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MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

Torstai 8.2.2018 klo 18.00 – 19.10

Paikka

Yhteisen kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3, 3. krs.

Läsnä

Norvasuo, Tuomo
Ansas Heidi
Engblom Kaj
Fredriksson, Liisa
Grönberg, Kirsti
Itähaarla, Anni
Kantola, Mauri
Kiviö, Anna-Liisa
Laine. Jukka
Liitola, Markku
Muurinen, Seppo
Pelander, Tuomo
Rauti, Siro
Saarela, Pekka
Tarvainen Essi

puheenjohtaja
jäsen, saapui 18.13 (§ 26)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, saapui 18.10 (§ 26)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, saapui 18.10 (§ 26)

Jaatinen, Hannu

sihteeri

Poissa

ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja piti alkuhartauden.

20 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

21 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaisesti

22 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
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Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa, ellei sitä tarkasteta heti
kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Vuorossa ovat Markku Liitola ja Seppo Muurinen.
Esitys

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Liitola ja Seppo Muurinen.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Päätös

Esityksen mukaisesti

23 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Seurakuntaneuvosto
työjärjestykseksi.

hyväksyy

esityslistan

kokouksen

Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Päätös

Esityksen mukaisesti

24 §
ILMOITUSASIAT
1.

Turun arkkihiippakunnan kirjeet
- Tuomiokapitulin pöytäkirjanote 16/2017, 13.12.2017 §
392,: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvien
seurakuntien seurakuntajaon muuttaminen
- Viranhaltijapäätös
60/2017,
8.12.2017:
Liisa
Kuuselan virkavapaus ajalla 13.2.-13.5.2018
- Viranhaltijapäätös 62/2017, 18.12.2017: Viranhoitomääräys Hannele Tenhulle Turun Martinseurakunnan vs.
seurakuntapastoriksi ajalle 13.2.-13.5.2018
- Viranhaltijapäätös 63/2017, 18.12.2017: Viranhoitomääräys Hannele Tenhulle Turun Martinseurakunnan
kappalaisen (III) viransijaisuuteen ajalle 1.6.-31.8.2018
- Tuomiokapitulin pöytäkirjanote 2/2018, 31.11.2018 §
41: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvien
mahdollisten uusien seurakuntien järjestelytoimikunnat

2.

Kirkkohallituksen yleiskirjeet
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1/2018 Vuoden 2018 seurakuntavaalit (1/2018 liite Vaaliaikataulu
2018)
2/2018 Varhaiskasvatuksen yhteistyö seurakunnan ja kunnan
välillä
Kirkkohallituksen
yleiskirjeet
sakasti.evl.fi/yleiskirjeet.
3.

löytyvät

internetsivulta

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät internetsivulta
sakasti.evl.fi/yleiskirjeet

4.

Muut asiat

Esitys

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös

Esityksen mukaisesti

25 §
SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
 Yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat
Yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat löytyvät
osoitteesta:
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/po
poytakirj/

1. Oman seurakunnan toimielinten pöytäkirjat ja muistiot
2.1. Johtokuntien pöytäkirjat
Diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja 30.1.2018
Lähetystyön johtokunnan pöytäkirja 24.1.2018
2.2. Tukiryhmien muistiot
2. Lyhennysotteet
3. Kirkkoherrainkokouksen pöytäkirjat
_____________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

TURUN JA KAARINAN
SEURAKUNTAYHTYMÄ
Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA 2 / 2018

4

8.2.2018

_____________________________________________________________________________

Laajan kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja 1.2.2018
4. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
1 §/ 2018, 8.1.2018, Susanna Rourun palkkaaminen nuorteniltaan
Esitys

Merkitään saapuneet pöytäkirjat tiedoksi.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös

Esityksen mukaisesti

26 §
HIRVENSALON
SEURAKUNTAKESKUKSEN
KORJAUSSUUNNITELMA

LAAJENNUS-

JA

Seurakuntaneuvosto
18.1.2018 10 §
Kuten 9 §:ssä todettiin, Hirvensalon seurakuntakeskuksen
laajennus- ja korjaushanke on edelleen suunnitteluvaiheessa.
Arkkitehtitoimisto
LPR:n arkkitehti Titta Itkonen on tehnyt suunnittelutyötä viime
syksystä lähtien, ja työyhteisössä on kommentoitu suunnitelmia.
Itkonen on toimittanut seurakunnalle suunnitelmapohjan, joka on
tullut arvioitavaksi.
Johtavien työntekijöiden kokous (yhteistyöelin johtoryhmä) on
käsitellyt
suunnitelmaa
työkokouksessa
10.1.2018,
ja
pääpiirteissään katsonut niiden olevan
toteuttamiskelpoiset.
Yksityiskohtia tulee kuitenkin vielä tarkastella, ja osalta
työntekijöitä ei ole vielä saatu kommentteja. Yhteistyöelin
johtoryhmä on kokouksessaan nostanut esiin muutamia
näkökohtia, joihin tulisi saada selvyys:
-

-

onko riittävästi tutkittu Hirvensalon seurakuntakeskuksen
nykykunto?
edelliseen liittyen: onko tehty arviota siitä, kumpi on
tarkoituksenmukaisempaa ja taloudellisempaa: korjata vanhaa
vai rakentaa uutta?
millainen on hankkeen etenemisen kaavailtu aikataulu ja
suunnitellut toimenpiteet?
miten tilatarve syksystä 2016 tullaan erityisesti nuorisotyötä
ajatellen järjestämään?
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Tässä vaiheessa on hyvä käydä keskustelu suunnitelmasta myös
seurakuntaneuvostossa.
Hirvensalon seurakuntakeskuksen laajennussuunnitelmat ovat
liitteinä SN 8.1.2018 liitteet 1 ja 2 § 10.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto tutustuu Hirvensalon seurakuntakeskuksen
suunnitelmiin, käy keskustelun sekä päättää tarvittavista
jatkotoimenpiteistä.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Lapsivaikutusten arviointi: suunnitelmilla on Kirkkojärjestyksen 23.
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska ne vaikuttavat
alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan järjestämiseen
seurakunnassa ratkaisevasti.

Päätös

Seurakuntaneuvosto esitti mielipiteenään, että kirkkosali voisi
jäädä, mutta kaikki muu rakennettaisiin uudeksi. Jäljelle jäävän
rakennuksen kunto on tutkittava ennen toimenpidettä. Asiasta
käydään tarkempi keskustelu 25.1.2018 tapaamisessa.

Seurakuntaneuvosto
8.2.2018 § 26
Seurakuntaneuvoston jäsenistä Kirsti Grönberg, Jukka Laine,
Seppo Muurinen, Pekka Saarela sekä puheenjohtaja Tuomo
Norvasuo olivat seurakuntaneuvostosta mukana sovitussa
neuvottelussa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan kanssa torstaina
25.1.2018
Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola totesi neuvottelussa seuraavaa:
Hirvensalon
seurakuntakeskuksen
peruskorjausja
laajennushankkeeseen on tehty uudet suunnitelmaluonnokset.
Uutta niissä on keittiön ja seurakuntasalin irrottaminen omaksi
uudisrakennukseksi.
Suunnitelmaluonnokset liitteenä, Seurakuntaneuvosto 8.2.2018 §
27 liite 1 ja 2 (olivat esillä 18.1.2018 kokouksessa).
Seurakuntaneuvostolta ja työyhteisöltä tarvitaan suunnitelmista
lausunto. Hankkeen talousarvio tehdään toukokuun lopussa v.
2019 budjetin valmistelun yhteydessä. Asia käsitellään elokuussa
kiinteistölautakunnassa
ja
kirkkoneuvostossa
syyskuun
puolivälissä budjetin ensimmäisen lukemisen yhteydessä.
Hankkeen suuruusluokka, muotoratkaisu (= onko toiminnat
toisiinsa nähden oikein sijoitettu, onko riittävää synergiaa, eri
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tarkoituksiin tarkoitetut tilat oikeissa paikoissa jne.) ja alustava
kustannusarvio täytyy olla tiedossa toukokuun loppuun
mennessä. Rakennukselle on tehty kuntotarkastus, mutta toinen
tehdään ennen kuin rakennuslupahakemus lähtee eteenpäin.
Kaikki pinnat ja talotekniikka on joka tapauksessa saneerattava.
Kiinteistöjohtaja kertoi esittävänsä yhteiselle kirkkoneuvostolle,
että seurakuntakeskuksen laajennus- ja korjaushanke toteutetaan
ja että vuoden 2019 budjettiin tehdään hankkeelle
määrärahavaraus.
Rakennuslupaa
tullaan
anomaan
vuodenvaihteen 2019 jälkeen. Tässä vaiheessa on ratkaistava,
onko esitetty perusratkaisu toimintojen kannalta hyvä.
Yksityiskohtia voidaan hioa vielä myöhemminkin.
Hirvensalossa
järjestetään
kasvatusasiankeskuksen
organisoimaa varhaiskasvatustoimintaa. Isännöitsijä Minna
Heiskanen on ollut yhteydessä sinne, ja kasvatuksen johtokunta
antaa oman lausuntonsa varhaiskasvatuksen näkökulmasta.
Seurakunnan tulee lisäksi kuulla partiolippukunta Louhen tyttöjen
näkemyksiä suunnitelmista.
Seurakuntaneuvosto
antaa
kiinteistötoimistolle
lausunnon
suunnitelmista maaliskuun kokouksessa 15.3. Kiinteistötoimiston
ja arkkitehtitoimiston edustajat tulevat kokoukseen 15.3. klo 19.
Väistötilojen osalta tilanne on hankala, koska vapaita tiloja ei ole
löytynyt. Tarkoitus on kuitenkin selvittää vielä Syvälahden koulun
tilanne sekä Hirvensalon Heiton ja Lautturin päiväkodin tilat. Myös
parakkivaihtoehto tutkitaan, koska nykyään parakkirakennuksista
voidaan rakentaa toimivia kokonaisuuksia myös suuremman
väkimäärän tarpeisiin moduuleja yhdistelemällä.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto
- käy Hirvensalon korjaushankkeen suunnitelmista ja
aikatauluista keskustelun sekä päättää tarvittavista
jatkotoimenpiteistä;
- pyytää partiolippukunta Louhen tytöiltä lausunnon
suunnitelmista 28.2.2018 mennessä.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Lapsivaikutusten arviointi: Hirvensalon seurakuntakeskuksen
suunnitelmilla on Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia, koska ne vaikuttavat ratkaisevasti alle 18vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan järjestämiseen
seurakunnassa.
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Päätös

Päätettiin, että seurakuntaneuvosto käsittelee asian lausuntoaan
varten kokouksessaan 15.3. ja pyytää lausuntoa Louhen tytöiltä
28.2. mennessä.

27 §
KEVÄÄN JA KESÄN 2018 LEIRIEN JA RETKIEN OHJELMA- JA TURVALLISUUSVASTAAVAT TYÖNTEKIJÄT
Seurakuntaneuvosto
18.1.2018 § 13
Seurakuntaneuvoston
tulee
vahvistaa
seurakunnassa
toteutettaville leireille ja retkille ohjelma- ja turvallisuusvastaavat
työntekijät. kirkkoherra on pyytänyt tiedot työntekijöiltä, mutta
niiden kokoaminen oli esityslistan postituksen aikaan kesken.
Yhteenveto OTV-työntekijöistä toimitetaan seurakuntaneuvostolle
kokoukseen, esitys on liite 1 SN 18.1.2018 § 13
Esitys:

Seurakuntaneuvosto nimeää ohjelma- ja turvallisuusvastaavat
työntekijät kevään ja kesän 2018 leireille ja retkille esityksen
mukaan (liite 1 § 13).
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten arviointi: OTV-työntekijöiden nimeämisellä on
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia,
koska heidän tehtävänsä on vastata leirien ja retkien
turvallisuusasioista.
Ilmoitus työntekijöille.

Päätös

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Seurakuntaneuvosto
8.2.2018 § 27
Esitys
ohjelmaja
turvallisuusvastaavista
Seurakuntaneuvosto 8.2.2018 liite 1 § 27.
Esitys:

liitteenä,

Seurakuntaneuvosto nimeää ohjelma- ja turvallisuusvastaavat
työntekijät kevään ja kesän 2018 leireille ja retkille esityksen
mukaan (liite 1 § 27).
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
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Lapsivaikutusten arviointi: OTV-työntekijöiden nimeämisellä on
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia,
koska heidän tehtävänsä on vastata leirien ja retkien
turvallisuusasioista.
Ilmoitus työntekijöille.
Päätös

Esityksen mukaisesti

28 §
KUORIURKUJEN SIIRTÄMINEN POIS MARTIN KIRKOSTA
Pappien ja kanttoreiden työkokouksessa 17.1.2018 käytiin
keskustelu Martinkirkon etuosan tilajärjestelyistä, mm. etuosan
soittimien (kuoriurut, flyygeli, cembalo), lukupulpetin, kastepöydän
ja –puun sijoittelun osalta. Keskustelun yhteydessä kanttorit
totesivat näkemyksenään, ettei kirkon etuosassa olevia
kuoriurkuja nykyään juuri lainkaan käytetä. Ne ovat soittimena
melko heikkotasoiset, ja yhteislaulua säestettäessä käytetään
enemmän etuosan flyygeliä. Urut vievät myös paljon tilaa kirkon
etuosassa. Kanttorien näkemyksen mukaan urut olisi
tarkoituksenmukaista siirtää pois kirkosta. Tämä selkiyttäisi myös
kirkon etuosan tilankäyttöä.
Keskustelun pohjalta kirkkoherra lupasi työkokouksessa tehdä
asiasta esityksen seurakuntaneuvostolle.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto esittää kiinteistötoimistolle em. perustein,
että Martinkirkon etuosassa olevat vanhat kuoriurut poistetaan
kirkosta.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten arviointi: Esityksellä kuoriurkujen poistamisesta
ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Ilmoitus kiinteistötoimistolle.

Päätös

Esityksen mukaisesti

’
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29 §
KAKSKERRAN KIRKON URKUJEN KUNNOSTAMINEN
Vs. johtava kanttori on selvittänyt Kakskerran kirkon urkujen
kuntoa ja kunnostustarvetta, ja hän on tehnyt asiasta seuraavan
lausunnon seurakuntaneuvostolle:
Lausunto Kakskerran kirkon uruista.
Kakskerran urkujen tilanteesta pyydettiin Martinseurakunnan
kanttoreilta mielipidettä. Keskustelimme asiasta kanttoritiimissä ja
kävimme Atte Tenkasen kanssa katsomassa ja kokeilemassa
urkuja.
Ensi visiittini Kakskerran kirkkoon teki minuun vaikutuksen: kirkko
ja koko miljöö on kaunis ja arvokas. Ilmeisestikin myös kirkon
toiminta ja käyttö on hyvin aktiivista.
Nykyiset kirkon urut ovat ajalta, jolloin urkujenrakennus ei
kukoistanut Suomessa: ainoa silloinen merkittävä kotimainen
urkutehdas Kangasala lopetti 80-luvun alussa toimintansa, koska
sen heikko soinnillinen laatu ei enää myynyt.
Kakskerran kirkon urut ovat sinänsä teknisesti toimivat, mutta
soinnillisesti toivomisen varaa on melo paljon. Urut vaativat
vähintään laajempaa viritystä ja huoltoa, mutta perussointia ne
eivät muuta, se on mikä on. Mikäli sointiin haluttaisiin todellista
muutosta, jouduttaisiin hankkimaan laadukkaammat urut.
Samasta syystä monia isompiakin Kangasalan 1960-70-luvun
soittimia on korvattu uusilla soittimilla.
Soittimen kanssa on kaksi lähestymistapaa:



Huolletaan perusteellisesti nykyiset urut
vuoden 2018 aikana. Tämän hinta-arvio on noin 18000
(ks. liite)



Aloitetaan pitkäjänteinen prosessi uusien
urkujen hankkimiseksi. KakskerraN kirkkoon sopivien
urkujen karkea hinta-arvio on noin 200-250 tuhatta
euroa.
Tomi Satomaa
Martinseurakunnan vt. johtava kanttori
Tomi Satomaa on myös pyytänyt kunnostamisesta tarjouksen
Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:ltä, liitteenä 1 § 29. Tarjous on
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pyydetty,
jotta
suuruusluokasta.
Esitys

saadaan

käsitys

kunnostushankkeen

Seurakuntaneuvosto toimittaa vs. johtavan kanttorin Tomi
Satomaan lausunnon liitteineen kiinteistöosastolle, ja pyytää sitä
tekemään
suunnitelman
Kakskerran
kirkon
urkujen
kunnostamisesta.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten arviointi: Esityksellä Kakskerran kirkon urkujen
kunnostamisesta ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ilmoitus kiinteistötoimistolle.

Päätös

Esityksen mukaisesti

30 §
KAKSKERRAN KIRKON ÄÄNENVAHVISTUS
Kakskerran
kirkkoon
on
jo
pitkään
toivottu
äänenvahvistusjärjestelmää. Seurakuntaneuvosto on keskustellut
asiasta ja on valmis käyttämään hankkeen rahoitukseen jopa
Selma Saarion testamenttirahastoa, joka on tarkoitettu
Kakskerran kirkon kaunistamiseen. Ensisijainen vastuu asiassa
on kuitenkin kiinteistöosastolla.
Kanttori Atte Tenkanen on tehnyt seuraavan selvityksen ja
esityksen hankittavasta äänenvahvistuslaitteistosta:
Ehdotan Kakskerran kirkkoon kolmen aktiivikaiuttimen hankintaa
– joista yksi ns. bassoon erikoistunut subwoofer –, näille kahta
standia ja suojapeitteitä. Martinkirkosta voin konserttitilanteeseen
tai arki-illan ehtoolliseen (jos esim. Liturginen Ensemble
Munkkivuori tai vastaava sellaisen toimittaa) tuoda kanttorien
kaksi aktiivikaiutinta diskanttia parantamaan.
Meillä on Martin musiikkityöllä uusi mikseri, jota on käytetty jo
useaan otteeseen, konserteissa kirkoissa Martissa, Naantalissa,
Kakskerrassa ja Paattisilla. Myös kaiutinjohtoja löytyy. Muuta ei
ehkä kannattaisi hankkia, koska pienemmät esineet voivat saada
jalat alleen. Noiden raahaaminen on jo näkyvämpää . Kaiuttimet
olen lainannut Martista, ne kanttorin laulua varten asennetut,
mutta Kakskerrassa voisi olla omansa ja silloin siellä voisi toimia
myös aktiivisemmin.
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Mikseriä, mikkejä ja piuhoja säilytetään urkuparvella, osa on siellä
kahden lukon takana.
Tutkin aktiivikaiuttimia internetistä ja luin arviointeja paitsi
ostajilta, myös youtubesta, josta löytyy nykyään pilvin pimein
käyttäjien laite-esittelyitä ja testejä.
EHDOTUS:
1 x Subwoofer
EV ELX 118P, 775 €
+ peite 35 €
https://www.thomann.de/fi/ev_elx_112p.htm?ref=search_rslt_elx+
112p_264579_0
2 x aktiivikaiutin
EV ELX 112P, 535 €
https://www.thomann.de/fi/ev_elx_118p.htm?ref=search_prv_9
+ 2x jalusta a 23,90 €
Yhteensä 1927,8 euroa.
Kiinteistötoimisto vastaa seurakunnan kiinteistöistä ja niiden
laitteistoista sekä ensisijassa vastaa myös niihin liittyvistä
kustannuksista. Mikäli hanke rahoitettaisiin Selma Saarion
rahaston varoilla, tulee hanke joka tapauksessa toteuttaa
yhteistyössä kiinteistötoimiston kanssa,
Esitys

Seurakuntaneuvosto toimittaa kanttori Atte Tenkasen selvityksen
ja
ehdotuksen
Kakskerran
kirkon
äänenvahvistuksesta
kiinteistöosastolle, ja ehdottaa hanketta toteuttavaksi yhteistyössä
kiinteistötoimiston kanssa.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten arviointi: Esityksellä äänenvahvistusjärjestelmän
hankkimisesta ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ilmoitus kiinteistötoimistolle.

Päätös

Esityksen mukaan sillä lisäyksellä, että Kakskerran kirkkoon
hankitaan myös mikseri ja langattomat mikrofonit.
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31 §
KOULUTUSSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN
Seurakuntaneuvosto
hyväksyi
v.
2018
henkilöstön
kehittämissuunnitelman kokouksessaan 19.10. 2017 § 135.
Hyväksymisen jälkeen on tullut seuraavat koulutukseen liittyvät
muutokset / lisäystarpeet:
-

Perhetyöntekijä Marjaana Erkamaalle hyväksytty
koulutus
”Kasvuvoimaa
kasvatustyöhön”
on
peruuntunut ja hän on toivonut voivansa päästä sen
tilalle toiseen koulutukseen.

-

Rippikoulusuunnitelma 2017 käyttöönottoon liittyen on
tehty
esitys
ilmiöpedagogiikkaa
käsittelevästä
koulutuksesta, johon osallistuisivat työparit Tuomo
Norvasuo / Jenni Haltia ja Seppo Riihimäki / Hannele
Lund sekä Mirja Metso (kaksi päivää keväällä, yksi
syksyllä 2018 Turun Kristillisellä opistolla)

Marjaana Erkamaa on toivonut tilalle Deep talk –
ohjaajakoulutuksen, jonka ensimmäinen jakso on tarkoitus olla
26.-27.4.2018 ja toisen jakson syksyllä. Marjaana Erkamaa lähtisi
koulutukseen kirkkoherran työpariksi, jolle vastaava koulutus on jo
hyväksytty. Koulutuksen hinta on 215 € ja se pidetään Turun
Kristillisellä opistolla.
Marjaana Erkamaan aiemmin hyväksytyn koulutuksen hinta oli
900 € (ilman majoitusta). Tästä jäävällä erotuksella on mahdollista
kattaa myös ilmiöpedagogiikka-koulutuksen kustannukset.
Normaalisti koulutusbudjettiin ei tehdä lisäyksiä, mutta on
tarkoituksenmukaista
käyttää
vapautuvat
määrärahat
koulutukseen.
Esitys

Seurakuntaneuvosto
hyväksyy
koulutusbudjetista seuraavasti:
-

koulutukset

toteutettavaksi

Marjaana Erkamaa: Deep talk –koulutus
Tuomo Norvasuo, Jenni Haltia, Seppo Riihimäki,
Hannele Lund ja Mirja Metso: Ilmiöpedagogiikkakoulutus

Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten arviointi: Em. koulutusten hyväksymisellä on
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia,
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koska ne antavat lisää valmiuksia lasten ja nuorten parissa
tehtävään seurakunnalliseen työhön ja sen kehittämiseen.
Ilmoitus em. työntekijöille.
Päätös

Esityksen mukaan

32 §
KIRKOLLISTEN ILMOITUSTEN LOPETTAMINEN TURUN SANOMISSA
Seurakunnan viestinnän kulurakenteessa Turun Sanomissa ja
Turkulaisessa julkaistavat kirkolliset ilmoitukset muodostavat
merkittävimmän osan. Vuoden 2017 osalta kustannukset
kirkollisista ilmoituksista olivat 22.780,42€. Näistä 2/3 muodostuu
Turun Sanomien ilmoituksista ja 1/3 Turkulaisen ilmoituksista.
Kustannukset ovat vuositasolla huomattavat, ja useina vuosina
viestinnän budjetti on ylittynyt juuri lehti-ilmoitusten kustannusten
vuoksi. Tilanteeseen on puututtu linjaamalla ilmoituksien sisältöä.
Kirkollisissa julkaistaan säännöllistä piiri- ja kerhotoimintaa
koskevat tiedot vain lukukausien alussa, muina aikoina
jumalanpalvelukset sekä epäsäännöllinen tai harvakseltaan
toteutuva toiminta ja yksittäiset tilaisuudet / tapahtumat.
Kirkollisten
lehti-ilmoitusten
merkitys
on
viestinnän
kokonaiskentässä muuttunut. Niitä tarvitaan edelleen, mutta
viestinnän keinot ovat monipuolistuneet eikä kirkollisilla
ilmoituksilla ole samaa asemaa kuin ennen. Useat seurakunnat
ovat karsineet ilmoituksia tai lakanneet julkaisemasta niitä
kahdessa lehdessä.
Turun Sanomien levikki ei ole kattava, koska lehti on
tilauspohjainen. Turkulainen on ilmaisjakelulehti, mutta senkään
kattavuus ei ole täydellinen. Sitä ei jaeta niihin talouksiin, jotka
ovat kieltäneet ilmaisjakelut. Lisäksi Turkulaisella on myös
jonkinasteinen hävikki, koska jakelijat eivät välttämättä aina vie
lehtiä perille.
Kirkkoherra on keskustellut asiasta työyhteisössä ja tehnyt käydyn
keskustelun pohjalta yhdessä viestintäsihteeri Henri Kirkasen
kanssa
esityksen
seurakuntaneuvostolle
siitä,
että
kustannussyistä Turun Sanomien kirkollisten ilmoitusten
julkaisusta luovuttaisiin. Ne julkaistaisiin edelleen Turkulaisessa.
Tämä antaisi pelivaraa julkaista kirkolliset ilmoitukset hiukan
laajempina kuin ne nyt julkaistaan, ilman että budjetti on vaarassa
ylittyä. Tämä olisi perustellumpaa kuin julkaista suppeat
ilmoitukset kahteen kertaan kalliimmalla kustannuksella.
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Esitys

Seurakuntaneuvosto päättää, että kirkollisten ilmoitusten julkaisu
lopetetaan Turun Sanomissa 1.3.2018 lukien. Ilmoitukset
julkaistaan jatkossa vain Turkulaisessa.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole Kirkkojärjestyksen
23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ilmoitus työntekijöille ja seurakuntayhtymän viestintäyksikölle.

Päätös

Esityksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että päätettiin pyytää
viestintäsihteeri Henri Kirkanen selostamaan Martinseurakunnan
viestinnän kokonaisuutta 15.3. kokoukseen.

33 §
VUODEN 2017 TOIMINTA-ARVIOT JA TEKSTI SEURAKUNTAYHTYMÄN V. 2017
TOIMINTAKERTOMUKSEEN
Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelmien
perusteella laaditut arviot edellisen vuoden tavoitteiden
toteutumisesta.
Lisäksi
seurakuntaneuvosto
hyväksyy
seurakuntayhtymän
toimikertomukseen
tulevan
Martinseurakunnan osuuden.
Osa työalojen toiminta-arvioista puuttuu vielä. Ne toimitetaan
kokousviikon alkupuolella sähköpostilla samoin kuin teksti
seurakuntayhtymän toimintakertomukseen vuodelta 2017.Vuoden
2017
toiminta-arviot
ja
teksti
seurakuntayhtymän
toimintakertomukseen vuodelta 2017 tulevat liitteiksi 1-12 § 33 §.
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuoden 2017 toiminta-arviot ja
tekstin seurakuntayhtymän toimintakertomukseen vuodelta 2017
liitteiden 1-12 § 33 mukaisesti.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten arviointi: Toiminta-arvioiden hyväksymisellä ei
ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Ilmoitus työntekijöille.

Päätös

Esityksen mukaisesti
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34 §
SEIMIASETELMAN HANKKIMINEN MARTINKIRKKOON RYHMÄPROJEKTINA
Martinkirkossa ei ole tällä hetkellä kirkkosaliin riittävänkokoista
seimiasetelmaa. Seurakuntapastori Liisa Kuusela on ollut
yhteydessä taidekasvattaja Helbe Pajariin. Hän on tehnyt
ehdotuksen
ryhmäprojektina
rakennettavasta
paperimassavalmisteisesta
seimiasetelmasta.
Ehdotus
on
seuraava:
”RAKENNETAAN
SEIMI
PAPERIMASSASTA
KOLMIULOTTEINEN JOULUYÖN KUVAELMA”

–

Syksyn 2018 aikana rakennetaan Jouluyön kuvaelma – jouluseimi
paperimassasta Martin kirkon tulevia jouluja ilahduttamaan ja
luomaan joulutunnelmaa. Rakennamme kolmiulotteisen jouluyön
kuvaelman johon Pyhän perheen lisäksi paikalle saapuvat
Itämaan tietäjät, enkelit ja paimenet lampaineen. Pohdimme
yhdessä ryhmän kanssa tapahtumapaikkaa ja sen ilmaisullisia
mahdollisuuksia tarkastelemalla evankeliumien tekstejä ja 13001500-kuvataiteen
ratkaisuja
kuvauksista.
Tutustumme
seimitraditioon ja suunnittelemme ideoiden ja omien ajatusten
kautta tulevaa seimeä. Hahmojen runko rakennetaan
metalliverkosta ja –langasta. Tämän päälle muovataan
paperimassalla varsinainen hahmo. Figuurit maalataan ja
sijoitetaan
lopulliseen
ympäristöönsä;
paperimassasta
rakennettuun maisemaan, jossa keskiössä on Pyhä perhe.
Ekologisesti toimien paperimassa valmistetaan käytetyistä
sanomalehdistä. Lehdet revitään postimerkin kokoisiksi palasiksi,
minkä työn ryhmän jäsenet voisivat osittain tehdä esim. vapaaajallaan saatuaan opastuksen työhön ohjaajalta. Ohjaaja
puolestaan liottaa revityn silpun ja tekee siitä paperimassaa
(työvaiheeseen kuluu aikaa keskimäärin 10-15tuntia, joka sisältyy
palkkioon, mutta ei ole laskettu tunteihin). Hahmojen
valmistukseen
tarvitaan
metalliverkkoa
ja
–lankaa,
kertakäyttökäsineitä (paperin repimisen, massan muotoamisen, ja
maalaamisen
yhteydessä), massaan sekoitetaan erilaisia
kemikaaleja, sauvasekoitin massan valmistamiseen (yleensä yksi
sekoitin/projekti),
akryylivärejä
hahmojen
ja
maiseman
maalaamiseen, pensseleitä, muovailuvälineitä, kyniä, paperia,
pahvialusta johon kaikki kootaan, ym. Näistä materiaaleista
laskutetaan erikseen kulutuksen mukaan, yleensä 150-200 €.
Projektin suunnittelu ja ohjaus taidekasvattaja Helbe Pajari.
RYHMÄ JA TILA
Ryhmän koko max 10 henkilöä
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Tilaksi tarvitaan sellainen ympäristö jossa on kaikille pöytätilaa ja
tuolit sekä vesipiste. Pöydille tarvitaan esim. vahakangas
suojaamaan
pöydänpintoja
työskentelyn
ajaksi.
Näytän
videotykillä kuvia liittyen
suunnitteluun ja renessanssin
kuvataiteeseen. Minulla on itselläni tietokone, jonka voin tuoda
paikalle, mutta talon puolesta tarvittaisiin tykki ja valkokangas
(valkoinen seinä).
PROJEKTIN TAVOITTEITA:
Taito- ja taideaineiden soveltamista kolmiulotteisten hahmojen ja
tilan harjoitus, miten muovaan kolmiulotteisia hahmoja suhteessa
kolmiulotteiseen
tilaan
jouluyön
kuvaelman
tunnelman,
merkityksien ja viestin tavoittaminen, ja sen siirtäminen
kuvaelmaan uuden oppimista, osaamisen haltuunottoa
käsien ja ajatusten koordinaatiota yksilönä vahvistumista, toisilta
oppimista yhteisöllisyyttä, itsen löytämistä, paikan löytämistä
ryhmässä

Yksilön ja ryhmän toiminnassa keskustelua, tutustumista,
vuorovaikutusta kristillisen traditioon tutustumista ja tuottamista
ajatusten, ideoiden ja tekemiseen liittyvien oivallusten jakamista,
PROJEKTIN AIKATAULU
Alustavasti on keskusteltu, että projekti olisi syksyllä 2018, jolloin
valmis työ valmistuisi tulevaan joulusesonkiin.
Ehdotan työskentelyyn kokoontumista kerran viikossa, kaksi tuntia
kerrallaan. Jos halutaan, että seimi on valmis 1. adventtiin
mennessä pitäisi aloittaa elokuun viikolla 34 (30 tunnin mukaan).
Monesti on loppupään viimeisinä viikkoina ollut projektitapaamisia
2 kertaa viikossa, kun voi jo arvioida montako tuntia vielä on
tehtävää, jotta työ valmistuu. Kaikki on kiinni ryhmän kyvyistä
tehdä asioita. Ryhmät ovat hyvin vaihtelevia.
PROJEKTIN KUSTANNUKSET
Suunnittelun ja ohjauksen palkkio ja materiaalikustannukset
Keskimäärin seimiprojekteihin on mennyt n. 30-35 tuntia
kontaktiohjausta (sisältää 1 tunnin projektin luovutuksen tilaajalle,
esim. seimen siunaamisen joulun alla sopivassa tilanteessa).
Tällaiseen tuntimäärään päästään yleensä kun (ohjaaja tekee
massan omalla ajallaan ja ryhmäläiset repivät osan paperista
omalla ajallaan).
Palkkio 30-35 tuntia á 50,00 € tunti (sis. 24 % liikevaihtoveron)
1500 – 1750 €
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Materiaalikulut
150-200 €
Yhteensä
1650 – 1950 €
Vastaan mielelläni kysymyksiin puhelimitse tai sähköpostilla
(helbe.pajari(at)vernum.fi).
Yhteistyöterveisin
Helbe Pajari
taidekasvattaja
045 1132827
Hanke on kannatettava kahdestakin syystä. Kirkkosalin puolelle
on hyvä saada tilaan nähden riittävän suuri seimiasetelma.
Seimiasetelma palvelee kaikenikäisiä mutta erityisesti kirkossa
vierailevia lapsia ja heille suunnattua joulunajan toimintaa.
Hankkeen valmistaminen siihen koottavan vapaaehtoisten
ryhmäprojektina antaa hankkeelle lisäarvoa, kun seimiasetelma
toteutuisi mittatilaustyönä Martinkirkkoon.
Esitys

Seurakuntaneuvosto myöntää rahoituksen seimihankkeeseen
seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta 1032900810.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten
arviointi:
Seimihankkeen
toteuttamisella
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia,
koska seimiasetelma palvelee erityisesti kirkossa vierailevia lapsia
ja heille suunnattua joulunajan toimintaa.
Ilmoitus työntekijöille.

Päätös

Esityksen mukaisesti

35 §
JÄRJESTELYTOIMIKUNTAAN NIMETTÄVÄT JÄSENET JA VARAJÄSENET
Turun
arkkihiippakunnan
tuomiokapituli
on
toimittanut
pöytäkirjanotteen 2/2018, 31.1.2018 § 41, Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymään kuuluvien mahdollisten uusien seurakuntien
järjestelytoimikunnat.
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Kirkkojärjestyksen 13.luvun 7:ssä säädetään, että kun
kirkkohallitus on päättänyt perustaa uuden seurakunnan,
tuomiokapitulin on viipymättä asetettava järjestelytoimikunta
seurakunnan alueella asuvista luottamustoimiin vaalikelpoisista
jäsenistä. Järjestelytoimikunnan jäsenten ja varajäsenten
lukumäärän ja koollekutsujan määrää tuomiokapituli. Niiden
seurakuntien kirkkoneuvostojen tai seurakuntaneuvostojen, joista
uusi seurakunta on muodostettu, on tehtävä tuomiokapitulille
ehdotukset järjestelytoimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä.
Tuomiokapituli pitää tarpeellisena pyytää mainituilta seurakunnilta
ehdotukset järjestelytoimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä jo
tässä vaiheessa. Ehdotus siis pyydettäisiin siltä varalta, että
kirkkohallitus perustaa ehdotetut uudet seurakunnat. Tämä
mahdollistaisi sen, että järjestelytoimikunta saataisiin viipymättä
perustettua.
Järjestelytoimikunnan
tehtävänä
olisi
muutostilanteessa hoitaa päätökset, jotka täytyy hoitaa kuntoon
ennen
1.1.2019.
Toimikunnan
tehtävänä
olisi
myös
seurakuntavaalien vaalilautakunnan nimeäminen.
Koollekutsujaksi tuomiokapituli esittää uuden seurakunnan
kirkkoherraa. Muina jäseninä tulisi kustakin nykyisestä
seurakunnasta valita kapitulin esityksen mukaan kuusi
luottamushenkilöjäsentä ja kuusi varajäsentä. Kirkkoherra toimisi
asioiden esittelijänä toimikunnassa.
Tuomiokapituli pyytää kirkkojärjestyksen 13 luvun 7 §:n nojalla
sekä
nykyisen
Turun
Mikaelinseurakunnan
ja
Turun
Martinseurakunnan
seurakuntaneuvostoja
nimeämään
kirkkojärjestyksessä tarkoitettuun järjestelytoimikuntaan kuusi (6)
jäsentä ja kuusi (6) varajäsentä siltä varalta, että kirkkohallitus
perustaa uuden Turun Mikaelinseurakunnan, Ehdotukset
pyydetään 15.3.2018 mennessä.
Esitys

Seurakuntaneuvosto nimeää järjestelytoimikuntaan kuusi (6)
varsinaista jäsentä ja kuusi (6) varajäsentä.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten arviointi: Järjestelytoimikunnan jäsenten ja
varajäsenten nimeämisellä ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia
Ilmoitus Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille.
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Asian käsittely: Seppo Muurinen pyysi Anna-Liisa Kiviön kannattamana asian
panemista pöydälle.
Päätös

Asia pantiin yksimielisesti pöydälle.

36 §
JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Esitys

Käsitellään jäsenten esille ottamat asiat.
Seppo Muurinen kysyi, voidaanko Kakskerran kirkolle saada
WC:stä kertova kyltti.
Anna-Liisa Kiviö kysyi, voidaanko Martin seurakuntatalolle saada
vauvojen hoitopöytä.

Päätös

Puheenjohtaja lupasi välittää nämä pyynnöt kiinteistöosastolle.

37 §
MUUTOKSEN HAKU
Oikaisuvaatimusosoitus sekä
tarkastettuun pöytäkirjaan.

muutoksenhakuohjeet

liitetään

38 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Vakuudeksi

Tuomo Norvasuo, pj

Hannu Jaatinen, siht.

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Markku Liitola

Seppo Muurinen
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