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Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 4/2020
Aika:

keskiviikkona 26.8.2020 klo 17.30, kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen tarjoilusalissa
turvavälein.

Paikka:

Varissuon kirkko, kirkkosali (turvavälein) Kousankatu 6

Läsnä:

Kairavuo, Leena

puheenjohtaja

Arve, Seija

jäsen

Hartikka, Anna-Emilia

jäsen

Kavén, Sirkka-Liisa

jäsen

Koskivaara, Eija

jäsen

Laato, Anni Maria

jäsen, varapj.

Laine, Rauni

jäsen

Mäkelä, Jakke

jäsen

Nurmi, Lasse

jäsen

Rantanen, Ari

jäsen

Salminen, Päivi

jäsen

Stauffer, Tiina

jäsen

Tiensuu, Pirjo

jäsen

Väisänen, Jukka

varajäsen

Toljamo, Outi

sihteeri

Ilola, Miska

jäsen

Kupari, Maria

jäsen

Poissa:
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§ 47 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 Kokouksen aluksi sihteeri luki Päivän sana kirjasta Jobin kirjan tekstin ja rukouksen.

§ 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 49 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen ja tarkastusajasta päättäminen
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja lähetetään
tarkastettavaksi perjantaina 28.8. Kuittausta odotetaan samana päivänä.
Allekirjoitukset myöhemmin poikkeusajan päätyttyä. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään
kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Sirkka-Liisa Káven ja
Maria Kupari.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauni Laine ja Anni Maria Laato. Pöytäkirja on
tarkastettavissa perjantaina 28.8. klo 9-15 seurakuntatoimistossa.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 51 Ilmoitusasiat
A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
-

18/2020 Kirkkohallituksen poikkeusoloja koskevien väliaikaisten määräysten
voimassaolo
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-

18/2020 liite 133-2020 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

-

17/2020 Kopiointisopimukset siirtyvät seurakuntien ja seurakuntayhtymien
hoidettavaksi vuoden 2021 alusta

-

16/2020 Laajamittaiseen maahantuloon valmistautuminen seurakunnissa

-

15/2020 Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit on päivitetty

-

15/2020 liite 1 Valitusosoitus kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston
pöytäkirja

-

15/2020 liite 2 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus muun toimielimen pöytäkirja

-

15/2020 liite 3 Muutoksenhakukielto

-

15/2020 liite 4 Valitusosoitus kirkkovaltuusto ote

-

15/2020 liite 5 Valitusosoitus yhteinen kirkkovaltuusto ote

-

15/2020 liite 6 Oikaisuvaatimusohjeet seurakunnan viranomaisen päätös

-

15/2020 liite 7 Oikaisuvaatimusohjeet seurakuntayhtymän viranomaisen päätös

-

15/2020 liite 8a Valitusosoitus kirkollisvalitukseen oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen

-

15/2020 liite 8b Valitusosoitus hallintovalitukseen oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen

-

15/2020 liite 9a Valitusosoitus kirkollisvalitus oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen yhteinen kirkkoneuvosto

-

15/2020 liite 9b Valitusosoitus hallintovalitus oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen yhteinen kirkkoneuvosto

-

15/2020 liite 10 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus hankintalain soveltamisalaan
kuuluva hankinta

-

15/2020 liite 11 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus hankintalain soveltamisalaan
kuulumaton hankinta

-

14/2020 Kipa 2 -hanke etenee yhteistyössä seurakuntien kanssa

-

14/2020 liite Kipa 2 -hankesuunnitelma 2020
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Kaikki yleiskirjeet ovat luettavissa Kirkkohallituksen verkkosivuilta1
B. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
-

Yleiskirje A7/2020 18.8.2020 Muutos luottamusmieskurssin
ajankohtaan/järjestämistapaan

-

Yleiskirje A6/2020 1.7.2020 Muutos luottamusmieskurssien
ajankohtiin/järjestämistapaan

-

Yleiskirje A5/2020 18.6.2020 Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan

-

Yleiskirje A4/2020 10.6.2020 Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020-2022
1. Yleistä
2. Palkantarkistukset 1.8.2020 ja 1.5.2021
3. Työajan lyhentäminen 1.1.2021 lukien (ns. Kiky-tuntien poisto)
4. Työajattomia hengellisen työn viranhaltijoita/työntekijöitä koskevat uudet
sopimusmääräykset
5. Eräät muut tekstimuutokset

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

1

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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D. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
-

23/2020 Ehtoollisenjakolupa

-

24/2020 virkapaikan muutos

-

25/2020 virkavapaus

-

13/2020 vs. johtava diakoni

E. Muut ilmoitusasiat
-

varustautumisryhmän informaato

-

Radiointi Pyhän Katariinan kirkon messusta 13.9. klo 10

-

Johtavan diakonin Erja Viherkosken lähtökahvit Varissuon kirkossa 4.10.
toimitettavan messun jälkeen (messu alkaa klo 12)

Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 52 Johtavan diakonin irtisanoutuminen
Johtava diakoni Erja Viherkoski on toimittanut Katariinanaseurakunnan
seurakuntaneuvostolle irtisanoutumisilmoituksensa.
”Irtisanomisilmoitus
Minä Erja Viherkoski irtisanon 1.12.2012 alkaneen virkasuhteeni Katariinan
seurakunnan johtavan diakonin virasta kuukauden irtisanomisajan jälkeen päättymään
1.9.2020.
Olen iloinen ja kiitollinen ajasta, jonka olen Katariinan seurakunnan diakoniassa saanut
palvella. Haikealla mielellä lähden ja muistan teitä kaikkia, joita olen kohdannut ja
joiden kanssa olen työtä tehnyt rakkaudella ja rukouksin. Jatkan työtäni diakoniassa
Turun Martin seurakunnassa ja toivon, että voimme jatkaa yhteistä työtä palvellen
myös yli seurakuntarajojen.
Turussa 27.7.2020
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Erja Viherkoski”
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Erja Viherkosken irtisanoutumisen
Katariinanseurakunnan johtavan diakonin virasta 1.9.2020 alkaen.
Seurakuntaneuvosto kiittää Erja Viherkoskea työstä Katariinanseurakunnassa ja
toivottaa kaikkea hyvää ja siunausta tulevaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

Erja Viherkoski
Taloustoimisto, palkat
Kirjaamo

§ 53 Määräaikaisen nuorisotyönohjaajan irtisanoutuminen koeajalla
Määräaikainen nuorisotyönohjaaja Joni Palokankare on toimittanut
seurakuntaneuvostolle seuraavan irtisanoutumisilmoituksen. Irtisanoutuminen on
tapahtunut koeajan aikana, joten irtisanoutumisaikaa ei ole.
”Minä Joni Palokankare irtisanon nuorisotyönohjaajan määräaikaisen virkasopimuksen
päättymään koeajan aikana. Irtisanomisaikaa ei koeajalla ole, mutta irtisanon
sopimuksen päättymään 31.8.2020.”
12.8.2020 Joni Palokankare, nuorisotyönohjaaja”
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Joni Palokankareen irtisanoutumisen
Katariinanseurakunnan ma. nuorisotyönohjaajan virasta 1.9.2020 alkaen.
Katariinanseurakunta kiittää Joni Palokankaretta työstä Katariinanseurakunnassa ja
toivottaa kaikkea hyvää ja siunausta tulevaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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Joni Palokankare
Taloustoimisto, palkat
Kirjaamo

§ 54 Vuoden 2019 tilinpäätökseen sisältyvien säästöjen antaminen seurakuntien
käyttöön
Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt vuoden 2019 tilinpäätökseen sisältyvien
säästöjen antamista seurakuntien käyttöön kokouksessaan 28.5.2020 § 161 ja
yhteinen kirkkovaltuusto kokouksessaan 11.6.2020 § 23
Katariinanseurakunnalta jäi määrärahoja käyttämättä 16 488 €. Kunkin seurakunnan
seurakuntaneuvoston päätösvallassa on, mihin säästömäärärahoja käytetään.
Katariinanseurakunnan säästömäärärahat on jaettu työalojen kustannuspaikoille sekä
seurakuntantaneuvoston kustannuspaikalle. Säästyvät varat siirtyvät seuraavan
vuoden budjettiin.
Vuodelle 2020 toimintamäärärahaa Katariinanseurakunnalle annettiin 77 999 €, joka ei
jo lähtökohtaisesti riittänyt kattamaan toimintakuluja ko. vuonna. (Viime vuonna jo
säästömäärähasumma Katariinanseurakunnalle oli vielä 75 463 €)
Sen lisäksi, että uudistetussa budjettisuunnitelmassa on jaettu säästömäärärahat, niin
siinä on jaettu kustannuspaikoille myös seurakuntapastorin viran (syys-joulukuun)
täyttämättä jättämisestä kertyvä summa 15 500 €. Yhteensä jaettava summa on siis 31
988 €.
Säästynet ja säästyvät rahat on jaettu sen mukaan, mitä työaloilta on tullut esityksiä
toimintaan tarvittavista rahoista. Lisäksi jaossa on huomioitu elokuun toteutuma ja
viime vuoden tilinpäätös kultakin kustannuspaikalta. Budjettia on täydennetty siten, että
toimintamenot eivät ylitä budjettia ja aiheuta kokonaismäärärahan ylitystä. Arvio on
tehty viime vuoden tilinpäätöksen mukaisesti.
Budjettisuunnitelma säästömäärärahojen jaosta eri kustannuspaikoille on esityslistan
mukana.
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Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia, koska määrärahojen suuntaamisella on vaikutusta lapsi- ja
perhetyöhön.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan mukana olevan suunnitelman vuoden 2019
säästömäärärahojen siirtämiseksi kuluvan vuoden budjettiin. Lisäksi
budjettisuunnitelmassa kohdennetaan palkkamäärärahoista kertyvä säästö
toimintamäärärahoihin.

Päätös:

Esityksen mukaan. AMS 2.3.3 / sp)
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

taloustoimisto
työntekijät

§ 55 Partiolippukuntien toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuodelta 2019
”Seurakunnan ja lippukuntien sopimuksen mukaan lippukunnat toimittavat 30.4.
mennessä edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen seurakunnan
partiovastaavalle. Seurakunnan partiovastaava huolehtii avustuksien maksamisesta
lippukunnan tilleille. Lippukuntien tulee olla toimittanut edellisen vuoden paperit
ohjeiden mukaisesti, jotta avustus voidaan maksaa.” (Lippukuntajohtajien
perehdytysopas, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2013)
Toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä vuodelta 2019 ovat toimittaneet seuraavat
lippukunnat:
Kaarinan Sädetytöt
Littoisten Pirtapiiat
Mustavuoren Sissit
Kaarinan Ristiritarit
Ko. lippukuntien toimintakertomukset ja tilinpäätökset ovat esityslistan mukana.
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Tavastin Liljojen kokous on vasta syksyllä, joten he toimittavat toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen sen jälkeen.
Partioavustukset maksetaan vasta kun lippukunnat ovat toimittaneet edellisen vuoden
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ohjeiden mukaisesti. Partiolippukuntia pyydetään
huomioimaan seurakunnan ja lippukuntien sopimuksen mukaiset aikataulut.
Seurakunnan kirkollisveroista maksama partioavustus edellyttää, että seurakuntien
tukemien lippukuntien toiminta on kristillistä.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia, sillä kyse on lippukuntien avustusten maksamisesta huolehtimisesta.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi Kaarinan Sädetyttöjen, Littoisten
Pirtapiikojen, Mustavuoren Sissien ja Kaarinan Ristiritarien toimintakertomukset ja
tilinpäätökset vuodelta 2019.

Päätös:

Esityksen mukaan. (AMS 6.7)
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

Kaarinan Sädetytöt
Littoisten Pirtapiiat
Mustavuoren Sissit
Kaarinan Ristiritarit
Tavastin Liljat
Partion seurakunnan yhdyshenkilö Taru Hyväri

§ 56 Katariinanseurakunnan vapaat varat
Seurakuntaneuvostolle tiedoksi Katariinanseurakunnan vapaat varat. Liite on
esityslistan mukana.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa saaneensa tiedoksi Katariinanseurakunnan vapaat varat.
Liite § 56.
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Esityksen mukaan. Liite § 56.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 57 Seurakuntatyön 30-vuotis ansiomerkki
Kari Asikainen on toiminut Yhteisvastuukeräyksen lipas- ja listakerääjänä 30 vuoden
ajan. Tästä merkittävästä työstä kiitoksenosoituksena seurakunta esittää hänelle
seurakuntatyön kultaista ansiomerkkiä.
Seurakuntatyön kultainen ansiomerkki myönnetään 30 vuoden vapaaehtoistyöstä.
Esitys:

Kari Asikaiselle myönnetään seurakuntatyön 30-vuotis ansiomerkki toimimisesta
Yhteisvastuukeräyksen lipas- ja listakerääjänä. Ansiomerkki luovutetaan sopivassa
juhlahetkessä.
Ansiomerkin kulut maksetaan yleisen seurakuntatyön kustannuspaikalta 1042900821.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

Kari Asikainen

§ 58 Diakonian viransijaisen palkkaaminen 1.9.-31.12.2020
Erja Viherkosken irtisanouduttua johtavan diakonin virasta Katariinanseurakunnan
diakoniaan tulee yhden diakonin vajaus. Katariinanseurakunnan diakoni Hanna
Boateng siirtyy 1.9.2020 vs. johtavaksi diakoniksi, kunnes uusi johtava diakoni aloittaa
tehtävässään. Diakonian virkoja Katariinanseurakunnassa on kolme.
Diakonian toiminnot täytyy turvata kaikissa olosuhteissa.
Eliisa Lehti on toiminut Katariinanseurakunnan vs. diakoniatyöntekijänä 20.1.2020
alkaen. Edellisessä seurakuntaneuvoston kokouksessa hänen sijaisuuttaan oli jo
jatkettu 31.8.2020 asti.
Eliisa Lehti on ilmaissut olevansa käytettävissä diakonian viransijaisena.
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Seurakuntaneuvosto esittää, että Eliisa Lehti palkataan vs. diakoniatyöntekijäksi 1.9.31.12.2020.
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 1.9.31.12.2020. Palkkaus on ko. viran palkka TVR 502/20.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

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

§ 59 Seurakunnan standaari johtavalle diakonille
Seurakuntaneuvosto päätti 19.11.2014 § 131 Katariinanseurakunnan standaarin eli
pöytäviirin saamisen ehdon olevan ansiokkaan toiminnan Katariinanseurakunnan
hyväksi ja että päätöksen standaarin jakamisesta tekee seurakuntaneuvosto.
Erja Viherkoski on toiminut Katariinanseurakunnassa johtavana diakonina 1.4.2010
alkaen. Viherkoski siirtyy 1.9.2020 Turun Martinseurakunnan palvelukseen. Kiitoksena
työstä Katariinanseurakunnassa seurakuntalaisten ja alueen asukkaiden hyväksi
seurakuntaneuvosto esittää Erja Viherkoskelle seurakunnan standaaria.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto esittää, että seurakunnan standaari annetaan Erja Viherkoskelle
kiitoksena ansiokkaasta työstä seurakuntalaisten ja alueen asukkaiden hyväksi.
Standaarin laatta kustannetaan seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta
1042900810. Standaari luovutetaan Erja Viherkosken lähtöjuhlassa.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.
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Erja Viherkoski

§ 60 Muutoksenhaku
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 60.

§ 61 Seurakuntaneuvoston seuraavat kokoukset ja muut kokoontumiskerrat
- ke 16.9. klo 17.30, Katariinan kirkko, kirkkosali, Kirkkotie 46
- ke 7.10. klo 17.30, Varissuon kirkko, Kousankatu 6
- ke 11.11. klo 17.30, kahvitarjoilu klo 17, Katariinan pappila, Pyhän Katariinan
kirkkoaukio 7 / Katariinan kirkko, kirkkosali, kirkkotie 46
- ke 9.12. klo 17.30, kahvitarjoilu klo 17, Katariinan pappila, Pyhän Katariinan
kirkkoaukio 7 /Katariinan kirkko, kirkkosali, kirkkotie 46
- Tai Teams-kokoukset, mikäli koronatilanne niin vaatii

§ 62 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35 Herran siunaukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
28.8.2020 Leena Kairavuo, puheenjohtaja
28.8.2020 Outi Toljamo, sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 47-62 ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi:
28.8.2020 Anni Maria Laato, pöytäkirjantarkastaja
31.8.2020 Rauni Laine, pöytäkirjantarkastaja
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Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Turun Katariinanseurakunnan
seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla 4.9.2020-18.9.2020 klo 8.0015.45 ja josta on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla 1.9.2020-18.9.2020.
Katri Lautjärvi, seurakuntasihteeri

