen 87 §:n 3 momentissa:
Tuomiokapituli määrää piispan vaalin ajankohdan ja antaa siitä tiedon kirkkoherroille ja
lääninrovasteille sekä arkkipiispan vaalista myös muille tuomiokapituleille ja
kirkkohallitukselle. Vaali toimitetaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua valitsijayhdistyksen
perustamisasiakirjojen hyväksy-mistä koskevan 92 §:n 1 momentissa säädetyn
määräajan päättymisestä.
Kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu pappien ja lehtorien
lukumäärä määräytyy tuomiokapitulin 88 §:n 1 momentissa tarkoitettua päätöstä
edeltävän kuukauden alun tilanteen mukaan.
Kirkkoherra huolehtii siitä, että kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston
maallikkojäsenet valitsevat kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2 momentin 5 kohdassa
tarkoitetut maallikkovalitsijat, ja ilmoittaa vaalin tuloksen tuomiokapitulille ja
lääninrovastille. Jokainen seurakunta valitsee ainakin yhden maallikkovalitsijan. Muut
maallikkovalitsijat valitaan seurakuntien väkilukujen määrän suhteessa tuomiokapitulin
määräämän jaon mukaisesti. Tällöin seurakuntien väkiluku määräytyy vaalin
määräämistä edeltävän vuoden viimeisen päivän väkiluvun mukaan.
KVJ 87:3
Kirkkolain 23 luvun 16 §:ssa säädetään äänioikeudesta piispanvaalissa seuraavasti:
Piispan vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Kukin äänioikeutettu saa äänestää yhtä
ehdokkaaksi asetettua pappia.
Piispan vaalissa ovat äänioikeutettuja:
1) hiippakunnan papit;
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2) hiippakunnan lehtorit;
3) hiippakunnasta hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet, kirkolliskokoukseen
valitut maallikkoedustajat ja kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen;
4) saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsema edustaja Oulun hiippakunnan
piispan vaalissa;
5) hiippakunnan seurakuntien maallikkovalitsijat;
6) tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen.
Seurakuntien kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen maallikkojäsenet valitsevat
niin monta maallikkovalitsijaa, että 2 momentin 3–6 kohdassa tarkoitettuja
maallikkovalitsijoita on yhteensä yhtä monta kuin äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita
yhteensä.
Turun Katariinanseurakunnan maallikkovalitsijoiden lukumäärä on 17.
Lakimiesasessorin antaman ohjeen mukaan maallikkovalitsijoiden valinta suoritetaan
seurakuntaneuvoston normaalissa kokouksessa siten, että valinnan tekevät
seurakuntaneuvoston maallikkojäsenet varapuheenjohtajan (maallikko) johdolla.
Vaalikelpoisuudesta säädetään KL 23 luvun 2 §:n 1 momentissa:
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä
vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole
vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä.
Valittavan henkilön ei siis tarvitse olla seurakuntaneuvoston jäsen.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys:

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan Anni Maria Laadon johdolla
seurakuntaneuvoston maallikkojäsenet valitsevat 17 maallikkovalitsijaa piispanvaalia
varten.

Käsittely:

Kirkkoherra Leena Kairavuo poistui Teams-kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi. Puheenjohtajana tässä pykälässä toimi varapuheenjohtaja Anni Maria Laato.
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Valittiin seuraavat henkilöt:
Arve, Seija
Hartikka, Anna-Emilia
Ilola, Miska
Kavén, Sirkka-Liisa
Koskivaara, Eija
Kupari, Maria
Laato, Anni Maria
Laine, Rauni
Mäkelä, Jakke
Nurmi, Lasse
Rantanen, Ari
Salminen, Päivi
Stauffer, Tiina
Tiensuu, Pirjo
Fältberg, Katri
Teruni, Taru
Vilja, Sointu
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

kirkkoherra toimittaa nimet Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin

§ 44 Muutoksenhaku
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

44
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Liite § 44

§ 45 Seurakuntaneuvoston seuraavat kokoukset ja muut kokoontumiskerrat
- ke 26.8. klo 17.30, kahvitarjoilu klo 17 alkaen, Varissuon kirkko, Kousankatu 6 tai
tarvittaessa TEAMS-kokous
- ke 16.9. klo 17.30, kahvitarjoilu klo 17, Nummen seurakuntakoti, Papinkatu 2
- ke 7.10. klo 17.30, kahvitarjoilu klo 17, Varissuon kirkko, Kousankatu 6
- ke 11.11. klo 17.30, kahvitarjoilu klo 17, Katariinan pappila, Pyhän Katariinan
kirkkoaukio 7
- ke 9.12. klo 17.30, kahvitarjoilu klo 17, Katariinan pappila, Pyhän Katariinan
kirkkoaukio 7

§ 46 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen Herran siunaukseen klo 19.45.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
29.5.2020 Leena Kairavuo, puheenjohtaja § 32-42 ja § 44-46
29.5.2020 Anni Maria Laato, puheenjohtaja § 43
29.5.2020 Outi Toljamo, sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 32-46 ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi:
29.5.2020 Anna-Emilia Hartikka, pöytäkirjantarkastaja
29.5.2020 Miska Ilola, pöytäkirjantarkastaja
Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Turun Katariinanseurakunnan
seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla 4.6.2020-18.6.2020 klo 8.0015.45 ja josta on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla 1.6.2020-18.6.2020.
Katri Lautjärvi, seurakuntasihteeri

