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Aika

Maanantai 8.6.2020 klo 18.00, kahvitarjoilu 17.30 alkaen

Paikka:

Maarian pappilan talli

Läsnä:

Katri Rinne, puheenjohtaja
Henna Jagt, varapuheenjohtaja, pj § 67, saapui klo 18.35
Antti Alitalo, paikalla Unelma Nurmela
Jaakko Erola
Annukka Helander
Jorma Hellstén
Kristiina Hellstén
Pentti Korhonen
Jaana Koskenniemi
Mikko Laurén
Sini Lehto
Maria Lähdemäki
Merja Nurmio
Kerttu Palmunen
Eevi Raunio
Marika Siika
Laura Vuoristo
Katja Johansson, sihteeri

§ 55
KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 56
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksen asialista on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille 4.6.2020.
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on paikalla.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 57
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA NÄHTÄVILLÄOLO
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan kotisivuilla
www.turunseurakunnat.fi/maarianseurakunta tai seurakuntatoimistossa
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Eerikinkatu 3, numerosta 040 3417 233 erikseen sovittavana ajankohtana.
Pöytäkirja tarkastetaan 8.6.2020.
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Kerttu Palmunen ja Eevi Raunio.

§ 58
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esitys:

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 59
ILMOITUSASIAT
Seurakuntaneuvostolle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
Tilitilanne: Henkilöstökulut käytetty 37,7 % (525.079,94), jäljellä
866 232,47 €. Vuosikate käytetty 34,4 %, jäljellä 1.068.433,82 €.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli:
Arkkihiippakunnan ohje: Ehtoollisen vietto 1.6.2020 lukien, 15.5.2020
Arkkihiippakunnan ohje: Turvallinen kesätoiminta seurakunnissa 15.5.2020
Piispojen tarkennettu ohje seurakunnille kokoontumisrajoitusten
vaiheittaisesta purkamisesta jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten
osalta 1.6.2020 alkaen, sähköposti 18.5.2020.
AVI:n ohje 19.5.2020
ohjeet:
Ohjeita seurakunnille 12.5.2020
Perheneuvonnan järjestäminen poikkeustilanteessa, 11.5.2020
Kolehtiohje, 11.5.2020
Yhteinen kirkkovaltuusto: Yhteinen kirkkoneuvosto:
§ 133 Henkilöstöasiat koronaviruspandemiatilanteessa.
Strategiaryhmä, pöytäkirja 9.3.2020
Alueneuvostot:
Itä-Maarian alueneuvoston pöytäkirja:
Etelä-Maarian alueneuvoston pöytäkirja:
Pohjois-Maarian alueneuvoston pöytäkirja:
Länsi-Maarian alueneuvoston pöytäkirja: 5.5.2020
Seurakuntaneuvoston puheenjohtajan viranhaltijapäätökset: -

TURUN JA KAARINAN
SEURAKUNTAYHTYMÄ
Maarian seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Pöytäkirja

4/2020

8.6.2020

3/12

___________________________________________________________________________________________

Johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset:
Vt. johtava diakoniatyöntekijä Ulla Valtonen: YV 2020 keräyksen oman
seurakunnan osuuden käyttö
Muut: Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

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

§ 60
TILANNEKATSAUS KAKSI POIKKEUSTILAN AIHEUTTAMISTA TOIMENPITEISTÄ
MAARIAN SEURAKUNNASSA

Kesäkuun 2020 alusta on mahdollista avata kirkko jumalanpalvelusta varten.
Poikkeustilanteessa, jonka pandemia on aiheuttanut, konfirmoimme Maarian
rippikoulua käyvät nuoret yksityiskonfirmaation luonteisissa tilaisuuksissa
Maarian kirkossa varsinaisina konfirmaatioaikoina. Tilaisuuksissa
noudatetaan tarkasti ohjeistusta, jonka olemme saaneet.
Nuoret konfirmoidaan maksimissaan viiden ryhmissä, joissa vain lähiomaiset
(äiti, isä, sisarukset, yksi kummi) voivat olla läsnä. Isovanhemmat, muut
kummit ja sukulaiset voivat seurata livenä lähetystä kirkosta ja se on myös
jälkikäteen katsottavissa. Nämä kuvaukset suoritamme omin voimin.
Edellä kerrotusta johtuen seurakuntalaisten oma messu on Kärsämäen
kappelissa, josta se striimataan suorana Grassmark Oy:n toimesta.
Konfirmaatiot Maarian kirkossa ovat: la 6.6. klo 10, 7.6. klo 10 ja klo 14,
14.6. klo 10, 5.7. klo 10, 12.7. klo 10 ja klo 14 ja 19.7. klo 10.
31.5. Maarian kirkko klo 10 sanajumalanpalvelus ei ole avoinna
seurakuntalaisille. Jumalanpalvelus lähetetään livenä.
Kärsämäen kappelissa alkavat joka sunnuntaiset messut kesäkuun alussa
jatkuen normaalisti. Näistä osa on pääjumalanpalveluksia, joka vaikuttaa
mm. kolehdin keräämiskohteeseen. 7.6. klo 11 (livelähetys) ja jatkuvat
14.6.klo 11 (livelähetys), 21.6. klo 11, 5.7. (livelähetys), 12.7. (livelähetys) ja
19.7. (livelähetys).
Juhannusaaton lipunnosto ja kesäinen tuulahdus Maarian kirkosta, pappilasta
ja puutarhasta on luvassa klo 18 alkaen juhannusaattona. Juhannuspäivän
messu klo 10 Maarian kirkosta välitetään suorana, samoin klo 10 sunnuntain
messu.
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Maarian seurakunnassa kaikki toiminta pyritään hoitamaan mahdollisimman
turvallisesti ja terveys edellä. Tästä syystä emme kesällä 2020 pidä leirejä.
Myöskään emme pidä kesäkerhoja vaan niiden tilalla on rastiratoja ulkona,
puuhapusseja yms. Syksyyn olemme varautuneet olemaan lasten ja nuorten
apuna kouluissa ja kerhoissa, jos ne avataan ja niissä on turvallista olla ja
toimia. Kesän rippikouluille on varattu leiriviikonloppuja syksyyn eli
halukkailla on mahdollisuus päästä kokemaan pieni ripaus leiritunnelmaa.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän leirikeskukset eivät täytä
turvallisuuskriteereitä.
Etätöitä jatkamme syyskuun alkuun asti, jolloin käynnistämme
normaalitoimintoja mahdollisuuksien mukaan. Kesäaikana eivät papit ja
kanttorit ole mukana perhejuhlissa (syntymäpäivät, hääjuhlat,
muistotilaisuudet). Koronatilanteen normaalistuessa on näihin osallistuminen
mahdollista syyskuun alusta lähtien.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

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

§ 61
MAARIAN SEURAKUNNAN PÄÄJUMALANPALVELUKSEN SIIRTO MAARIAN KIRKOSTA
VIITENÄ KONFIRMAATIOSUNNUNTAINA KÄRSÄMÄEN KAPPELIIN
Kirkkojärjestyksen II osan luvussa 2, § 2 sanotaan: ”Päiväjumalanpalvelus
pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos
kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää, missä
kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. Jumalanpalvelus
voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa.”
Pääjumalanpalveluksen siirto on tarpeellinen seuraavina sunnuntaina: 7.6.,
14.6., 5.7., 12.7. ja 19.7., jolloin Maarian seurakunnan pääjumalanpalvelus
on Kärsämäen kappelissa klo 11 alkava messu. Tämä messu striimataan
suorana katsottavaksi ja kuunneltavaksi.
Esitys:

Maarian seurakuntaneuvosto päättää siirtää edellä mainittujen sunnuntaitten
pääjumalanpalveluksen siirrettäväksi Maarian kirkosta Kärsämäen kappeliin
klo 11.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta
Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta. Kirkkojärjestys 23 luku 3 §.
Ilmoitus Kärsämäen kappelin vahtimestari/suntio.
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§ 62
MAARIAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 JA VUOSIEN 2022 –
2024 TOIMINTASUUNNITELMIEN TAVOITTEET
Yhteinen kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 16.4.2020 § 121
laadintaohjeet toiminta- ja taloussuunnitelmaa varten vuodelle 2021.
Paikallisseurakuntien määräraha jaetaan sen mukaisesti, miten yhteinen
kirkkovaltuusto päättää kesäkuun 2020 kokouksessa. Kirkkovaltuusto
vahvistaa seurakuntien määrärahat seurakuntakohtaisena kehysbudjettina.
Seurakunnat toimittavat vuoden 2021 työalakohtaisen määrärahajaon
taloustoimistoon viimeistään 13.12.2020.
Kirkkoneuvosto on antanut seuraavat ohjeet vuoden 2021 talousarvion ja
vuosien 2022 -2023 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseen:
1. Investointiesitykset jätetään kirjaamoon 18.6. mennessä.
2. Henkilökuntaliitteet lähetetään tarkistettaviksi huhtikuussa ja ne
palautetaan vt. talous- ja kehittämisjohtajalle 18.6.2020 mennessä.
Kirkkoherrat ja yksiköiden johtavat viranhaltijat tarkistavat
henkilökohtaisesti henkilökuntaliitteen tiedot toukokuun aikana.
Henkilökuntaliitettä on mahdollisuus tarkentaa 16.10.2020 saakka.
3. Talousarvioesitykset jätetään perusteluineen vt. talous- ja
kehittämisjohtajalle 18.6.2020 mennessä.
4. Vuoden 2021 talousarvion tavoitteiden (toimintasuunnitelma)
laatimisessa käytetään uutta toimintasuunnitelma -lomaketta. Täytettävä
word -muotoinen toimintasuunnitelma löytyy kansiosta
Y:/talousasiat/toimintasuunnitelmat/2021 suunnitelmat.
5. Talousarviokulut eivät saa seurakuntien määrärahojen ja palkkojen
noususta huolimatta kasvaa, joten kustannuksia on vähennettävä muualta.
Paikallisseurakunnat ja yksiköt jättävät täytetyt toimintasuunnitelmansa 18.6.
mennessä Y-asemalle edellä mainittuun osoitteeseen.
Yhteisen kirkkoneuvoston työjaosto käsittelee talousarviota 1.9.,
kirkkoneuvoston ensimmäinen käsittely on 21.9.-22.9. Paikallisseurakunnat
toimittavat lausuntonsa talousarviosta 16.10. mennessä talouspäällikölle ja
kustannuspaikkakohtaisen talousarvionsa 13.12. mennessä talouspäällikölle.
Kirkkoneuvoston 2. käsittely on 5.11. ja kirkkovaltuuston
talousarviokäsittely on 16.12.
Maarian seurakunnan toimintasuunnitelma vuodella 2021 ja vuosien 20222024 toiminta - ja taloussuunnitelmat ovat liitteenä 1. (Liite 1/§62/sn4/2020).
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja
vuosien 2022 – 2024 toimintasuunnitelmat edellä olevan liitteen mukaisesti.
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Päätös:

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

§ 63
INVESTOINTITARPEET TALOUSSUUNNITELMAAN 2021
Maarian seurakunnan investointiesitykset on toimitettava kirjaamoon
18.6.2020 mennessä.
Maarian seurakunta ja sen toiminta kärsii edelleen toimivien ja turvallisten
tilojen puutteesta. Toisaalta Korona pandemian aikana tilojen käyttö on ollut
minimaalista tilojen ollessa suljettuja tilaisuuksilta ja työntekijöiden ollessa
etätöissä. Kun tilanne normalisoituu seurakuntalaiset ja seurakunnan alueella
asuvat tarvitsevat kokoontumispaikkoja juhlatilanteisiin ja arjen
pienpiireihin, joissa digitekniikka toimii ja mahdollistaa kriisiryhmiin
kuuluvien osallistumisen.
Korona pandemia, joka maaliskuussa sulki toiminnat, on muuttanut pysyvästi
seurakunnan toimintaa. Toiminnan yhdeksi tukipilariksi on noussut
someviestintä niin livenä kuin nauhoitettuna. Samoin etärippikoulu,
etäkerhot ym. ovat tulleet pysyviksi toiminnoiksi seurakunnassa. Kaikki tämä
edellyttää kokoontumistiloilta ja työntekijöiden työvälineiltä myös suurta
digiloikkaa eli ajanmukaistamista ja näin työnteon, seurakuntalaisten
osallistamisen mahdollistamista seurakunnan toimintaan. Hyvää välineistöä
tiloihin, työntekijöille ja seurakuntalaisten käyttöön tarvitaan.
Kirkon käyttö monimuotoisena seurakuntalaisten palvelupisteenä on erittäin
perusteltua, koska seurakuntalaisten määrän laskiessa on taloudellista
keskittää toimintaa. Maarian kirkon ja pappilan ainutkertainen,
kulttuurihistoriallinen miljöö on kehittämisen arvoinen ja on ehdottomasti
koko Maarian seurakunnan keskus ja sydän. Maarian seurakuntaneuvosto
pitää ensiarvoisen tärkeänä Maarian kirkon ja pappilan kehittämistä
ympäristöineen seurakunnan toiminnallisena keskuksena.
Maarian seurakuntaneuvosto toivoo, että kirkkovaltuusto tekisi
mahdollisimman nopeasti päätökset Pallivahan seurakuntakeskuksen
tulevaisuudesta ja linjaisi Maarian kirkon, pappilan, puutarhan ympäristön
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen kehittämissuunnitelman.
Investointitarpeina Maarian seurakuntaneuvosto esittää:
1. Maarian pappilan remontista on jo kulunut vuosikymmeniä. Pappila on
yksi Turun suosituimmista juhlatiloista ja kovassa käytössä.

TURUN JA KAARINAN
SEURAKUNTAYHTYMÄ
Maarian seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Pöytäkirja

4/2020

8.6.2020

7/12

___________________________________________________________________________________________

Vuositarkastus ja kunnostustarpeiden listaus ja korjaus vuosittain pitävät
isommat remontit loitolla. Erityisiä korjaustarpeita ovat keittiön lattia ja
sen alla olevat lämpöeristeet. Sisäseinien maalipinnat halkeilevat ja
irtoavat, halkeamat kivijalassa pappilan puutarhan puoleisessa nurkassa
kaipaa tarkastusta ja mahdollisia toimenpiteitä, ja myös pappilan
ulkokaton tarkastus ja mahdollinen puhdistus.
2. Maarian kirkon remontin suunnittelun jatkaminen ja toteutus, kun
Runosmäen monitoimitalo on valmistunut ja käytössä.
3. Kirkon vieressä olevan kirkonvartijan omakotitalon pintaremontointi
seurakunnalliseen toimintaan.
Esitys:

Maarian seurakuntaneuvosto esittää kiinteistöjohtajalle edellä olevat
investointitarpeet.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta. Kirkkojärjestys 23 luku 3 §.
Ilmoitus kirjaamo, kiinteistöjohtaja Seppo Kosolalle

§ 64
MAARIAN SEURAKUNNAN KOLEHTISUUNNITELMAN JATKO VUODELLE 2020
Kirkkohallitus ilmoittaa yleiskirjeellä Nro11/17.9.2019, että kirkkolain 22
luvun 2 pykälän nojalla se on määrännyt, että vuoden 2020 aikana
seurakunnassa kootaan seuraavat kolehdit. Lisäksi ns. vapaisiin pyhiin
kirkkohallitus antaa kolehtisuositukset yleiskirjeessä. Lisäksi kerätään
hiippakunnallisiin tarkoituksiin vuoden aikana kolme kolehtia, jotka kohteet
on tuomiokapitulista hiippakuntadekaani päättänyt ja ilmoittanut.
KJ 2:2 mukaan seurakuntaneuvoston tehtävänä on päättää, missä kirkossa tai
kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. Seurakuntaneuvoston päätös
muussa kirkossa kuin seurakunnan ns. pääkirkossa pidettävästä
jumalanpalveluksesta rinnastaa tämän jumalanpalveluksen seurakunnan
päiväjumalanpalvelukseen, mikäli jumalanpalvelus pidetään kirkkokäsikirjan
pääjumalanpalveluksiin tarkoittamien kaavojen mukaan. Edellä mainittu
tulkinta pohjautuu siihen, että seurakuntaneuvoston päätöksen jälkeen
jumalanpalveluksen pitopaikka ilmentää seurakunnan toiminnan avoimuutta
ja julkisuutta.
Kirkkohallitus korostaa huolellisuutta ja turvallisuuden tärkeyttä
kolehtivarojen käsittelyssä.
Kirkkohallitus valvoo, että Kirkkohallitukselle ja tuomiokapitulille tilitetään
kaikki niille määrätyt kolehdit.

TURUN JA KAARINAN
SEURAKUNTAYHTYMÄ
Maarian seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Pöytäkirja

4/2020

8.6.2020

8/12

___________________________________________________________________________________________

22.3. – 31.5.2020 kirkoissa ei ole saanut olla läsnä muuta kuin
jumalanpalveluksen toimittajat. Tästä syystä myös kolehdit ovat jääneet
keräämättä. Näiden sunnuntaitten virallisia kolehteja on laitettu syyskauden
vapaisiin kolehtipyhiin.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa
kannettavista kolehdeista ajalle 1.8.-31.12.2020 (Liite 1/§64/sn4/2020).

Päätös:

Esityksen mukaan.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta kirkkojärjestys 23 luku 3 §.
Ilmoitus työntekijät, alueneuvostot, vahtimestareille Maarian kirkkoon ja
Kärsämäen kappeliin, seurakuntatalojen vahtimestareille, taloustoimistoon
Leena Sairaselle, seurakuntasihteerille.

§ 65
NUORISOTYÖNOHJAAJAN KAHDEN VIRAN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Maarian seurakuntaan on perustettu 1.1.2008 johtavan nuorisotyönohjaajan
virka. Tällä hetkellä Maarian seurakunnassa on kuusi nuorisotyönohjaajan
virkaa, joista neljä on vakinaisesti täytetty.
Johtava nuorisotyönohjaaja, 1 nuorisotyötä ja kaksi varhaisnuorisotyötä
tekevää nuorisotyönohjaajaa. Taloudellisista syistä virka on jätetty
täyttämättä. Taloustilanne ei ole kohentunut vaan päinvastoin. Seurakuntaan
kuuluvien henkilöiden määrä on laskussa, mutta Maarian alueella asuvien
ihmisten määrä nousee tasaisesti.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Maarian seurakunnan strategiat
ovat valmistuneet ja suuntaviivat ovat valmiina. Korona pandemia on tuonut
mukanaan suuren toimintakulttuurin muutoksen. Seurakunnan
organisaatiomalli on myös muutosprosessissa. Yhteistyökuviot muiden
seurakuntien kanssa ovat vasta alkuvaiheessa.
Seurakunnan työntekijöissä on myös tapahtumassa muutoksia vuoden 2021
aikana. Prosessin tässä vaiheessa seurakuntaneuvosto katsoo, että kahden
viran lakkauttaminen ei tule kysymykseen. Kaksi Maarian seurakunnan
nuorisotyönohjaajan virka jätetään täyttämättä 1.1.2021 - 31.12.2021.
Esitys:

Maarian seurakuntaneuvosto päättää, että Maarian seurakunnan kahta
nuorisotyönohjaajan virkaa ei julisteta haettavaksi vaan virat jätetään
täyttämättä 1.1.2021 - 31.12.2021.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta, koska virat on jätetty täyttämättä jo
kuluvana vuonna. Kirkkojärjestys 23 luku 3§.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Ilmoitus kirjaamo, talousjohtajalle, johtavalle nuorisotyönohjaajalle,
henkilöstöpäällikölle.
§ 66
MAARIAN SEURAKUNNAN EDUSTAJAT SUOMEN LÄHETYSSEURAN
VUOSIKOKOUKSEEN
Suomen Lähetysseuran hallitus on päättänyt, että vuosikokous pidetään
lauantaina 22.8.2020 alkaen klo 12.00 Helsingissä. Kokouksen tarkka paikka
ilmoitetaan vuosikokouskutsussa, joka lähetetään kesäkuussa. Silloin on
tarkempaa tietoa Suomen hallituksen loppukesää koskevista
kokoontumislinjauksista koronaviruspandemiaan liittyen.
Suomen Lähetysseuran jäsenenä seurakuntaa pyydetään valitsemaan
edustajat vuosikokoukseen. Seurakunnat saavat sääntöjen mukaan lähettää
yhdistyksen kokouksiin edustajia läsnä olevan jäsenmääränsä mukaisesti
(tilanne 1.1.2020) seuraavasti:
- 15000 jäsentä: enintään 2 edustajaa
15001-30000 jäsentä: enintään 3 edustajaa
yli 30000 jäsentä: enintään 4 edustajaa
Maarian seurakunta saa siis kolme edustajaa vuosikokoukseen. Lisäksi
edustajaa valitessa on pyydetty huomioimaan se, että kokous tullaan
mahdollisesti toteuttamaan etäosallistumisena digitaalisia järjestelmiä
hyödyntäen. Edustajien ilmoittaminen avataan kesäkuussa. Yksityiskohtaiset
ohjeet tulevat vuosikokouskutsun yhteydessä.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää lähettää Maarian seurakunnan edustajiksi
Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Niina Kilpeläisen, Jari Laaksosen
ja luottamushenkilöistä Matti Ijäs.

Päätös:

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

§ 67
PIISPAN VAALIN MAALLIKKOJÄSENTEN VAALI, varapj. johtaa tämän pykälän
Piispa Kaarlo Kalliala on ilmoittanut erostaan eläkkeelle siirtymisen
johdosta. Virkasuhde päättyy 31.1.2021. Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapituli on 13.5.2020 § 151 antanut piispan vaalin valmistelu ohjeet.
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Piispan viran tultua avoimeksi on tuomiokapituli KJ 18:1b §:n mukaan
määrättävä toimitettavaksi piispan vaali. Piispan vaalissa on ehdokasasettelu
ja mahdollisesti kaksi vaalikierrosta. Ensimmäinen vaalipäivä on 5.11. 2020
torstaina ja tarvittaessa toinen vaalipäivä torstaina 3.12.2020.
Kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2 momentin mukaan piispan vaalissa
äänioikeutettuja ovat: 1. hiippakunnan papit,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 ja 6. tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen.
Seurakuntien kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen maallikkojäsenet
valitsevat niin monta maallikkovalitsijaa, että edellä olevissa kohdissa 3-6
tarkoitettuja maallikkovalitsijoita on yhteensä yhtä monta kuin
äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita 1.4.2020 yhteensä 596. Kun otetaan
huomioon edellä 3-6 kohdissa mainitut valitsijat (25 kpl), jää seurakunnista
valittavien maallikkovalitsijoiden lukumääräksi 571. Tämä lukumäärä
jaetaan KL 23:16 §:n 3 momentissa ja KVJ 87 §:n 3 momentissa säädetyllä
tavalla seurakuntien väkiluvun perusteella, jolloin saadaan liitteen 2
mukainen jako. Liite 1 § 67/sn4/2020.
Seurakunnat valitsevat maallikkovalitsijat niin, että tieto valinnasta on
tuomiokapitulissa viimeistään 1.7.2020. Tällöin tuomiokapituli voi KVJ 90
§:n 1 momentin nojalla istunnossaan 2.7.2020 (ylimääräinen) määrätä
ehdokasasettelun alkamispäivän.
Piispan vaalin osalta on kirkon vaalijärjestyksen 89 §:n 1 momenttiin
kirjoitettu ns. sijaantulosäännös. Koska samalla henkilöllä voi olla äänioikeus
usealla perusteella, käytetään äänioikeutta tuon säännöksen mukaisesti.
Liitteenä 2 on luettelo, josta käy ilmi äänioikeuden käyttäminen. Tällä
hetkellä tilanne on, että hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet valitsevat
tuomiokapitulin maallikkojäsenen 9.6.2020 pidettävässä kokouksessa.
Kirkolliskokous valitsee kirkkohallituksen maallikkojäsenen elokuussa.
Nämä valinnat voivat vaikuttaa äänioikeuden käyttämiseen, jos valitulla on
jo äänioikeus muulla perusteella. Tuomiokapituli antaa tässä vaiheessa
sisääntulojärjestyksen tiedoksi ja päättää asiasta sen jälkeen, kun kaikki
valinnat ovat varmistuneet.
Liitteen 1 mukaan Maarian seurakunnalla on 30 maallikkovalitsijaa.
Sijaantulosäännöksen mukaan seuraavien seurakuntaneuvoston jäsenten
tilalle valitaan varajäsen. Mikko Laurén (pappi) hänen tilalleen valitaan
Tuula Nurmi, Jorma Hellstén käyttää ääntään hiippakuntavaltuuston
edustajana, hänen tilalleen valitaan Päivimaaria Ollila, Kerttu Palmunen
käyttää ääntään hiippakuntavaltuuston edustajana, hänen tilalleen valitaan
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Unelma Nurmela, Matti Ijäs seurakuntaneuvoston varajäsen (pappi) hänen
tilalleen valitaan Mika Kuusisto.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2 momentin 5
kohdan tarkoittamat seuraavat maallikkojäsenet toimitettavaan piispan
vaaliin: Tuula Nurmi, Pentti Korhonen, Arvi Tolvanen, Jaana Koskenniemi,
Sirkka Sipilä, Jaakko Erola, Reima Mäkinen, Marika Siika, Annina LehtiöVainio, Merja Nurmio, Ville Vuori, Päivimaaria Ollila, Kristiina Hellstén,
Marjatta Sinervo, Eevi Raunio, Pia Kauhanen, Antti Alitalo, Riitta
Karjalainen, Unelma Nurmela, Henna Jagt, Hanna Heino, Laura Vuoristo,
Mika Kuusisto, Sini Lehto, Kati Andersén, Annukka Helander, Mira Viiristö,
Maria Lähdemäki, Jaana Jaakola ja Raimo Huhtanen.

Käsittely:

Varapuheenjohtaja johti kokousta.

Päätös:

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

§ 68
YHTEISVASTUUN OMA KOHDE
Johtavan diakoniaviranhaltijan esittely: ”Yhteisvastuu 2020 tekee
ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tukemalla vanhemmuutta Suomessa ja
maailman katastrofialueilla. Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin.
Lapsen ja vanhemman välinen myönteinen suhde edistää lapsen kehitystä.
Sen sijaan vanhemman yksinäisyys, stressi tai sosiaalisen tuen puute ovat
riskitekijöitä koko perheen hyvinvoinnille.”
Maarian seurakunnan vuoden 2020 Yhteisvastuu- keräyksen oman
seurakunnan osuus 1320,98 euroa käytettäisiin perhetyön ja diakoniatyön
yhdessä toteuttamiin perhetapahtumiin:
”Kutsutilaisuus vuoden aikana Maarian seurakuntaan muuttaneille
lasiperheille, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Jos perheitä on tulossa paljon,
järjestetään tapahtuma useamman kerran. Tapahtumassa olisi infoa ja
tarjoilua Maarian srk:n Leafin srk-tiloissa ja sen jälkeen lapset saisivat
rannekkeet Mehukattimaahan.
Perheruokailujen järjestämistä lähiöissä seurakuntataloilla ns. työpäivän
päätteeksi.
Äideille hyvinvointi ilta/lauantai, jossa tarjottaisiin kevyt lounas ja jossa olisi
liikuntaa sekä muunlaista voimaannuttavaa ohjelmaa. Mahdollisuus
lastenhoitoon olisi järjestetty.”
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Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan
osuus käytetään edellä esitetyllä tavalla. Vt. johtava diakoniaviranhaltija
päättää tuen jakamisesta yhdessä diakoniatiimin kanssa.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: On vaikutusta, koska edistää nuoren perheen ja
nuoren hyvinvointia kirkkojärjestys 23 luku 3 §.
Ilmoitus taloustoimistolle, Leena Sairanen, vt. johtava diakoniaviranhaltija
Ulla Valtonen

§ 69
MUUT ASIAT
Maarian seurakunta on saanut ennakkotiedon testamentista, jota säilyttää
Asianajotoimisto Lindell Oy.
Seurakuntaneuvoston jäsen Pentti Korhonen teki aloitteen
seurakuntaneuvostolle, että ”Maarian seurakunta ostaa toisen
dokumenttikameran ja ohjausyksikön virtuaalijumalanpalvelusten ja
konfirmaatioiden käyttöön. Tarvittava koulutus hankitaan myös
virkamiehille ja vapaaehtoisille”. Maarian seurakuntaneuvosto yhtyi
aloitteeseen ja antoi kirkkoherralle tehtäväksi hankkia toisen kameran ja
selvitettäväksi tarvitaanko ohjausyksikkö. Koulutus järjestetään tarvittaessa.
§ 70
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Puheenjohtaja antoi Kirkkolain mukaisen muutoksenhakuosoituksen.
§ 71
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

Turussa, 8.6.2020
Katri Rinne
puheenjohtaja

Henna Jagt
puheenjohtaja §67

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:
Kerttu Palmunen

Eevi Raunio

Katja Johansson
sihteeri

