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Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 6/2020
Aika:

keskiviikkona 11.11.2020 klo 17.30

Paikka:

Pyhän Katariinan kirkko, Kirkkotie 46. Kirkossa turvavälein ja maskin kanssa.

Läsnä:

Kairavuo, Leena

puheenjohtaja

Hartikka, Anna-Emilia

jäsen

Ilola, Miska

jäsen

Kavén, Sirkka-Liisa

jäsen

Kettula, Kari

varajäsen

Koskivaara, Eija

jäsen, saapui § 82 käsittelyn aikana klo 17.45

Laato, Anni Maria

jäsen, varapj.

Laine, Rauni

jäsen

Nurmi, Lasse

jäsen

Rantanen, Ari

jäsen

Salminen, Päivi

jäsen

Stauffer, Tiina

jäsen

Tiensuu, Pirjo

jäsen

Vilja, Sointu

varajäsen

Väisänen, Jukka

varajäsen

Toljamo, Outi

sihteeri

Taru Hyväri

johtava nuorisotyönohjaaja, kutsuttuna § 78-83

Elina Ahopelto

nuorisotyönohjaaja, kutsuttuna § 78-83

Arve, Seija

jäsen

Poissa:
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Kupari, Maria

jäsen

Mäkelä, Jakke

jäsen
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§ 78 Kokouksen avaus
1. Piet 3 ja rukous puheenjohtajan johdolla.

§ 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 80 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen ja tarkastusajasta päättäminen
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjan voi tarkistaa
perjantaina 13.11. klo 9-14 välisenä aikana seurakuntayhtymän infopisteessä os.
Eerikinkatu 3. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen
mukaisesti. Vuorossa ovat Tiina Stauffer ja Pirjo Tiensuu.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Tiensuu ja Miska Ilola. Tarkastusajankohta ja
paikka esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 81 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 82 Ilmoitusasiat
A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
26/2020 Kirkon säädöskokoelmassa julkaistut uudet tutkintoihin liittyvät päätökset
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26/2020 liite Kirkon säädöskokoelma 135-2020 Kirkkohallituksen päätös kanttorin
virassa vaadittavasta tutkinnosta
26/2020 liite Kirkon säädöskokoelma 136-2020 Kirkkohallituksen päätös lähetys- ja
kansainvälisen työn ohjaajan viran haltijalta sekä tällaisen viran tehtäviä
pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta
26/2020 liite Kirkon säädöskokoelma 137-2020 Kirkkohallituksen päätös
nuorisotyönohjaajan viran haltijalta ja nuorisotyönohjaajan työtä pääasiallisena
tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
26/2020 liite Kirkon säädöskokoelma 138-2020 Kirkkohallituksen päätös
perheneuvojan ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viranhaltijalta
vaadittavasta tutkinnosta
26/2020 liite Kirkon säädöskokoelma 139/2020 Kirkkohallituksen päätös
varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta sekä varhaiskasvatuksen ohjaajan
työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
26/2020 liite Kirkon säädöskokoelma 140/2020 Piispainkokouksen päätös
kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta
26/2020 liite Kirkon säädöskokoelma 141-2020 Kirkkohallituksen päätös diakonian
viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta
vaadittavasta tutkinnosta
25/2020 Hengellisen työn ammattien ja erityistehtävien uudistetut
ydinosaamiskuvaukset
24/2020 Seurakuntien avustusmäärärahaan lisäys
23/2020 Talousarvion valmistelun perusteet 2021

Kaikki yleiskirjeet ovat luettavissa Kirkkohallituksen verkkosivuilta1

1

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
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B. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A11/2020 22.10.2020 Osaamista ja tutkintoja kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja
hautausmaatyön tehtäviin
A10/2020 22.10.2020 Suositeltavat tutkinnot lastenohjaajan tehtävään
A9/2020 21.10.2020 Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus työajattoman
hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän lisävapaapäivästä arkipyhänä tehdystä
työstä
A8/2020 23.9.2020 Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan
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
- 32/2020 Ehtoollisavustaja Anniina Kasper
- 33/2020 Ehtoollisavustaja Jesse Hakala
- 34/2020 virkavapaus
- 35/23020 virkavapaus
- 36/2020 virkavapaus
- 37/2020 ehtoollisavustaja ja saarnalupa Ilkka Räisänen

2

http://www.evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet
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
3
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- 38/2020 Mervi Kanniaisen palkkaaminen ma. diakoniksi
- 39/2020 virkavapaus
E. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
- Pöytäkirjaote 16/2020 28.10.2020 § 360 virkavapaus Remo Ronkaiselle Turun
Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 1.1.2021-30.4.2021
DTUR/256/01.01.02/2020
- Khra Leena Kairavuon virkavapaus ajalla 17.-23.10.2020 DTUR/261/00.01.02/2020
- Viranhoitomääräys Outi Toljamolle khran viransijaiseksi oman viran ohella ajalle
17.-23.10.2020 DTUR/282/01.01.01/2020
F. Muut ilmoitusasiat
- Impi Joseffsonin rahastosta on myönnetty varat kastekyyhkyjen 375 kpl hankintaan
- Joulunajan esite on jaossa 1. adventista alkaen
- Valtion korona-avustus seurakuntien diakoniatyöhön
- Kolme Katariinaa luentosarja Pyhän Katariinan kirkossa: 4.11. klo 18 Katariina
Sienalainen ja Katariina von Bora sekä 25.11. klo 18 Katariina Aleksandrialainen
Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 83 Katariinanseurakunnan nuorisotyö esittäytyy
Johtava nuorisotyönohjaaja Taru Hyväri ja nuorisotyönohjaaja Elina Ahopelto kertovat
nuorisotyön ajankohtaisista kuulumisista.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi esityksen Katariinanseurakunnan
nuorisotyön nykytilanteesta.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§ 84 Koulutusanomus
Ma. seurakuntapastori Kristiina Frondelius on toimittanut seurakuntaneuvostolle
seuraavan koulutusanomuksen:
Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolle
Epähuomiossa en ollutkaan lähettänyt koulutusanomustani välitettäväksi 7.10.2020
pidettyyn Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston kokoukseen.
Anon Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Katariinanseurakunnalle osoittamista
koulutusmäärärahoista mahdollisuutta osallistua vuonna 2021 kahteen
pastoraalitutkinnon opintokokonaisuuteen, jotka ovat tässä alla ja jotka on merkitty
pastoraalitutkinnon henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaani vuodelle 2021.
Pastoraalikurssit kuuluvat papin täydennyskoulutukseen.
Pastoraalitutkinnon osa PT 10, 6 op.
Ajankohta: ryhmä A 19.1. (1. lähijakso), 8.-9. 2. (2. lähijakso), 3,-4.5.2021. (3.
lähijakso)
TAI ryhmä B 21.1. (1. lähijakso), 15.-16.2. (2. lähijakso), 10.-11.5.2021. (3. lähijakso)
Paikka: Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, Bulevardi 16B
Tehtäväalue: Työyhteisö ja hallinto
Osallistumismaksu 250 €
Matkakustannukset yhteensä noin 100 €
Majoituskustannukset 2x noin 100 € = 200 €
Päivärahat KirVESTES:n mukaisesti 5x 43 € = 215€
Yht. 765 €
Pastoraalitutkinnon osa PT 4, 6 op.
Ajankohta: 6.-7.9. 2021 (1. lähijakso) ja 8.-10.11. 2021 (2. lähijakso)
Paikka: Turku
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Tehtäväalue: Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia
Osallistumismaksu 130 €
Yht. 130 €
Pahoitteluni ylimääräisestä vaivannäöstä.
Ystävällisesti Kristiina Frondelius
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on osoittanut koulutusmäärärahoja
Katariinanseurakunnan vuoden 2021 budjettiin 6100 €. Edellisessä
seurakuntaneuvoston kokouksessa 7.10.2020 käsiteltiin koulutusten
kokonaissuunnitelma. Seurakuntaneuvosto myönsi koulutusmäärärahoja 5250 €.
Koulutusmäärärahaa jäi vielä jaettavaksi 850 €.
Koska pastoraalitutkinnot ovat papiston pätevöittää täydennyskoulutusta, niin
pastoraalitutkintoon kuuluvat kurssit on maksettu koulutusmäärärajoista, vähintään yksi
kurssi per vuosi, mutta mikäli koulutusmäärärahaa on jäänyt, niin kaksi kurssia per
vuosi. Frondeliuksen arvio koulutusten kustannuksista matkakuluineen ja
päivärahoineen on 895 €. Mikäli koulutuksissa tarjotaan täysihoito, niin päiväraha
puolittuu.
Seurakuntaneuvosto myöntää Kristiina Frondeliuksen pastoraalikoulutuksiin 850 €.
Mikäli koulutuskustannukset ovat tuota summaa suuremmat, niin Frondeliuksen täytyy
maksaa ylimenevä osuus oman työalansa kustannuspaikalta.
Seurakuntaneuvosto on päättänyt 30.11.2011 § 166, että sen koulutussuunnitelmissa
tarkoituksenmukaisiksi hyväksymistä koulutuksista maksetaan koulutusmäärärahoista
osallistumis-, majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat KirVESTES:n mukaisesti ja että
ko. koulutuksiin myönnetään virkavapaa palkallisena samoin kuin välttämättömiksi
merkityistä koulutuksista.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy Kristiina Frondeliuksen esittämän koulutusanomuksen
ja myöntää siihen koulutusmäärärahoista 850 €.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi:

Kristiina Frondelius
taloustoimisto

§ 85 Lausunto kiinteistöstrategiasta
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 8.10.2020 Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiaa.
§ 241
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän päivitetty kiinteistöstrategia ja lausuntopyyntö
yksiköiltä ja seurakunnilta
204/03.00.00/2020
Esittelijä Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
Esittely
Voimassa olevan kiinteistöstrategian mukaisesti kiinteistöjohtokunta on päivittänyt
seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian. Päivitetyssä kiinteistöstrategissa on pyritty
huomioimaan seurakuntayhtymän strategian ilmastotavoitteet sekä
toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset.
Kiinteistöstrategia käsittää kiinteistö- ja hautaustoimen strategian, sekä esityksen
leirialueiden kehittämiseksi. Lisäksi liitetietoina on maankäyttösuunnitelman päivitys,
maa-alueet ja niiden kehittäminen, seurakuntien käytössä olevat tilat ja toimenpideehdotus sekä rakennusten kulu- ja tuottovertailu.
Strategian toimintaohjelmaan on kirjattu tavoitteet, jotka strategiajakson aikana tulisi
saavuttaa:
- Selvitetään pääkiinteistöjen korjausvelka.
- Strategiajakson aikana vähennetään seurakuntatiloja yhteensä 5 - 10 %:lla.
Seurakunta, joka luopuu tilastaan, saa toimintamäärärahan lisäyksen, joka on 30%
luovutetun tilan vuotuisista käyttökustannuksista.
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- Tehdään päätös yhden leirialueen luopumisesta joko myymällä tai vuokraamalla.
- Puutarhan alueen (Uudenmaankatu 45) ja Pallivahan tontin asemakaavoitus
asuinkerrostaloalueiksi.
- Toimitalon työtiloja mietitään osittain pysyvään etäkäyttöön ja vapautuvat tilat
suunnitellaan tuottavaan käyttöön; asunto- tai toimistotiloiksi.
- Öljylämmitteisten rakennusten lämmitysmuoto muutetaan fossiilittomaan
lämmitysmuotoon.
- Sähkönkäytössä on siirrytty 100% uusiutuvaan sähkövoimaan eli ns. viherrettyyn
sähköön.
- Aurinkoenergia otetaan pilottikohteena käyttöön 1 - 2 rakennukseen.
- Vuokra-asuntojen vuokrausasteesta ja vuokrasaatavista raportoidaan
kirkkoneuvostoa puolivuosittain.
Päivitetystä

kiinteistöstrategiasta

seurakuntayhtymän

yksiköiltä.

tulee

Lausunnot

pyytää

lausunto

toimitetaan

seurakunnilta

kiinteistöjohtokunnalle

ja
ja

johtokunta ottaa kantaa lausuntoihin ja tekee tarvittaessa muutokset strategiaan.
Kiinteistöjohtokunta jätti vielä käsittelyyn esityksen leirialueiden kehittämiseksi ja
kiinteistöjohtokunnan kanta leirialueiden kehittämiseen on nähtävissä kirkkoneuvoston
kokouksessa.
Esitys
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen päivitetyn kiinteistöstrategian ja lähettää sen
lausunnoille seurakunnille ja seurakuntayhtymän yksiköille. Lausunnot tulee palauttaa
seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluihin rakennuttajasihteeri Reija Löytöselle
sähköpostitse osoitteeseen reija.loytonen@evl.fi 19.11.2020 mennessä.

Kiinteistöjohtokunta ottaa lausunnot huomioon lopullista kiinteistöstrategiaa laatiessaan
ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvoston käsittelyyn.
Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Päätös Esityksen mukaan
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Seurakuntaneuvostolta on pyydetty lausuntoa seurakuntayhtymän
kiinteistöstrategiasta. Esityslistan mukana on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
kiinteistöstrategia, hautaustoimipalveluiden strategia sekä seurakuntien
käytössä olevat tilat ja toimenpide-ehdotus. Kiinteistöstrategia hyväksytään
kirkkovaltuustossa.
Katariinanseurakunnan lausunto yhteiselle kirkkoneuvostolle:
Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto kiittää hyvin ja huolella laaditusta
kiinteistöstrategiasta.
Tulevaisuudessa on karsittava yhtymän kiinteistömenoja, jotta varoja jää toimintaan ja
palkkauskuluihin. Osasta kiinteistöistä luopuminen on välttämätöntä, jotta seurakuntien
taloudelliset resurssit voidaan turvata myös jatkossa.
Erityisen tärkeää on määritellä tavoitetaso kiinteistömenojen osuuden suhteen ja
suunnitella, mikä on kiinteistöjen, henkilöstön ja toiminnan määrärahojen suhde.
On hyvä, jos seurakunta saa jatkossa taloudellista kompensaatiota luopuessaan
seurakunnallisesta tilasta. Mikäli seurakunta luopuu tilastaan, niin kompensaatio voisi
olla pysyväluonteinen. Kompensaatiosta osan voisi ohjata käyttömäärärahoiksi ja osan
vuokramäärärahoiksi, jotta seurakunnalle voitaisiin tarvittaessa vuokrata toiselta
toimijalta heidän tilaansa osa-aikaista seurakunnallista käyttöä varten. Matalan
käyttöasteenkin tiloissa voi olla tärkeitä toimintoja, joita ei saada luontevasti siirrettyä
muihin seurakuntayhtymän toimitiloihin, vaan tarvitaan vuokratilaa.
On myös mahdollista miettiä, voisiko seurakuntaa palkita siitä, jos sen tilojen käyttöaste
on todella korkea.
Katariinanseurakunta tukee sitä, että kiinteistöjen todelliset kulut tulisivat läpinäkyviksi,
jotta seurakunnat pystyisivät selkeästi priorisoimaan, mistä säästöjä jatkossa otetaan.
Yksi mittari olisi selvittää, mitkä ovat kiinteistöjen ylläpitokulut siivous- ja
vahmestaripalveluineen suhteessa jäsenmäärään.
Eerikinkadun koko korttelialueen kehittämisestä ja tulevaisuudesta olisi tehtävä
yhteinen pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa on huomioitu sekä toiminnallinen että
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taloudellinen puoli. Eerikinkadun korttelin suunnittelua ja kehittämistä varten olisi
tarpeellista laatia aikataulu.
Yhdestä leirialueesta luopuminen on perusteltua taloudellisten vaikutusten ja
käyttöasteen kannalta.
Fossiilittomaan lämmitysmuotoon siirtyminen sekä uusiutuvan energian käyttäminen on
tärkeä ympäristönsuojelullinen päätös sekä seurakuntayhtymän strategian mukaista.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edellä esitetyn lausunnon.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edellä esitetyn lausunnon
kokouksessa täsmennetyin sanamuodoin.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

yhteinen kirkkoneuvosto
kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
rakennuttajasihteeri Reija Löytönen

§ 86 Määräaikaisen diakoniatyöntekijän palkkaaminen 1.1.-31.5.2021
Katariinanseurakunnassa on kolme diakonian virkaa. Tällä hetkellä johtavan diakonin
virka on auki 16.11.2020 päättyvällä hakuajalla. Tarkoitus olisi saada täytettyä johtavan
diakonin virka alkuvuodesta 2021 ja näin kolme vakituista diakonian virkaa olisivat
täytettyinä.
Katariinanseurakunnan alueen sosioekonomisten syiden vuoksi diakonian tarve on
laajempaa kuin keskimäärin monen muun seurakunnan alueella ja siksi jo
lähtökohtaisesti kolme diakoninvirkaa on alimitoitettu Katariinanseurakunnassa.
Erityisesti nyt koronan ja sen taloudellisten lieveilmiöiden myötä diakonian tarve
alueellamme on entisestään kasvanut. Asiakaskäyntien määrä on diakoniassa
kasvanut noin puolella viime vuoteen verrattuna.
Seurakunnan taloudelliset edellytykset määräaikaisen diakonin palkkaamiseen ovat
olemassa vuonna 2021.
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Seurakuntapastori on virkavapaalla huhtikuun loppuun asti. Kolmannen
nuorisotyönohjaajan virka täytetään, seurakuntaneuvoston niin päättäessä,
mahdollisesti 50 %:n viranhoitovelvollisuudella 1.1.-30.4.2021. Näistä molemmista
tulee palkkasäästöjä, joita on mahdollista käyttää ma. diakoniatyöntekijän
palkkaamiseen. Tarkemmat palkkalaskelmat esitellään seurakuntaneuvoston
kokouksessa.
Ma. diakoniatyöntekijän palkkaaminen mahdollistaa siihen hätään vastaamisen, joka
on nyt korostunut erityisesti koronatilanteen vuoksi kasvaneiden asiakaskäyntien
myötä.
Eliisa Lehti on toiminut Katariinanseurakunnan vs. diakoniatyöntekijänä 20.1.2020
alkaen. Tällä hetkellä hänen sijaisuutensa kestää 31.12.2020 asti.
Eliisa Lehti on ilmaissut olevansa käytettävissä ma. diakoniatyöntekijän tehtävään.
Seurakunta on ollut hyvin tyytyväinen hänen työpanokseensa.
Seurakuntaneuvosto esittää, että Eliisa Lehti palkataan ma. diakoniatyöntekijäksi 1.1.31.5.2021 erityisesti koronan vuoksi kasvaneen asiakastyön vuoksi. Kustannus on
sivukuluineen noin 17 000 €.
Lava:

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

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää palkata Eliisa Lehden ma. diakoniatyöntekijäksi 1.1.31.5.2021. Palkkaus on ko. viran palkka TVR 502/20. Palkka maksetaan
palkkamäärärahoista. Virkapaikka on Varissuon kirkko.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Eliisa Lehti
Hanna Boateng, vs. johtava diakoni
taloustoimisto, palkanlaskenta
seurakuntayhtymän kirjaamo
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§ 87 Vs. nuorisotyönohjaajan palkkaaminen
Nuorisotyönohjaaja Paula Heinisuo on palkattu kirkkoherran päätöspöytäkirjalla
27/2020 vs. nuorisotyönohjaajaksi 14.9.-31.12.2020. Seurakuntaneuvoston
ohjesäännön mukaan kirkkoherralla on oikeus palkata määrärahojen puitteissa
työntekijä omalla päätöksellään enintään kuuden kuukauden ajaksi.
Koska kolmannen nuorisotyönohjaajan virkaa ei ole vakituisesti täytetty ja nuoriso- ja
nuorten aikuisten työstä vastaava pappi on virkavapaalla huhtikuun loppuun asti, niin
tarvitsemme nuorisotiimiin kolmannen työntekijän. Aiemmin tiimiin on kuulunut neljä
henkilöä.
Paula Heinisuo on ilmaissut olevansa käytettävissä ensi keväänä 50 %:n
viranhoitovelvollisuudella. Tällä prosenttiosuudella saamme hoidettua kevään
välttämättömät työt ja yhden talvilomarippikoulun.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia. Vs. nuorisotyönohjaaja tekee työtä lasten ja nuorten parissa. Tämän
viransijaisuuden myötä lapsi- ja nuorisotyö saa tarvittavat resurssit työlleen.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto

päättää

palkata

nuorisotyönohjaaja

Paula

Heinisuon

vs.

nuorisotyönohjaajaksi 50 %:n viranhoitovelvollisuudella 1.1.-30.4.2021. Palkkaus on
TVR 502/20. Palkka maksetaan palkkamäärärahoista. Virkapaikka on Jaanin
seurakuntakoti.
Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin

Tiedoksi:

Paula Heinisuo
Taru Hyväri, johtava nuorisotyönohjaaja
taloustoimisto, palkanlaskenta
Seurakuntayhtymän kirjaamo
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§ 88 Muutoksenhaku
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 88.

§ 89 Seurakuntaneuvoston seuraavat kokoukset ja muut kokoontumiskerrat
- ke 9.12. klo 17.30 Varissuon kirkko, Kousankatu 6 (paikka vaihtui P.Katariinan
kirkosta Varissuolle)

§ 90 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen Herran siunaukseen klo 19.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
13.11.2020 Leena Kairavuo, puheenjohtaja
13.11.2020 Outi Toljamo, sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 78-90 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:
17.11.2020 Miska Ilola, pöytäkirjantarkastaja
13.11.2020 Pirjo Tiensuu, pöytäkirjantarkastaja
Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Turun Katariinanseurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa
Eerikinkatu 3 ajalla 18.11.2020-2.12.2020 klo 9.00-14.00 ja josta on ilmoitettu kirkkoherrainviraston
ilmoitustaululla 13.11.2020-2.12.2020.
Katri Lautjärvi, seurakuntasihteeri

