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Aika

Tiistai 12.5.2020 klo 18.00, kahvitarjoilu 17.30 alkaen

Paikka:

Maarian kirkko

Läsnä:

Katri Rinne, puheenjohtaja
Henna Jagt, varapuheenjohtaja
Antti Alitalo, paikalla Unelma Nurmela
Jaakko Erola
Annukka Helander, Teams -yhteydellä
Jorma Hellstén
Kristiina Hellstén
Pentti Korhonen
Jaana Koskenniemi
Mikko Laurén
Sini Lehto
Maria Lähdemäki
Merja Nurmio
Kerttu Palmunen
Eevi Raunio
Marika Siika
Laura Vuoristo, Teams -yhteydellä
Katja Johansson, sihteeri

§ 39
KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 40
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksen asialista on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille 7.5.2020.
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on paikalla.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 41
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA NÄHTÄVILLÄOLO
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan kotisivuilla
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www.turunseurakunnat.fi/maarianseurakunta tai seurakuntatoimistossa
Eerikinkatu 3, numerosta 040 3417 233 erikseen sovittavana ajankohtana.
Pöytäkirja tarkastetaan 12.5.2020.
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Maria Lähdemäki ja Merja Nurmio.

§ 42
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esitys:

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 43
ILMOITUSASIAT
Seurakuntaneuvostolle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
Tilitilanne: Henkilöstökulut käytetty 30,3 % (421.331,16), jäljellä
969.981,20 €. Vuosikate käytetty 27,2 %, jäljellä 1.185.710,22 €.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli:
§124 20.4.2020 Kirkkolain kokonaisuudistuksen käsittelyn keskeyttäminen
ja vaikutukset ohjesääntöjen käsittelyyn.
Yhteinen kirkkovaltuusto:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
§ 93 2.4.2020 Aktiivisesti osallinen -julkaisu saavutettavuuden
kehittämisessä
§ 97 2.4.2020 Rahankeräysluvan hakeminen
§ 100 2.4.2020 Varautuminen koronavirusepidemian taloudellisiin
vaikutuksiin
§ 109 Ylimmän johdon palkkauksen tarkistaminen 1.4.2020 lukien
§ 117 16.4.2020 Tilannekatsaus valmiustoiminnasta, henkilöstötilanteesta ja
yhteisvastuumallista
§ 121 Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 – 2023 toiminta- ja
taloussuunnitelmien laadintaohjeet
Alueneuvostot:
Itä-Maarian alueneuvoston pöytäkirja:
Etelä-Maarian alueneuvoston pöytäkirja:
Pohjois-Maarian alueneuvoston pöytäkirja: 26.2.2020
Länsi-Maarian alueneuvoston pöytäkirja:
Seurakuntaneuvoston puheenjohtajan viranhaltijapäätökset:
Päätöspöytäkirja 8 Seurakuntapastori Milla Ruskeepään virkavapaa
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Päätöspöytäkirja 9 Vt. johtava diakoniaviranhaltija Ulla Valtosen virkavapaa
Päätöspöytäkirja 10 Teol. yo Sara Valtosen ottaminen kesätyöntekijäksi
Päätöspöytäkirja 11 Pyhäkoulu- ja perhetyönsihteeri Anne Saarnin palkaton
työvapaa
Johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset: Muut:
Diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunta: §17 4.3.2020 Aktiivisesti osallinenjulkaisu saavutettavuuden kehittämisestä
Turun arkkihiippakunta tiedote 24.4.2020
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta kirkkojärjestys 23 luku 3 §.

§ 44
TILANNEKATSAUS POIKKEUSTILAN AIHEUTTAMISTA TOIMENPITEISTÄ MAARIAN
SEURAKUNNASSA
Poikkeustila on jatkumassa ainakin 13.5.2020 asti. Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymässä on poikkeustilan aikana käytössä syksyllä 2019
päivitetty poikkeustilojen valmiussuunnitelma. Siinä seurakunnan
ydintehtäväksi on määritelty: hautaustoimi, henkisen kriisinkestävyyden
tukeminen ja diakonia. Maarian seurakunnassa kirkkoherra on tehnyt
etätyösopimukset ja sopinut tehtävistä ja raportoinnista työntekijöiden
kanssa. Henkilöstö on tietoinen siitä, että heidän tehtävänkuviaan voidaan
tilapäisesti muuttaa ja niitä on muutettu. Kirkkohallitus, Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapituli ja seurakuntayhtymän valmiusryhmä ovat
antaneet ohjeita ja suosituksia seurakuntiin.
Pian poikkeustilan alkamisen jälkeen tuli diakoniaviranhaltijoiden ja
pyhäkoulu- ja perhetyönsihteerin välityksellä tietoa, että ruuanjaolle olisi
tarvetta. Ruuanjako oli keskeytetty koronavirusepidemian leviämisuhan
takia. Ruuanjaosta vastaavan papin ollessa lomalla kirkkoherra kääntyi
emeritus kappalainen Mikko Laurénin puoleen, joka otti hoitaakseen
yhteydet Ruokakassi ry:hyn. Kirkkoherra organisoi yhdessä johtavan
diakoniaviranhaltijan kanssa ruuanjakoa. Kirkkoherra otti ruuanjaot
seurakuntataloille (Runosmäki, Hepokulta, Halinen, Kotimäki).
Nuorisotyönohjaajat, pyhäkoulu- ja perhetyönsihteeri, perhetyöntekijä
organisoitiin jakamaan kasseja. Kassit jaetaan diakoniaviranhaltijan antaman
nimilistan mukaan ja jakovuoron ajankohdan lähettää seurakuntasihteeri
tekstiviestinä kassinhakijalle. Näin varmistetaan etäisyydet, vältetään jonotus
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ja suojataan hakijoita ja työntekijöitä. Kassi annetaan vain
diakoniaviranhaltijan kautta terveelle, ei riskiryhmään kuuluvalle nimeltä
tiedetylle hakijalle. Nimi sen takia tärkeä, että jos tartuntoja tulee,
tartuntaketjut saadaan heti kiinni. Tämä on toiminut alun opettelun jälkeen
hyvin.
Jumalanpalvelukset on striimattu Grassmark Oy:n kanssa, josta pykälä
jäljempänä.
Rippikoulutunteja on pidetty etänä ja työntekijät ovat valmistaneet siihen
hyviä materiaaleja. Nuorisotyössä on tehty pieniä toivoa ja iloa ylläpitäviä
hartauksia, kuvia ja tekstityksiä nuorille. Kokkikerhot ovat saaneet viikoittain
uutta somen kautta. Perhekerhot ovat saaneet myös viikoittain hartauskuvan,
tekstin ja askartelu/toimintavinkkejä. Hiljaisen viikon hartaudet kuvattiin ja
viestintäsihteeri editoi ne ja laittoi nettiin. Samaan aikaan nettiin tehtiin
hartausvihko luettavaksi. Vanhusten palvelukeskuksiin ja palvelutaloihin
tiedotettiin asiasta. Perhetyö teki kaikkien seurakuntatalojen ikkunoihin
pääsiäiskertomukset QR-koodin takana olevan puheosuuden kera.
Työntekijäkokouksia on pidetty teamskokouksina kerran viikossa.
Työntekijät on määrätty etätöihin. Tämä tarkoitti tulostimien ostoa
diakoniaviranhaltijoille, kannettavien metsästystä, jotta kotona tehtävä työ
onnistuu.
Kaikki mahdollinen tehdään etätyönä. Kesän osalta kaikki leirit ja retket on
peruttu. Samoin konfirmaatiot. Niiden uudelleen järjestely on käynnissä,
rippikoulut pidetään leirien kohdalla ao. ryhmälle. Koronaepidemian
rajoitukset ja poikkeustila vaikutti siihen, että kirkkoherra pyysi
kirkkoneuvostoa lykkäämään kirkon remontin siihen asti, kunnes Runosmäen
monitoimitalo on valmis eli vuoteen 2023. Ilman kirkkoa ei syksyn
konfirmaatioista ja ylipäätään seurakunnan hoitamisesta ilman kirkkoa ei
tulisi mitään. Suunnitelmissa on aloittaa soittokierrokset yksinasuville 76
vuotiaille seurakunnan jäsenille ja sitten seuraava vuosi jne. Kaikki
työntekijät pitävät yhteyttä oman työalansa ryhmiin ja yhdessä hoidetaan
ikäluokkasoitot (76 v, 77 v jne.). Lisäksi lähetämme kirkkoherran kirjeen
syntymäpäiväonnittelukortin mukana niille, joilla olisi ollut
yhteissyntymäpäivät.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta
Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta. Kirkkojärjestys 23 luku 3 §.

§ 45
KUVAUSPALVELUIDEN OSTO
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Maarian seurakunnan jumalanpalvelukset tulevat suorana livelähetyksenä
joka sunnuntai klo 10 Maarian kirkosta. Kuvaus tapahtuu yhden henkilön
työpanoksella ja kahdella kameralla Grassmark Oy:n toimesta. Kirkkoherra
on sopinut asiasta, että toistaiseksi joka sunnuntai kuvataan. Kuvauksen hinta
on 490 € + 24 % ALV.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että kuvauksia jatketaan ainakin juhannukseen
asti Grassmark Oy:n toimesta.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta. Kirkkojärjestys 23 luku 3 §.

§ 46
MAARIAN SEURAKUNNAN HANKINTA
Maarian seurakunnalle hankittiin oma ammattikuvaustasoinen kamera,
jalusta ja kaksi mikrofonia jalustoineen, koska hiljaisen viikon hartauksien
kuvaaminen kännykällä, ei olisi ollut tarpeeksi laadukasta. Parasta aikaa
kaksi työntekijäämme kouluttavat muita käyttämään kameraa, jotta voisimme
itse kuvata jumalanpalvelukset kesäkuun lopusta lähtien, jos
kokoontumisrajoitukset ovat silloin edelleen voimassa.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy hankinnan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: On vaikutusta, koska mahdollistaa
raamatunkertomusten, lasten kirkkojen ja hartauksien kuvaamiset. Netin
kautta ovat lapsiperheiden ja nuorten nähtävissä. Kirkkojärjestys 23 luku 3 §.

§ 47
YHTEISTYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN SEUTUSANOMIEN KANSSA
Turun Seutusanomat on ilmaisjakelulehti, joka on laajentanut jakelualuettaan
niin, että sen lehdet kattavat nyt myös Maarian seurakunnan ennen katveessa
olleet alueet. Sopimusneuvotteluja on käyty ja päästy seuraavan sisältöiseen
sopimukseen. Maarian seurakunta ilmoittaa 2020 Turun Seutusanomat
lehdissä tarpeidensa mukaan seuraavan ilmoitteluhinnoittelun mukaan:
Ilmoitukset Turun Seutusanomat, Länsi pmm hinta 0,91 euroa + ALV./pmm
Toistoilmoitukset Turun Seutusanomat, Itä Pmm 0,2275 euroa + ALV./pmm.
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Toimituksellinen yhteistyö: Seutusanomien toimitus huomioi jatkossa
Maarian seurakunnan asioita lehdissä sekä verkkosivuilla yhdessä Maarian
seurakunnan tiedotuksen/kirkkoherran kanssa katsottujen asioiden pohjalta.
Yhteistyösopimus on liitteenä 1/§47/sn3/2020.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää tehdä yhteistyösopimuksen Turun
Seutusanomien kanssa ja valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan
sopimuksen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta. Kirkkojärjestys 23 luku 3 §.

§ 48
KANTTORIEN, DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN, NUORISOTYÖNOHJAAJIEN JA PYHÄKOULUJA PERHETYÖNSIHTEERIN VAPAA-AIKASUUNNITELMIEN MUUTOKSET
Kanttorien, diakoniatyöntekijöiden, nuorisotyönohjaajien ja pyhäkoulu- ja
perhetyönsihteerin vapaa-aikasuunnitelmiin tulevat muutokset. Muutokset
johtuvat leirien peruuntumisesta, joten myöskään leirivapaita ei täten tule.
Vapaa-aikasuunnitelmat ovat liitteenä 1, 2, 3, 4/§48/sn3/2020.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä liitteiden mukaiset vapaaaikasuunnitelmien muutokset ja työntekijöiden kesälomat.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta
Ilmoitus vapaa-aikasuunnitelmiin liittyvistä lomista seurakuntasihteerille,
asianomaisille työntekijöille
Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta. Kirkkojärjestys 23 luku 3 §.

§ 49
PAPPIEN VAPAA-AIKASUUNNITELMA 1.5. - 30.9.2020
Pappien vapaa-aikasuunnitelma 1.5.2020 – 30.9.2020 (Liite 1/§49/sn3/2020).
Kirkkoherra myöntää vuosiloman ja enintään kahden kuukauden pituisen
virkavapauden papeille. Tuomiokapituli myöntää vuosiloman, virkavapauden
ja vapaa-ajan kirkkoherralle. Vapaa-aikasuunnitelmiin muutokset
leirivapaiden kohdalla.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi pappien vapaa-aikasuunnitelman.
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Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta. Kirkkojärjestys 23 luku 3 §.
Ilmoitus seurakuntasihteerille, seurakunnan ilmoitustaululle.

§ 50
MAARIAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS
Maarian seurakunnan kuvallinen ns. käyntikortti toimintakertomus on
liitteenä 1/§50/sn3/2020.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto
toimintakertomuksen.

Päätös:

Esityksen mukaan.

päättää

hyväksyä

Maarian

seurakunnan

Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta. Kirkkojärjestys 23 luku 3 §.
Ilmoitus viestintäsihteeri, palvelusihteeri.

§ 51
OSA-AIKAISEN PERHETYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN
Maarian seurakunnassa on toiminut osa-aikainen lastenohjaaja (16 h/viikko)
perhetyössä. Tästä kuuluu kiitos Kasvatusasiainkeskukselle, yhteistyössä
neuvotellen on saatu pätevä työntekijä joustavilla työjärjestelyillä.
Työntekijän työnkuva on soveltuvin osin samanlainen kuin kokoaikaisen
pyhäkoulu- ja perhetyön sihteerin.
Tehtävänkuvaan kuuluvat Pohjois-Maarian alueen lapsi- ja perhetyö, perheet,
joissa on erityislapsia sekä Lastenkirkot. perhetapahtumissa olevat
työtehtävät sekä muut esimiehen kanssa sovittavat työtehtävät.
Hallinnollinen esimies tulee kasvatusasiainkeskuksesta, seurakuntatyön
lähiesimiehenä toimii lapsi- ja perhetyön pappi Saara Palmunen, ja viime
kädessä kirkkoherra. Palkkaus määräytyy KirVesTessin mukaan ja se
maksetaan kustannuspaikalta 1052380381 Maaria palkat lapsityö.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää palkata Minna Vainion Maarian osa-aikaisen (16
h/viikko) perhetyöntekijän toimeen ajalle 1.8.2020 – 31.7.2022. Palkkaus on
virkaehtosopimuksen mukainen TVR 402/ positio 0 mukainen ja se
maksetaan kustannuspaikalta 1052380381 Maaria palkat lapsityö.

Päätös:

Esityksen mukaan.

TURUN JA KAARINAN
SEURAKUNTAYHTYMÄ
Maarian seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Pöytäkirja

3/2020

12.5.2020

1/9

___________________________________________________________________________________________

Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: On vaikutusta, koska päätös tukee vanhempia
kristillisessä kasvatustehtävässä ja laajentaa lasten mahdollisuutta tutustua
kristilliseen uskoon ja antaa mahdollisuuden useammalle olla mukana
kotiseurakunnan toiminnassa. Kirkkojärjestys 23 luku 3 §.
Ilmoitus kasvatusasiainkeskus Katja Vanhatalo, taloustoimisto/
palkanlaskenta, kasvatustyön koordinaattori, Saara Palmunen, Minna
Vainio.

§ 52
MUUT ASIAT
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry täyttää 100 vuotta. Muistamme heitä
100 € lahjalla. Juhla siirtynyt syksyyn 2020.
Runosmäen monitoimitalon tämänhetkinen tilanne.
Kokouspäivämäärät syyskaudella:
Työjaosto: 18.8., 15.9., 6.10., 3.11. ja 1.12.
Seurakuntaneuvosto: 25.8., 22.9., 13.10., 10.11. ja 8.12.
§ 53
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Puheenjohtaja antoi Kirkkolain mukaisen muutoksenhakuosoituksen.
§ 54
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Turussa, 12.5.2020
Katri Rinne
puheenjohtaja

Katja Johansson
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:
Turussa, 12.5.2020

Maria Lähdemäki

Merja Nurmio

