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Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 7/2020
Aika:

keskiviikkona 9.12.2020 klo 17.30, ei kahvitarjoilua.

Paikka:

Varissuon kirkko, Kousankatu 6. Kirkossa turvavälein ja maskin kanssa.

Läsnä:

Kairavuo, Leena

puheenjohtaja

Arve, Seija

jäsen

Hartikka, Anna-Emilia

jäsen

Ilola, Miska

jäsen

Kavén, Sirkka-Liisa

jäsen

Kettula, Kari.J.

varajäsen

Koskivaara, Eija

jäsen

Laine, Rauni

jäsen

Nurmi, Lasse

jäsen

Rantanen, Ari

jäsen

Salminen, Päivi

jäsen

Stauffer, Tiina

jäsen

Tiensuu, Pirjo

jäsen

Toljamo, Outi

sihteeri

Kupari, Maria

jäsen

Laato, Anni Maria

jäsen, varapj.

Mäkelä, Jakke

jäsen

Poissa:
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§ 91 Kokouksen avaus
Ennen kokouksen alkua vietimme hiljaisen hetken ja sytytimme kynttilän emeritus khra
Heikki Suomista muistaen. Virsi 30:2. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.
§ 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 93 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen ja tarkastusajasta päättäminen
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjan voi tarkistaa
perjantaina 11.12. klo 9-14 välisenä aikana seurakuntayhtymän infopisteessä os.
Eerikinkatu 3. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen
mukaisesti. Vuorossa ovat Sirkka-Liisa Kavén ja Eija Koskivaara.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 94 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 95 Ilmoitusasiat
A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
29/2020 Lotta Svärd 100 vuotta (10.10.2021)
28/2020 Vuoden 2021 kirkkokolehdit
28/2020 liite Vuoden 2021 kirkkokolehdit
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27/2020 Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
27/2020 liite Kirkon säädöskokoelma 142-2020 Kirkkohallituksen väliaikainen
määräys tietoturvapolitiikasta
Kaikki yleiskirjeet ovat luettavissa Kirkkohallituksen verkkosivuilta1
B. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A12/2020 17.11.2020
1. Työajan enimmäismäärä uudessa työaikalaissa
2. Työajan lyheneminen vuoden vaihteessa
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
- 40/2020 virkavapaus

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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E. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
DTUR274/04.02.01/2020 03.11.2020 Hiippakunnalliset kolehdit Turun
arkkihiippakunnassa 2021
F. Muut ilmoitusasiat
- Joulunajan esite on jaossa
- Kauneimmat joululaulut ulkotapahtumina
- AVI:n ohjeistukset
Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoiksi saaduiksi huomioiden kohdan F AVIN:n uusimman
ohjeistuksen jälkeen vanhentuneet tiedot.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 96 Johtavan diakonin viranhaltijan vaali
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 7.10.2020 julistaa auki johtavan diakonin
viran. Hakuilmoitus julkaistiin Sakastin Avoimet työpaikat -sivulla, Oikotiellä, Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän kotisivuilla ja Kotimaa-lehdessä.
Turun Katariinanseurakunnassa on haettavana
Johtavan 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.
Johtava diakoni toimii diakoniatiimin lähijohtajana. Tehtävään kuuluu hallinnollisia
tehtäviä, seurakunnan diakonian kokonaissuunnittelua sekä asiakasvastaanottotyötä.
Tässä virassa suunnitellaan myös perheiden ja nuorten aikuisten parissa tehtävää
diakonista työtä. Diakonian viranhaltija osallistuu myös muuhun seurakuntatyöhön.
Valittava diakoni kuuluu kolmen hengen diakoniatiimiin.
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Työssä tarvitaan kokonaiskäsitystä diakoniasta, organisointikykyä ja hyviä yhteistyö- ja
vuorovaikutustaitoja, valmiuksia sietää diakoniaan sisältyvää kuormitusta sekä
sitoutuneisuutta kirkon työhön. Työ sisältää myös ilta-, viikonloppu- ja leirityötä.
Palkkaus on vaativuusryhmän 503/40 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 sekä Rikosrekisterilain 6 § 2
momentin mukainen rikosrekisteriote.
Virka täytetään vuoden 2021 alusta tai sopimuksen mukaan. Virassa on kuuden
kuukauden koeaika.
Ensimmäinen haastattelukierros kutsutuille on 23.11.klo 16 alkaen ja toinen 9.12. klo
17.30 alkaen.
Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa Turun Katariinanseurakunnan
seurakuntaneuvostolle 16.11.2020 mennessä KIRKKO HR:N KAUTTA
Lisätietoja antaa kirkkoherra Leena Kairavuo 040 341 7216 leena.kairavuo@evl.fi

Määräaikaan mennessä johtavan diakonian virkaan tuli 3 hakemusta. Esityslistan
mukana on kooste hakijoista. Haastatteluun kutsuttiin kaikki hakijat.
Haastatteluryhmään kuuluivat seurakuntaneuvoston jäsenet Seija Arve, Pirjo Tiensuu
ja Päivi Salminen, diakonian asiantuntijana diakoniasihteeri Sari Niemelä sekä
kirkkoherra Leena Kairavuo,
Haastattelupäivä oli 23.11.2020 ja haastattelupaikkana oli Varissuon kirkko.
Haastatteluryhmä kiinnitti arviossaan huomiota hakuilmoituksessa esitettyihin
kriteereihin ja kokonaisarvioon hakijoiden soveltuvuudesta ko. johtavan diakonin
virkaan.
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Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista tulee
tehtävään valitun esittää hyväksyttävä lääkärintodistus.
Kaikki alkuperäiset hakemukset ovat seurakuntaneuvoston jäsenten käytettävissä
kokouksessa.
Haastattelutyöryhmä esittää:
Diakonian viran hakukriteerit huomioiden ja kokonaisarvion perusteella
haastattelutyöryhmä esittää Katariinanseurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän
virkaan sosionomi AMK diakoni Noora Nurmea.
Noora Nurmi on koulutukseltaan sosionomi AMK -diakoni. Hän on valmistunut Diakonia
ammattikorkeakoulusta Järvenpäästä. Hänellä on myös diakonissan koulutus Helsingin
diakonissalaitokselta sekä psykiatrisen sairaanhoitajan pätevyys. Lisäksi Nurmi on
suorittanut työnohjaajan tutkinnon Kirkon koulutuskeskuksessa.
Nurmi on työskennellyt vs. johtavana diakoniatyöntekijänä Turun Martin- ja Turun
Katariinanseurakunnassa yhteensä 2 v 3 kk. Lisäksi hän on työskennellyt Turussa ja
Raisiossa diakonin tehtävissä vuodesta 2010 alkaen. Tätä aiemmin hän on toiminut
Turun NNKY:n projektityöntekijänä ja useita vuosia Suomen Lähetysseuran
palveluksessa Venezuelassa diakoniatyöntekijänä.
Nurmella on laaja ja monipuolinen kokemus kirkon diakonian kentästä niin kotimaassa
kuin kansainvälisestikin. Hakijoista Nurmella oli laajin ja käytännössä hankittu realistisin
käsitys johtavan diakonin virassa työskentelystä. Haastattelun ja aiemman
työkokemuksen perusteella Nurmen taidot johtaa diakoniatiimiä ja organisoida
kokonaisvaltaisesti diakoniatyötä olivat kattavimmat.
Kukin haastateltu onnistui haastatteluissa ja kaikilla heistä oli hyvä diakonian
ammattiosaaminen. Ratkaisevaksi haastattelutyöryhmä katsoi johtamiseen, ei vain
hallinnolliseen työhön, liittyvät taidot. Johtavan diakonin tehtävänä on toimia
esihenkilönä ja organisoida koko seurakunnan diakoniatyötä. Nurmen vahvuutena
nähtiin selkeys ja joustavuus sekä taito priorisoida ja toimia järjestelmällisesti asettaen
työlle konkreettiset mittarit ja tavoitteet. Nurmen vastauksista nousivat esille käytännön
tiimityötä vahvistavat tavat tehdä työtä. Työnohjaajana toimiminen on antanut Nurmelle
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myös ymmärrystä työyhteisön dynamiikasta ja erilaisista ratkaisumalleista. Nurmi
katsoi, että yhteiset pelisäännöt auttavat jaksamaan työssä ja tukevat tiimin toimintaa.
Nurmi oli avoin uusille toimintamuodoille ja malleille ja näki myös oppimisen paikkoja
erilaisten kokeilujen onnistumisista ja epäonnistumisista. Hyvät yhteistyö- ja
vuorovaikutustaidot välittyivät Nurmesta niin haastattelussa kuin jo aiemman
työkokemuksen perusteella.
Nurmella oli myös riittävä kokemus työskentelystä lapsiperheiden parissa.
Henkilövalinta tapahtuu vaalilla (KL 7:4,3).
Myös yksimielisesti tehty valinta on laissa tarkoitettu vaali, siksi seurakuntaneuvoston
kokouksessa 9.12.2020 suoritetaan johtavan diakonin viranhaltijan vaali.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia, sillä johtavan diakonin työhön, erityisesti asiakastyössä sisältyy
toimimista myös perheiden, lasten ja nuorten hyväksi.

Esitys:

Haastatteluryhmä esittää johtavan diakonin virkaan sosionomi AMK -diakoni Noora
Nurmea.
Toimitetaan diakonian viranhaltijan vaali.
Viran koeaika on 6 kk KL 6:17 §
Valitun tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan KL 6:16.
Virka täytetään 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan.
Viran palkkaus on 503/40.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto toimitti johtavan diakonin viran vaalin ja yksimielisesti valitsi ko.
virkaan sosionomi AMK-diakoni Noora Nurmen. Kooste hakijoista (AMS 1.1.6 / sp).
Viran koeaika on 6 kk KL 6:17 §
Valitun tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan KL 6:16.
Virka täytetään 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan.
Viran palkkaus on 503/40.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.
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Noora Nurmi
Kaikki virkaa hakeneet
Taloustoimisto, palkanlaskenta
Kirjaamo

§ 97 Työalojen vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä vuoden 2021
toimintamäärärahojen jakosuunnitelman hyväksyminen
Katariinanseurakunnalle vuoden 2021 talousarviossa varattu kokonaismääräraha on
1006 406 €. (Vuonna 2020 summa oli 972 163 €. Vuonna 2019 summa oli 1 062 958
€.)
Tästä on varattu
- palkkaukseen 877 165 € (Vuonna 2020 summa oli 857464 € ja vuonna 2019 summa
oli 830 328 € ja 2018 summa oli 803 097 €)
- koulutukseen 6 100 € (1 % palkkavaruksista)
- kirkkoherran käyttömäärärahaksi 1 600 € (vuosittain sama)
- toimintamäärärahaksi on varattu 86 541 € (Vuonna 2020 summa oli 77 999 € ja
vuonna 2019 summa oli 112 465 € ja 2018 summa oli 125 931 €)
Palkkakulujen lisäys näkyy vähennyksenä toimintamäärärahoissa.
Toimintamäärärahat ovat melko samansuuruiset eri kustannuspaikoilla kuin edellisenä
vuonna. Pieniä muutoksia on voitu tehdä.
Katariinanseurakunta saa käyttää vielä vuonna 2021 Diakoniakeskukselta myönnettyjä
hankemäärärahoja vuodelle 2020 diakonisia hankkeita varten. Muun muassa koronan
vuoksi hankerahoja jäi

vuonna 2020 käyttämättä. Hankemäärärahat

antavat

lisävalmiuksia diakoniseen toimintaan.
Vuodelta 2020 kertyneitä säästöjä palautuu seurakuntaan tilinpäätöksen valmistuttua ja
kirkkovaltuuston tehtyä säästömäärärahojen siirrosta päätöksen kesän kynnyksellä.
Nämä säästyneet varat edelliseltä vuodelta vahvistavat budjettia myöhemmin siten, että
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varat riittävät tulevalle vuodelle suunniteltuun toimintaan. Syksyllä 2020 on jätetty
täyttämättä avoinna oleva seurakuntapastorin paikka.
Vuonna 2021 säästyy myös palkkamäärärahoja, jotka voidaan kohdentaa myöhemmin
ensi vuonna toimintaan. Vuonna 2021 osa viroista jätetään täyttämättä osan aikaa
vuodesta.
Strategian mukaisia painopisteitä on pyritty huomioimaan budjetissa. Työalojen
budjettitoiveita ei ole ollut mahdollista toteuttaa täysimääräisenä toimintamäärärahan
pienuuden vuoksi tässä budjetissa.
Henkilöstön
vähennykset
tulevat
todennäköiseksi
toimintamäärärahojen turvaamiseksi myös jatkossa.

tulevaisuudessa

Vuoden 2021 toimintamäärärahojen jakosuunnitelma (talousarvio) on esityslistan
mukana.
Työntekijät ovat tehneet työalojensa toiminta- ja taloussuunnitelmia vuodelle 2021 ja
niitä on käsitelty ja muokattu yhdessä työntekijöiden kanssa.
Esityslistan mukana ovat seuraavat työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmat:
Viestintä
Kirkkomusiikki (Nummi ja Varissuo)
Jumalanpalveluselämä
Perhetyö ja varhaiskasvatus
Varhaisnuorisotyö ja nuorisotyö (Tytöt, pojat ja nuoret)
Rippikoulutyö
Nuoret aikuiset
Diakonia
Aikuistyö
Lähetystyö
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia. Seurakunnan käyttömäärärahoja kohdennetaan muun muassa lasten
ja nuorten parissa tehtävään työhön. Toimintasuunnitelmat kohdentuvat myös lasten,
nuorten ja perheiden tukemiseen.
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Seurakuntaneuvosto päättää
1) hyväksyä viestinnän, kirkkomusiikkityön, jumalanpalveluselämän, perhetyön ja
varhaiskasvatuksen, varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön, rippikoulutyön, nuorten
aikuisten työn, diakoniatyön, aikuistyön ja lähetystyön toimintasuunnitelmat.
2) hyväksyä esityslistan mukana olevan Katariinanseurakunnan toimintamäärärahan
jakosuunnitelman vuodelle 2021 sekä todeta, että toimintamäärärahan jakosuunnitelma
astuu voimaan sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021
talousarvion ja on sen myötä tehnyt päätöksen osoittaa ko. määrärahasumman
Katariinanseurakunnan käyttöön.

Päätös:

Esityksen mukaan. Toiminta- ja taloussuunnitelmat (AMS 2.3.3 / sp).
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

taloustoimisto, Jaana Hörkko
työntekijät

§ 98 Kolehtisuunnitelma ajalle 1.1.-31.12.2021
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä
kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten
tukemiseksi (KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista.
Seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista
kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-,
kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin
päättämät kolehdit. Päiväjumalanpalveluksella tarkoitetaan kirkkohallituksen
ohjeistuksen mukaan jumalanpalvelusta, joka pidetään kirkkokäsikirjan kaavan
mukaisesti. Kolehtisuunnitelma tehdään Pyhän Katariinan kirkon klo 10, Varissuon
kirkon klo 12 ja Hannunniitun seurakuntatalossa noin kerran kuukaudessa pidettäviä
jumalanpalveluksia varten.
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Kirkkohallitus on määrännyt yleiskirjeessään 28/2020 päivään sidotut kolehdit sekä
ajanjaksoon sidotut kolehdit (tammi-maalis-, kesä-elo- ja syys-marraskuu). Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kerättäväksi päivään sidottuja kolehteja
(5.9. ja 7.11.) Lisäksi tuomiokapituli suosittelee kolehdin keräämistä El Salvadorin
kumppanuuskirkon hyväksi (14.3.).

Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa,
ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle.
Kirkkohallituksen täysistunto on 25.5.2011 antanut edellä mainitusta erityisen
painavasta syystä tapahtuvasta kolehdin kantopäivän siirrosta seuraavan tarkentavan
ohjeen:
Hallintokäytännössä kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehteja on
voitu siirtää, mikäli kyseiselle sunnuntaille on suunniteltu seurakunnan erityistä
kirkkopyhää, jolloin halutaan kantaa kolehti kyseisen päivän mukaisesti. Toisena
erityisenä perusteena on saatettu käyttää paikkakunnalla tapahtunutta onnettomuutta
tai vastaavaa, jolloin kolehti on haluttu kerätä onnettomuuden uhrien auttamiseksi.
Määrätty kolehti tulee tällöin kerätä ensimmäisenä mahdollisena painoarvoltaan
vastaavana kolehtipäivänä. Hyvään hallintoon kuuluu, että kolehtipäivän siirrosta
ilmoitetaan kirkkohallitukselle.
Joissakin seurakunnissa on yleistynyt tapa kerätä kolehteja oman seurakunnan
toimintaan, kuten nuorisotyön projektien rahoittamiseen. Kirkkohallitus kiinnittää
huomiota siihen, että kolehdin alkuperäinen tarkoitus on kirkkomme käytännössä
liittynyt erityisesti hädässä ja avun tarpeessa olevien auttamiseen. Tämän vuoksi ei ole
suotavaa kerätä kolehtia seurakunnan lakisääteisten perustehtävien toteuttamiseen,
jota varten on olemassa kirkollisvero.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä on lista suositeltavista, vapaaehtoisista
kolehtikohteista.
Kolehtiavustuspyyntöjä on saapunut myös suoraan seurakuntaan.
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Vuoden 2021 kolehtisuunnitelma on liitteenä (liite § 98). Pyhät, joihin seurakunta saa
itse valita kolehtikohteet on merkitty sinisellä, hiippakunnalliset kolehdit lilalla,
ajanjaksoon sidotut kolehdit oranssilla ja kirkkohallituksen määräämät mustalla.
Pääasiallisesti vapaat kolehtikohteet on valittu siten, että ne voisivat tukea
heikoimmissa asemissa olevia erityisesti kansainvälisissä kohteissa. Oman
seurakunnan nimikkokohteet on myös huomioitu sekä muut lähetyskohteet ja
mahdolliset nyt tiedossa olevat kirkkopyhäkumppanit. Vapaat kolehtikohteet on pyritty
sijoittamaan siten, että ne sopivat teemallisesti jumalanpalvelusten kirkkovuoden
aiheisiin. Vapaat konfirmaatiopyhät on huomioitu niin, että silloin kolehdin saajina ovat
erityisesti diakoniset kohteet.
Kirkkoherra tuo kokoukseen kolehtihakemukset ja esittelee ne lyhyesti.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia. Seurakunnan kolehtisuunnitelman varoja halutaan kohdentaa muun
muassa lasten ja nuorten elämän olosuhteiden kohentamiseen.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan kolehtisuunnitelman ajalle
1.1.-31.12.2021.

Päätös:

Esityksen mukaan. Liite § 98.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Pyhän Katariinan kirkko, suntio Kari Hakala
Varissuon kirkko, suntio Jarmo Frondelius ja vahtimestari Maarit Kauppinen
Hannunniitun seurakuntatalo, vahtimestari Jesse Hakala
Jaanin ja Hurttivuoren vahtimestari Anu Laine
taloustoimisto
työntekijät
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§ 99 Tavastin Liljojen toimintakertomus ja tilinpäätös 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)
Tavastin Liljojen kokous oli vasta nyt syksyllä, joten he toimittivat toimintakertomuksen
ja tilinpäätöksen (esityslistan mukana) sen jälkeen. Muut seurakunnan kanssa
yhteistyösopimuksen toimittaneet lippukunnat ovat toimittaneet jo aiemmin
toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä ja ne on käsitelty seurakuntaneuvoston
kokouksessa.
Partioavustukset maksetaan vasta kun lippukunnat ovat toimittaneet edellisen vuoden
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ohjeiden mukaisesti.
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 Tavastin Liljojen
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019. (AMS 6.7.)

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

Tavastin Liljat
Partion Katariinanseurakunnan seppo eli yhdyshenkilö Taru Hyväri

§ 100 Jouluaaton ja joulupäivän 2020 kolehtikohteet
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 11.12.2019 kolehtikohteet vuodelle 2020.
Silloin jätettiin tekemättä tarkempi päätös to 24.12. ja to 25.12. kolehtikohteista.
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Ajatuksena oli, että jouluaattona ja joulupäivänä voitaisiin kerätä kolehti uusille
nimikkolähettikohteillemme. Vuoden 2020 kolehtisuunnitelmassa lukee, että tarkka
kohde päätetään vuonna 2020.
Katariinaseurakunta on saanut kaksi uutta nimikkokohdetta vuonna 2020. Toinen on
kaksiosainen kohde Suomen Lähetysseurasta ja toinen kohde on Suomen Evankelisluterilaisesta Kansanlähetyksestä
A) Jukka Hautala ja Iina Matikainen, Israel Felm-keskus, rauhan työ sekä
aluetiedotus ja kummilapsityö. Suomen Lähetysseura
Jukka Hautalan ja Iina Matikaisen työalueena on Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka. Työssä
korostuu Israelin ja Palestiinan pitkittyneen kriisin keskellä tehtävä rauhantyö.
Tarkoituksena on edistää uskontojen välistä vuoropuhelua sekä rauhaa ja sovintoa
alueella.
Jukka Hautala vastaa yhteisötasolta kasvavan ja vahvistuvan rauhantyön
toteutumisesta erityisesti Felm-keskuksessa, josta käsin tehdään myös diakoniatyötä
sekä kriisi- ja sielunhoitotyötä. Hautala toimii suomalaisten työntekijöiden esimiehenä.
Iina Matikainen työskentelee aluetiedottajana ja Lähi-idän kummilapsityön
yhdyshenkilönä sekä huolehtii työalueelle tulevista vapaaehtoisista.
Jukka Hautala ja Iina Matikainen ovat pappeja.
B) Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilainen kirkko (ELCJHL), Palestiina,
Suomen Lähetysseura
Alueella on hyvin pieni kristittyjen vähemmistö ja siellä toimii Lähi-idän ainut
evankelisluterilainen kirkko. Tuemme seurakunnan tekemää sosiaalityötä, avustamme
stipendiaatteja teologian opinnoissa ja edistämme uskontojen välistä dialogia sekä
annamme taloudellisia mahdollisuuksia vaikutustyön tekemiseen Israelin ja Palestiinan
välisen rauhan ja sovinnon puolesta toimimiseen. Tuemme lapsien ja nuorten parissa
tehtävää työtä sekä mahdollistamme kirkon työntekijöiden palkkaamisen.
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Markus ja Kia Syrjätie, Länsi-Japanin evankelisluterilainen kirkko, Kansanlähetys
Markus ja Kia Syrjätie ovat aloittaneet työnsä Japanissa syksyllä 2020. Kielikoulun
jälkeen he aloittavat seurakuntatyön Länsi-Japanin evankelisluterilaisessa kirkossa.
Japani on uskonnonvapaista maista vähiten tavoitettu. Kristittyjä on alle 1%, ja Japanin
kristityt tarvitsevat ja ovat pyytäneet tukea.
Koulutukseltaan Markus on pappi ja Kia diakoni.
Jouluaaton kolehti esitetään kerättäväksi Suomen Lähetysseuran kohteille ja
joulupäivän kolehti Kansanlähetyksen kohteelle edellä olevin tiedoin.

Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia. Seurakunnan kolehtisuunnitelman varoja halutaan kohdentaa muun
muassa lasten ja nuorten elämän olosuhteiden kohentamiseen.

Esitys:

Jouluaattona 2020 kerätään kolehti Suomen Lähetysseuran kautta rauhantyölle ja
kummilapsityölle Israelissa sekä Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon työlle
Palestiinassa. Alueella on hyvin pieni kristittyjen vähemmistö ja siellä toimii Lähi-idän
ainut evankelisluterilainen kirkko. Kohde on seurakuntamme nimikkokohde.
Joulupäivänä 2020 kerätään kolehti nimikkolähettiemme Markus ja Kia Syrjätien työn
tukemiseen Länsi-Japanin evankelisluterilaisessa kirkossa, Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta.
Seurakuntaneuvosto hyväksyy 24.12.2020 ja 25.12.2020 kolehtisuunnitelman.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Pyhän Katariinan kirkko, suntio Kari Hakala
Varissuon kirkko, suntio Jarmo Frondelius ja vahtimestari Maarit Kauppinen
taloustoimisto
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§ 101 Rippikoulujen ohjelma- ja turvallisuusvastaavat 2021
Rippikouluihin määritellään ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi yksi kunkin rippikoulun
työntekijöistä. Hänen tehtävänään on huolehtia rippikoulun turvallisuudesta ja laatia
ennen rippikoulua turvallisuusasiakirja, jonka kaikki leirin työntekijät asiakirjaan
tutustumisensa jälkeen allekirjoittavat. 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 2021:

Lava:

402 Talvirippikoulu 20.-27.2.

Turvallisuusvastaava Paula Heinisuo

303 Rippikoulu 12.-18.6.

Turvallisuusvastaava Elina Ahopelto

304 Rippikoulu 18.-24.6.

Turvallisuusvastaava Anna Hälli

305 Rippikoulu 24.6.-1.7.

Turvallisuusvastaava Outi Toljamo

306 Rippikoulu 29.6.-6.7.

Turvallisuusvastaava Taru Hyväri

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 rippikoululeirien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat edellä
olevan rippikouluvastaava Elina Ahopellon tekemän esityksen mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Ohjelma- ja turvallisuusvastaavat
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§ 102 Jumalanpalveluspaikkamuutokset joulun ja uuden vuoden aikaan
Joulun aikaan seurakunnassa panostetaan eri tilaisuuksiin. Esimerkiksi
koronaturvallisuuden vuoksi jouluaattona Katariinanseurakunnassa toimipisteissä
järjestetään 11 tilaisuutta ja niiden lisäksi Facebookissa on vielä livestriimattu
iltatilaisuus. Periaatteena on panostaa toimintaan silloin, kun väkeä on liikkeellä ja
ottaa rauhallisemmin silloin, kun on kyseessä hiljainen aika. Tämä on työssä
jaksamisen ja työvoiman käytön kannalta myös järkevää.
Varissuon kirkossa ei vietetä jumalanpalvelusta sunnuntaina 27.12. eikä loppiaisena,
joka on keskiviikko 6.1. Silloin jumalanpalvelukset pidetään vain Pyhän Katariinan
kirkossa.
Muutokset johtuvat siitä, että ko. päivät ovat hyvin hiljaisia kirkkopyhiä. Varissuon ja
Pyhän Katariinan kirkoissa on tilaisuuksia peräkkäisinä päivinä 24.12., 25.12., 26.12.
Siksi jumalanpalvelukseen osallistujien määrä on jo hyvin vähäinen neljäntenä
peräkkäisenä päivänä 27.12. Jumalanpalvelusta vietetään silloin vain pääkirkossa.
Loppiaisena 6.1. Pyhän Katariinan kirkossa vietetään messua, jonne kutsutaan
erityisesti vapaaehtoistyöntekijöitä. Mikäli koronatilanne sallii, niin messun jälkeen
vietetään vapaaehtoisten kiitosjuhlaa ulkona. Aiempina vuosina osallistujamäärä
Varissuon kirkolla on ollut vähäinen loppiaisena ja erityisesti vielä silloin, kun
Katariinassa on ollut vapaaehtoisten kiitosjuhlat loppiaisena.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto tekee päätöksen jumalanpalvelusten paikoista.
Seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin
pidetään. Kj 2. luku § 2.
Varissuon kirkossa ei järjestetä jumalanpalveluksia sunnuntaina 27.12.2020, eikä
6.1.2021. Jumalanpalvelukset järjestetään silloin vain Pyhän Katariinan kirkossa.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin

Tiedoksi:

suntiot ja vahtimestarit

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

7/2020

9.12.2020

Tark. __ / __

99

§ 103 Muutoksenhaku
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Liite § 103.
§ 104 Seurakuntaneuvoston seuraavat kokoukset ja muut kokoontumiskerrat
Kevään kokoukset ovat Varissuon kirkolla, Kousankatu 6 klo 17.30. Mahdollinen
kahvitarjoilu on klo 17 alkaen.
17.2., 17.3., 21.4., 12.5. ja tarvittaessa 16.6.
Mikäli lakimuutos etäkokousten järjestämiseksi etenee ja koronatilanne sitä vaatii, niin
on mahdollista, että kokouksia pidetään Teamsissa.
§ 105 Kokouksen päättäminen
Kiitos kuluneesta vuodesta. Hyvää joulun aikaa ja siunattua uutta vuotta 2021.
Seurakuntaneuvoston jäsenille annettiin lahjaksi Sanan aika -kirjat sekä joulun
runokynttilä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40 Herran siunaukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
14.12.2020 Leena Kairavuo, puheenjohtaja
11.12.2020 Outi Toljamo, sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 91-105 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:
11.12.2020 Sirkka-Liisa Kavén, pöytäkirjantarkastaja
14.12.2020 Eija Koskivaara, pöytäkirjantarkastaja
Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Turun Katariinanseurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa
Eerikinkatu 3 ajalla 14.12.2020-28.12.2020 klo 9.00-14.00 ja josta on ilmoitettu kirkkoherrainviraston
ilmoitustaululla 11.12.2020-28.12.2020.
Katri Lautjärvi, seurakuntasihteeri

