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MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

Torstai 12.04.2018 klo 18.00

Paikka

Martin seurakuntatalo, Temppelinkatu 1, Turku

Läsnä

Norvasuo, Tuomo
Ansas Heidi
Grönberg, Kirsti
Itähaarla, Anni
Kiviö, Anna-Liisa
Laine. Jukka
Liitola, Markku
Muurinen, Seppo
Pelander, Tuomo
Rauti, Siro
Saarela, Pekka
Tarvainen Essi
Penttilä Taisto

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, saapui 18.23 (§ 59)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Jaatinen, Hannu

sihteeri

Engblom Kaj
Fredriksson, Liisa
Kantola, Mauri

jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja piti alkuhartauden.
55 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06.

56 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaisesti
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57 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa, ellei sitä tarkasteta heti
kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Vuorossa ovat Pekka Saarela ja Essi Tarvainen.
Esitys

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Saarela ja Essi Tarvainen.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Päätös

Esityksen mukaisesti

58 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Seurakuntaneuvosto
työjärjestykseksi.

hyväksyy

esityslistan

kokouksen

Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Päätös

Esityksen mukaisesti

59 §
ILMOITUSASIAT
 Turun arkkihiippakunnan kirjeet
 Kirkkohallituksen yleiskirjeet
- 6/2018 Uskonnonvapaus varhaiskasvatuksessa
Kirkkohallituksen
yleiskirjeet
sakasti.evl.fi/yleiskirjeet

löytyvät

internetsivulta

 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
- Yleiskirje A2/2018
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät internetsivulta
sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
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 Muut asiat
- Pöytäkirjanote kirkkohallituksen täysistunnosta 27.3.2018
- Seurakunnan papiston vuosilomat ja vapaapäivät toukokuu –
syyskuu 2018
Esitys

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös

Esityksen mukaisesti

60 §
SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
1. Yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat
- Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat: 15.4., 1.3. ja 15.3.2018
- Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 15.2.2018
Yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat löytyvät
osoitteesta:
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
poytakirj/
2. Oman seurakunnan toimielinten pöytäkirjat ja muistiot
2.1. Johtokuntien pöytäkirjat
- Lähetystyön johtokunta 21.3.2018
2.2. Tukiryhmien muistiot
3. Lyhennysotteet
4. Kirkkoherrainkokouksen pöytäkirjat
5. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
29.3.2018
29.3.2018

8§
9§

Sijaisen palkkaaminen diakoniatyöhön
Ville Mantereen palkkaaminen
nuorteniltoihin

29.3.2018

10
§

Kauri Laineen palkkaaminen
rippikouluun
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Esitys

Merkitään saapuneet pöytäkirjat tiedoksi.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös

Esityksen mukaisesti

61 §
ALOITE MUISTOLEHDOSTA KAKSKERRAN HAUTAUSMAALLE
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Seppo Muurinen teki
edellisessä kokouksessa 15.3.2018 § 52 suullisesti aloitteen, että
Kakskerran
hautausmaalle
suunniteltaisiin
muistolehto.
Seurakuntaneuvoston tulee toimittaa aloite kiinteistöosastolle
valmisteltavaksi.
Esitys

Seurakuntaneuvosto tekee varapuheenjohtaja Seppo Muurisen
suullisen aloitteen pohjalta kiinteistötoimistolle esityksen
Kakskerran
hautausmaan
muistolehdon
suunnittelun
aloittamisesta.
Lapsivaikutusten
arviointi:
Muistolehdon
suunnittelua
ja
toteuttamista koskevalla aloitteella ei ole Kirkkojärjestyksen 23.
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus kiinteistöjohtaja
kirkkoneuvostolle

Päätös

Seppo

Kosolalle

ja

yhteiselle

Esityksen mukaisesti

62 §
VUODEN 2018 SEURAKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSALUEIDEN MÄÄRÄÄMINEN
Seurakuntavaalit toimitetaan marraskuussa, ja varsinainen
vaalipäivä on 18.11.2018. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto
voi
päättää
seurakunnan
mahdollisesta
jakamisesta
äänestysalueisiin (KL 23:19 ja KVJ 2:4).
Kirkkohallituksen
yleiskirjeessä
jakamisesta todetaan seuraavaa:

1/2018

äänestysalueisiin

Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai
useampi äänestyspaikka, jonka tulee olla avoinna klo 11–20
välisen ajan. Kiertäviä äänestyspaikkoja ei tule järjestää. Jos
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seurakunnan alue on laaja ja tarvitaan useampi äänestyspaikka
varsinaisena
vaalipäivänä,
tulee
seurakunta
jakaa
äänestysalueisiin. Tällöin myös seurakunnan äänioikeutetuista
jäsenistä tehtävät luettelot, eli äänioikeutettujen luettelot, tehdään
äänestysalueittain. Jos seurakunnassa ei ole käytössä
äänestysalueita, muodostetaan yksi yhtenäinen äänioikeutettujen
luettelo. Seurakunnissa, joita koskee seurakuntajaotuksen muutos
1.1.2019 alkaen, voidaan äänestysalueisiin jakautuminen tehdä
vain noudattamalla nyt voimassa olevia seurakuntarajoja.
Äänestysalueisiin jakautuminen ja seurakunnan yhteyshenkilö
tulee ilmoittaa kirkkohallitukseen huhtikuun loppuun mennessä.
Äänestysalueisiin jako toteutetaan muodostamalla Kirjuriin
digitoidut äänestysalueet. Seurakunnan, joka haluaa toteuttaa
äänestyksen äänestysalueittain, tulee piirtää alueiden rajat
Kirjuriin 31.5.2018 mennessä. Äänestysalueiden nimien tulisi olla
mahdollisimman
lyhyitä
ja
ne
kirjataan
järjestelmään
mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä.
Nimeämisestä annetaan tarkemmat ohjeet Kirjurissa. Mikäli
seurakunta ei ole jakautunut äänestysalueisiin, seurakunnassa voi
varsinaisena vaalipäivänä olla vain yksi äänestyspaikka.
Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin
vaalilautakunta
asetetaan,
jotta
vaalilautakuntaan
ja
äänestysalueen vaalien toimittamisesta vastuussa oleviin
jaostoihin osataan valita tarpeellinen määrä jäseniä.
Ainakin
kolmissa
edellisissä
seurakuntavaaleissa
Martinseurakunta on ollut yksi jakamaton äänestysalue.
Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana on tällöin toiminut
Martinkirkko. Yksi äänestysalue ja –paikka varsinaisena
vaalipäivänä
on
katsottu
riittäväksi,
koska
nykyinen
ennakkoäänestyskäytäntö
tarjoaa
seurakuntalaisille
hyvät
mahdollisuudet äänestää eri paikoissa.
Esitys

Seurakuntaneuvosto päättää, että Martinseurakunta muodostaa
vuoden 2018 seurakuntavaaleissa yhden jakamattoman
äänestysalueen.
Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntavaalien äänestysalueisiin
jakamista koskevalla päätöksellä ei ole Kirkkojärjestyksen 23.
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus keskusvaalitoimikunnalle ja kirkkohallitukselle.
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Päätös

Esityksen mukaisesti

63 §
VUODEN 2018 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 1/2018 todetaan vaalilautakunnan
valinnasta seuraavaa:
Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa
huolehtii
vaalilautakunta.
Vaalilauta-kunnan
asettaa
kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta tulee
asettaa viimeistään 31.5.2018.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla
tarkoitetaan
aviopuolisoa
sekä
ehdokkaan
kanssa
avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita
enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi
varajäseniä.
Tällöin
esimerkiksi
tilanteessa,
jossa
vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään,
vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai
hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty
varajäsen.
Lisäksi kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että
seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta
jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä.
Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön
toteuttamisesta äänestysalueella.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee vaalilautakunnan
jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan (KL 23:19 ja
KVJ 2:4). Vaalilautakunnan kokoonpanosta KL 23:19 todetaan
seuraavaa:
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista
sekä 10 §:n 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten
muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seura-kuntaneuvosto
asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään
neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä.
Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan
he tulevat jäsenten sijaan.

_____________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

TURUN JA KAARINAN
SEURAKUNTAYHTYMÄ
Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA 4/2018

7

12.04.2018

_____________________________________________________________________________
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että
seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta
jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja
sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta
äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin
säädetään.
Arkkihiippakunnan
lakimiesasessori
Matti
Mäkinen
on
kirkkoherroille osoittamallaan kirjeellä 3.4.2018 muistuttanut
kirkkoherran roolin muutoksesta vaalilautakunnan työskentelyssä
seuraavasti:
”Kirkkoherran asema
vaalilautakunnassa
on
muuttunut.
Kirkkoherra ei enää ole vaalilautakunnan jäsen virkansa puolesta,
mutta voidaan valita, jos on ao. seurakunnan jäsen. KL 23:2,1
säätää vaalikelpoisuudesta, mikä koskee myös kirkkoherraa. Jos
kirkkoherra asuu muualla eikä ole virkaseurakuntansa jäsen,
voidaan
hänet
kuitenkin
esim.
kutsua
asiantuntijaksi
vaalilautakuntaan. Tällöin hänellä on oikeus olla läsnä, mutta ei
osallistua
päätösten
tekemiseen
vaalilautakunnassa.
Kirkolliskokouksen lakivaliokunta on korostanut, että kirkkoherran
tulee toimia tiiviissä yhteistyössä vaalilautakunnan kanssa.
Riippumatta siitä onko kirkkoherra vaalilautakunnan jäsen,
valiokunnan mukaan kirkkoherran on turvattava vaalilautakunnalle
edellytykset sen tehtävän hoitamiseksi.”
Martinseurakunnan kirkkoherra ei ole virkaseurakunnan jäsen
eikä näin ollen ole kelpoinen vaalilautakunnan jäseneksi.
Vaalilautakunta voi halutessaan kutsua hänet asiantuntijaksi.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee seurakuntavaalien vaalilautakuntaan
vähintään viisi (5) jäsentä sekä varajäsenet siinä järjestyksessä,
jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Lisäksi
seurakuntaneuvosto
puheenjohtajan.

nimeää

vaalilautakunnan

Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntavaalien vaalilautakunnan
valinnalla ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus keskusvaalitoimikunnalle.
Asian käsittely: Seppo Muurinen pyysi asiaa pöydälle.
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Päätös

Asia pantiin pöydälle.

64 §
VUODEN 2018 SEURAKUNTAVAALIEN YHTEYSHENKILÖN NIMEÄMINEN
Marraskuussa 2018 toimitettavia seurakuntavaaleja varten tulee
seurakunnan nimetä vaalien yhteyshenkilö ja ilmoittaa tieto
valinnasta kirkkohallitukseen huhtikuun loppuun mennessä.
Esitys

Seurakuntaneuvosto nimeää kirkkoherra Tuomo
seurakuntavaalien yhteyshenkilöksi.

Norvasuon

Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntavaalien yhteishenkilön
valinnalla ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus keskusvaalitoimikunnalle ja kirkkohallitukselle.
Päätös

Esityksen mukaisesti

65 §
PARTIOLIPPUKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUKSET JA TILINPÄÄTÖKSET VUODELTA
2017

Seurakuntaneuvostolle on toimitettu tiedoksi partiolippukunta
Louhen tytöt ry:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017.
Tornikotkat ry:n, Tuulihaukat ry:n ja Tornipääskyt ry:n osalta
vahvistettuja tilinpäätöksiä ei vielä ole saatu. Ne annetaan
seurakuntaneuvostolle tiedoksi myöhemmin keväällä.
Louhen tytöt ry:n toimintakertomus ja tilinpäätös ovat ohessa
mukana.
Esitys

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi partiolippukunta Louhen
tytöy ry:n toiminta-arvion ja tilinpäätöksen vuodelta 2017.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Lapsivaikutusten arviointi: Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
tiedoksi antamisella ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös
Esityksen mukaisesti
_____________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

TURUN JA KAARINAN
SEURAKUNTAYHTYMÄ
Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA 4/2018

9

12.04.2018

_____________________________________________________________________________

66 §
PARTIOLIPPUKUNTIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

Seurakuntaneuvostolle on toimitettu tiedoksi partiolippukunta
Tornikotkat ry:n, Tuulihaukat ry:n, Tornipääskyt ry:n ja Louhen
tytöt ry:n toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodelle 2018.
Partiolippukuntien toiminta- ja taloussuunnitelmat ovat ohessa
mukana.
Esitys

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Tornikotkat ry:n,
Tuulihaukat ry:n, Tornipääskyt ry:n sekä Louhen tytöt ry:n
toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodelle 2018.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Lapsivaikutusten arviointi: Toiminta- ja taloussuunnitelmien
tiedoksi antamisella ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös

Esityksen mukaisesti

67 §
OLGA MANNOSEN TESTAMENTTIRAHASTON V. 2018 AVUSTUKSET
Olga Mannosen testamenttirahastolle on tehty liitteen SN
12.4.2018 liite 1 § 67 mukaiset avustusanomukset, yhteissumma
22.561
€.
Kasvatusasiain
johtokunta
on
käsitellyt
avustusanomukset kokouksessaan 26.2.2018 § 6 seuraavasti:
Kasvatusasian johtokunta
26.2.2018 § 6
Johtokunta katsoo, että kaikki johtokunnalle esitetyt anomukset
ovat Olga Mannosen -testamenttirahaston sääntöjen mukaisia ja
esittää
seurakuntaneuvostolle,
että
esitetyt
anomukset
myönnetään hakijoille. Myönnettävillä avustuksilla on merkittävä
vaikutus lapsiin ja nuoriin.
Taize-matkan 2019 suhteen johtokunta suhtautuu myönteisesti
matkaan ja esittää seurakuntaneuvostolle, että matkan
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kokonaiskustannuksista
varataan
määräraha matkan valmisteluun.

vuodelle

2018

riittävä

Johtokunta esittää, että anomuksen kokonaissumman suhteen
vuodelle 2019 tehtäisiin ennakkovaraus matkan lopullisia
kustannuksia varten. Tämä on tärkeää, jotta matkan todellinen
hinta voidaan kertoa jo tässä vaiheessa osallistumisesta
kiinnostuneille nuorille, ja että myös vähävaraisten perheiden
nuorilla olisi mahdollisuus osallistua matkaan.
Hakemusten yhteenveto on liitteessä 1.
Seurakuntaneuvosto
12.4.2018 § 67

Olga Mannosen testamentissa rahaston käyttötarkoitus on alun
perin ollut Martinseurakunnan poika- ja tyttötyön tukeminen.
Nykyisessä seurakuntatyössä se kattaa varttuneiden nuorten ja
alakouluikäisten parissa tehtävän nuorisotyön, rippikoulutyön sekä
perhetyön. Myös niiden partiolippukuntien toiminta, joiden
taustayhteisö
seurakunta
on,
määritellään
lippukuntien,
seurakunnan ja seurakuntayhtymän kolmikantasopimuksissa
osaksi seurakunnan nuorisotyötä. Tämän mukaisesti kaikki
Mannosen rahastolle tänä vuonna toimitetut avustusanomukset
vastaavat testamentin käyttötarkoitusta.
Vuoden 2018 avustusanomuksissa anotusta kokonaissummasta
22.561 € partiolippukuntien osuus on yhteensä 16.183 € eli yli 70
%. Summa on kaksi kertaa suurempi kuin partiolippukuntien
vuoden 2018
yhteenlaskettu vuosiavustus. Seurakunnan
avustusten osuus lippukuntien tulopohjassa on merkittävä. Tänä
vuonna huomiota kiinnittää myös se, että kolme lippukuntaa on
anonut huomattavan summan retkeilykalustojen uusintaan.
Avustusten myöntämiselle ei sinänsä ole estettä. Voi kuitenkin
kysyä, millaisessa suhteessa avustuksia myönnetään toisaalta
seurakunnan omalle toiminnalle ja toisaalta partiolippukunnille,
jotka ovat myös itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä.

Esitys

Seurakuntaneuvosto myöntää Olga Mannosen rahastosta anotut
avustukset kasvatusasiain johtokunnan esityksen perusteella
liitteen SN 12.4.2018 liite 1 § 67 mukaisesti.
Lapsivaikutusten arviointi: Avustusten myöntämisellä on
kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Ilmoitus partiolippukunnille, nuorisotyölle ja kasvatusasiain
johtokunnalle.
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Päätös

Esityksen mukaisesti

68 §
SEURAKUNNAN TYÖYHTEISÖN JA SEURAKUNTANEUVOSTON NEUVOTTELU
Kirkkohallituksen täysistunto päätti 27.3.2018, ettei Martin- ja
Mikaelinseurakunnista muodosteta uutta Mikaelinseurakuntaa,
vaan entinen rakenne säilytetään.
Kirkkohallituksen tehtyä seurakuntarakenteesta päätöksensä on
työyhteisön ja seurakuntaneuvoston syytä yhdessä purkaa takana
olevaa prosessia sekä arvioida nykyhetkeä ja tulevaa. Vaikka
rakenteiden osalta jatkuvat entisellään, alkamassa on uusi vaihe
Martinseurakunnan elämässä.
Sekä seurakuntaneuvoston työjaostossa että johtavien
työntekijöiden kokouksessa nähtiin tärkeäksi se, että työntekijät
ja luottamushenkilöt pitävät aiheesta yhteisen neuvottelun
loppukevään aikana.
Käydään keskustelu neuvottelun sisällöistä tavoitteista.
Kirkkoherra tekee esityksen neuvottelun ajankohdasta
kokouksessa.
Esitys

Seurakuntaneuvosto päättää työyhteisön ja seurakuntaneuvoston
yhteisen seminaarin järjestämisestä kevään aikana.
Lapsivaikutusten arviointi: Yhteisen neuvottelun järjestämisellä ei
ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus työyhteisölle.

Päätös

Neuvottelua ehdotettiin pidettäväksi Hennalassa 31.5. klo 17.00
alkaen. Paikka varmistetaan vielä Prime-varauspalvelusta.
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LÄHETYSJÄRJESTÖJEN VUOSIJUHLILLE OSALLISTUMINEN KEVÄÄLLÄ JA KESÄLLÄ
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Lähetystyön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan
21.3.2018 § 15 seuraavasti:
Lähetystyön johtokunta
21.3.2018 § 15
Edustajien valinta niiden lähetysjärjestöjen kesäjuhlille, joiden
kanssa seurakunnalla on nimikkosopimus. Kaksi edustajaa
voidaan valita Lähetysjuhlille ja Medialähetyspäiville.1
Muiden päivien kohdalla käytetään harkintaa. Käytäntönä on ollut,
että seurakunta on kustantanut valittujen maallikkoedustajien
matka- ja ruokailukulut päivien ajalta. Suomen Lähetysseuran
Lähetysjuhlien sekä Sanansaattajien Medialähetyspäivien kulut
on korvataan seurakuntaneuvoston määrärahoista, koska
seurakunta on Lähetysseuran ja Medialähetysjärjestö
Sanansaattajien virallinen jäsen. Käytännön järjestelyistä on hyvä
sopia lähetyssihteerin kanssa. Pääsääntöisesti kulut on korvattu
kuitteja vastaan.
25.-27.5. Lähetysjuhlat, Suomen Lähetysseura, Kuopio.
26.-27.5. Medialähetyspäivät, Sanansaattajat, Lohja / Vivamo.
15.-17.6. Kylväjän kesäpäivät, Kauniainen / Raamattuopisto
6.-8.7. Kansanlähetyspäivät, Ryttylä,
Keskustelu Kokouksen yhteydessä selvisi, että Sanansaattajien kevätkokous
on perjantaina 25.5 klo 18.00 Vivamon Särkyneen sydämen
kirkossa. Medialähetyspäivät toteutuvat ennakkoon ilmoitetun
mukaisesti. Johtokunta esittää Ritva Koskista edustajaksi
kevätkokoukseen ja Sanansaattajien Medialähetyspäiville 25.27.5.2018
Johtokunta esittää Mirja Metsoa Edustajaksi Suomen
Lähetysseuran vuosikokoukseen Kuopion Lähetysjuhlilla 25.27.5.2018
Päätös

Lähetystyön johtokunta esittää seurakuntaneuvostolle, että
lähetysjärjestöjen vuosikokoukseen ja kesäjuhlille lähetetään
edustajat seuraavasti:
25.-27.5. Kevätkokous ja Medialähetyspäivät, Sanansaattajat,
Lohja / Vivamo, Ritva Koskinen.
25.-27.5. Vuosikokous ja Lähetysjuhlat, Suomen Lähetysseura,
Kuopio, Mirja Metso

Seurakuntaneuvosto
12.4.2018 § 69
Esitys
Seurakuntaneuvosto päättää lähetystyön johtokunnan
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esityksen mukaan, että lähetysjärjestöjen vuosikokoukseen ja
kesäjuhlille lähetetään edustajat seuraavasti:
25.-27.5. Kevätkokous ja Medialähetyspäivät, Sanansaattajat,
Lohja / Vivamo, Ritva Koskinen.
25.-27.5. Vuosikokous ja Lähetysjuhlat, Suomen Lähetysseura,
Kuopio, Mirja Metso
Ritva Koskiselle maksetaan osallistuminen sekä matka- ja
ruokakulut, Mirja Metsolle osallistuminen ja muut kulut
KirVESTES:n mukaisesti.
Koska kyse on seurakunnan edustajista, kustannukset maksetaan
seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta 2032900810.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten arviointi: Edustajien nimeämisellä lähetysjuhlille
ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Ilmoitus nimetyille.
Päätös

Esityksen mukaisesti

70 §
ANOMUS ”ARVOKAS SELLAISENA KUIN OLET” –KESKUSTELURYHMIEN JATKOSTA
TM, työnohjaaja Anja-Maria Lundqvist toteutti yhdessä psykologi
Eva
Oran
kanssa
seurakuntaneuvoston
(14.12.2017)
päätöksellä Arvokas!-ryhmän Masennuksesta ja uupumuksesta
eteenpäin 23.1.-27.2.2018, yhteensä 6 kertaa. Muut kaksi
ryhmää jatkuvat vielä ja päättyvät huhtikuun lopulla. Anja-Maria
Lundqvist on tehnyt seuraavan anomuksen ryhmien toiminnan
jatkumisesta:
Kirjoitan diakoniatyöntekijä Heli Ojalan kanssa käymiemme
keskustelujen pohjalta, sekä pyynnöstä lähettää aiempi
seurakuntaneuvoston päätös liitteenä mahdollista uutta
päätöksentekoa varten.
Toteutimme psykologi Eva Oran kanssa seurakuntaneuvoston
(14.12.2017) päätöksellä Arvokas!-ryhmän Masennuksesta ja
uupumuksesta eteenpäin´23.1.-27.2.2018, yhteensä 6 kertaa.
Muut kaksi ryhmää jatkuvat vielä ja päättyvät huhtikuun lopulla.
_____________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

TURUN JA KAARINAN
SEURAKUNTAYHTYMÄ
Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA 4/2018

14

12.04.2018

_____________________________________________________________________________

Ensimmäisen ryhmän jäsenistä osa ilmaisi jo kokoontumisten
aikana toiveitaan ryhmän jatkosta, mutta koska päätös kattoi vain
anotut 6 kertaa, rohkaisimme heitä kokoontumaan keskenään
ohjatun ryhmän päätyttyä. Tarve on edelleen kuitenkin ollut, että
ryhmällä olisi jatkossakin ohjaaja.
Heli on ollut minuun yhteydessä tämän toiveen tiimoilta, ja ottanut
yhteyttä myös osaan ryhmäläisistä tiedustellakseen jatkoryhmään
osallistumisen halukkuutta. Tässä vaiheessa tavoitetuista ainakin
neljä toivoisi voivansa jatkaa ohjatussa ryhmässä, ja että tämä
päiväsaikaan kokoontuva ryhmä jatkuisi mahdollisimman pian.
Ryhmä olisi joka tapauksessa pienempi kuin aloitusryhmä (11
hlöä), joten voisin ohjata sitä yksin. Esillä oli ajatus myös siitä, että
ryhmäkerran kesto voisi olla 2 h ja näitä jatkoryhmän kertoja voisi
olla esim. kuusi kappaletta, tai miten tarve on.
Ryhmä voisi kokoontua Hirvensalon seurakuntasalin pienessä
osassa tiistaisin klo 13-15 tai 13.30-15, alkaen esim.17.4.ja
päättyen vaikka 29.5.2018. Kustannukset olisivat kuten
ensimmäisessä ryhmässä, eli yhden ohjaajan osalta 70e / 1,5 h
ja kahden tunnin ajalta 90e. Yhteensä siis 6x70e=420e tai
6x90e=540e.
Sisällöllisesti ryhmän ohjaus olisi pienen ryhmän salliessa vielä
enemmän yksilöön keskittynyttä, edelleen myös
ratkaisukeskeistä, mutta hengelliseen tukeen, sielunhoitoon ja
rukoukseen painottunutta.
Ystävällisesti,
Anja-Maria Lundqvist
Seurakuntaneuvosto päätti 14.12.2017 § 178 seuraavan esityksen
mukaisesti: Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteenä 1 § 178
selvityksen perusteella tehdyn anomuksen ja myöntää 1.400 €
Arvokas sellaisena kuin olet –luento- ja keskustelusarjan
toteuttamiseen. Kustannukset maksetaan edellisten vuosien
säästömäärärahoista, mikäli kustannuspaikalle ”Seurakunnalliset
tapahtumat” varsinaisessa vuosibudjetissa varattu summa ei riitä
kattamaan em. menoja.
Lähtökohtaisesti tapahtumat, joihin rahoitusta haetaan, tulisi
suunnitella kokonaisuuksina, jotka alkavat ja päättyvät sovitusti.
Koska ryhmäprosessi on nyt käynnissä ja tarvetta jatkolle on,
voidaan jatkorahoitus myöntää tässä tilanteessa samoin
periaattein
kuin
ensimmäisellä
kerralla.
Jatkoaikana
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ryhmäprosessi tulee viedä
informoida ryhmäläisiä.
Esitys

päätökseensä,

mistä

on

hyvä

Seurakuntaneuvosto hyväksyy Arvokas sellaisena kuin olet –
luento- ja keskustelusarjan jatkon toteuttamisen siten, että
jatkoryhmätoiminta voi jatkua enintään 6 kertaa ja lisämäärärahaa
myönnetään enintään 540 €. Jatkoaikana ryhmäprosessi tulee
viedä päätökseensä, mistä on hyvä informoida ryhmäläisiä.
Kustannukset maksetaan edellisten vuosien säästömäärärahoista,
mikäli
kustannuspaikalle
”Seurakunnalliset
tapahtumat”
varsinaisessa vuosibudjetissa varattu summa ei riitä kattamaan
em. menoja.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole Kirkkojärjestyksen
23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus Anja-Maria Lundqvistille, saariston tukiryhmälle ja taloustoimistolle

Päätös

71 §
JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Esitys

Käsitellään jäsenten esille ottamat asiat.

Asian käsittely: Anni Itähaarla ehdotti jumalanpalveluselämän esittelyä seurakuntaneuvoston kokouksessa.
Päätös

72 §
MUUTOKSEN HAKU
Oikaisuvaatimusosoitus sekä
tarkastettuun pöytäkirjaan.

muutoksenhakuohjeet

liitetään

73 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05
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Vakuudeksi:
Tuomo Norvasuo, pj.

Hannu Jaatinen, siht.

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Pekka Saarela

Essi Tarvainen
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