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MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika

Keskiviikko 29.08.2018 klo 18.00-19.42

Paikka

Martin seurakuntatalo, Temppelinkatu 1

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, sihteeri
jäsen, saapui klo 19.32 § 118
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, saapui 18.13, §11 4
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen, poistui 19.18 § 118

Poissa

Hannu Jaatinen

sihteeri

ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja piti alkuhartauden.

109 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

110 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Esityksen mukaan.
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111 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa, ellei sitä tarkasteta heti
kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Vuorossa ovat Mauri Kantola ja Anna-Liisa Kiviö.
Esitys

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mauri Kantola ja Anna-Liisa Kiviö.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mauri Kantola ja Markku Liitola.

112 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Seurakuntaneuvosto
työjärjestykseksi.

hyväksyy

esityslistan

kokouksen

Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että
käsitellään § 119 Avustusanomus; avustus MAF:lle.

lisäasiana

113 §
ILMOITUSASIAT
 Turun arkkihiippakunnan kirjeet
 Kirkkohallituksen yleiskirjeet
- 10/2018 Verkkotyön yhteistyömalli
- 11/2018 Hallinto- ja erityistuomioistuimille uusi sähköinen
asiointipalvelu
Kirkkohallituksen
yleiskirjeet
sakasti.evl.fi/yleiskirjeet

löytyvät

internetsivulta

 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
- A5/2018 Vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän
asemaa koskeva työsopimuslain muutos
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Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät internetsivulta
sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
 Muut asiat
Esitys

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös

Esityksen mukaan.

114 §
SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
 Yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat
- Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat: 24.5.,7.6. ja 20.6.2018
- Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 7.6.2018
Yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat löytyvät
osoitteesta:
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko
 Oman seurakunnan toimielinten pöytäkirjat ja muistiot
2.1. Johtokuntien pöytäkirjat
2.2. Tukiryhmien muistiot
 Lyhennysotteet
 Kirkkoherrainkokouksen pöytäkirjat
 Kirkkoherran päätöspöytäkirjat

Päivämäärä
3.6.2018
13.6.2018
20.6.2018
20.6.2018
25.6.2018

Päätös
21 §
22 §
23 §
24 §
25 §

25.6.2018

26 §

Asia
Rippileirin 503 OTV
Vuosilomat 2018, muut kuin papit
Virkavapaus, Hannele Tenhu
Virkavapaus, Tomi Satomaa
Ylimääräisen työntekijän palkkaaminen
isosleirille 19.-20.5.2018
Kauri Laineen palkkaaminen
nuorteniltoihin
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Esitys

20.7.2018
20.7.2018
20.7.2018

27§
28 §
29 §

30.7.2018

30 §

13.8.2018

31 §

Sijaisen palkkaaminen rippileirille 510
Sijaisen palkkaaminen nuorisotyöhön
Ylimääräisen työntekijän palkkaaminen
diakoniatyöhön
Tilapäisen työntekijän palkkaaminen
rippileirille 508
Työkokeilu Jan Hirvilahti

Merkitään saapuneet pöytäkirjat tiedoksi.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös

Esityksen mukaan.

115 §
NUORISOTYÖNOHJAAJA PAULA ADEKANYEN OPINTOVAPAA-ANOMUS
Nuorisotyönohjaaja Paula Adekanye on toimittanut seurakuntaneuvostolle seuraavan opintovapaan jatkoa koskevan
anomuksen:
OPINTOVAPAA-ANOMUS
Paula Adekanye
9 Terrill Close
Huntingdon
PE29 3EW
United Kingdom 6.7.2018
Seurakuntaneuvosto
Martinseurakunta
Anomus opintovapaan jatkamista varten
Hakija: Paula Adekanye
Toimipaikka: Martinseurakunta
Opintovapaan ajankohta: 1.10.2018 – 30.9.2019
Mihin koulutukseen vapaa anotaan:
MA Graphic Design and Typography
Koulutuksen järjestäjä (oppilaitos tai muu vastaava):
Anglia Ruskin University, Cambridge
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Onko kyseessä aiemman opiskelun loppuun saattaminen:
Kyllä. Koulutus on alkanut syyskuussa 2017 ja
valmistumisajankohta on aiemmin saaduista tiedoista poiketen
lokakuussa 2019.
Huntingdon 6.7.2018
Paula Adekanye
Opintovapaan myöntämisen perusteista ja periaatteista säädetään opintovapaalaissa seuraavasti:
4 § Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä
vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus
saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden
vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta.
5 § Opintovapaa voidaan myöntää opiskeluun julkisen valvonnan
alaisessa koulutuksessa. Opintovapaa voidaan myöntää myös 1
momentissa tarkoitettuun opiskeluun rinnastettavia ulkomailla
tapahtuvia opintoja varten
6 § Opintovapaan aika katsotaan palvelussuhteen perusteella
määräytyviä, muita kuin lakisääteisiä, taloudellisia etuuksia
määrättäessä työssäoloajan veroiseksi siltä osin kuin siitä on
työehto- tai virkaehtosopimuksin sovittu.
Opintovapaan perusteella määräytyvistä vuosiloma- ja eläkeetuuksista säädetään erikseen.
8 § Jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna
aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella tai, milloin on kysymys harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuvasta koulutuksesta, enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.
9 a § Työntekijä voi siirtää yli viideksi päiväksi myönnetyn opintovapaan käyttöä, mikäli siitä ei aiheudu työnantajalle tuntuvaa haittaa.
Ilmoitus myönnetyn opintovapaan käyttämättä jättämisestä on
tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen opintovapaan alkamista.
10 § Milloin opintovapaa on myönnetty pitemmäksi kuin 50 työpäivän ajaksi, työntekijällä on oikeus keskeyttää opintovapaa ja
palata työhön.
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Jos työntekijä haluaa käyttää hänelle 1 momentin mukaan kuuluvaa oikeutta, hänen on ilmoitettava tästä vähintään neljä viikkoa
ennen työhön paluutaan.
Milloin sairaudesta, synnytyksestä tai tapaturmasta aiheutuva
työntekijän työkyvyttömyys alkaa opintovapaan aikana ja jatkuu
yhtäjaksoisena yli seitsemän päivää, ei tämän ajan ylittävää osaa
työkyvyttömyysajasta ole luettava opintovapaa-ajaksi, jos työntekijä ilman aiheetonta viivytystä tätä pyytää. Työntekijällä on hakemuksesta oikeus käyttää näin keskeytynyt opintovapaa myöhemmin sen estämättä, mitä 8 §:n 2 momentissa on säädetty.
Jos sopimus sijaisen työhön ottamisesta opintovapaan ajaksi on
tehty, ei työnantajalla ole velvollisuutta ottaa opintovapaata hakenutta työntekijää työhön aikana, jona sijaisen työsopimus lain tai
työehtosopimuksen mukaan on pidettävä voimassa.
12 § Opintovapaan hyväksyttävästä käyttämisestä on opetuksen
tai koulutuksen järjestäjä taikka opinnäytteen vastaanottaja velvollinen antamaan opiskelijalle todistuksen sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Työntekijän on työnantajan vaatimuksesta esitettävä tämä todistus työnantajalleen.
Pääsääntöisesti työnantajan tulee myöntää opintovapaa mikäli
sen myöntämättä jättämiseen ei ole erityisen painavia perusteita.
Paula Adekanyen kohdalla opintovapaalain määrittämät edellytykset täyttyvät eikä opintovapaan myöntämiselle ole estettä.
Esitys

Seurakuntaneuvosto päättää myöntää nuorisotyönohjaaja Paula
Adekanyelle opintovapaata hänen anomuksensa mukaisesti ajalle
1.10.2018-30.9.2019.
Lapsivaikutusten arviointi: Opintovapaan myöntämisellä ei ole
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia,
edellyttäen että nuorisotyöhön palkataan sijainen.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus Paula Adekanyelle, kasvatusasiain johtokunnalle (pj
Heikki Knuuti), palkkatoimistoon ja hallintovirastoon.

Päätös

Esityksen mukaan.

116 §
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN 1.10.2018-30.9.2019
Seurakuntaneuvosto edellisessä kohdassa 115 § päättänyt
nuorisotyönohjaaja Paula Adekanyelle opintovapaan
myöntämisestä ajalle 1.10.2018-30.9.2019. Jotta nuorisotyön
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toimintaa voidaan nykyisellään toteuttaa, tulee työalalle
vastaavaksi ajaksi palkata viransijainen.
Paula Adekanyen jatkoanomus on tullut heinäkuussa eikä sitä ole
näin ollen voitu käsitellä ennen tätä kokousta. Aikataulun tiukkuus
on hakuprosessin kannalta haastava, mutta viransijaisuus on silti
perusteltua laittaa julkiseen hakuun.
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaisesti kirkkoherra voi
palkata viranhaltijapäätöksellä sijaisen määrärahojen puitteissa
enintään puoleksi vuodeksi. Sitä pidempien viransijaisuuksien
täyttämisestä päättää seurakuntaneuvosto.
Viransijaisuus tulee ottaa vastaan 1.10.2018 lukien, ja
seurakuntaneuvoston seuraava kokous on vasta 27.9.2018.
Aikataulun huomioiden olisi toivottavaa, että seurakuntaneuvosto
valtuuttaisi kirkkoherran tekemään tässä tapauksessa
viransijaisuudesta palkkauspäätöksen viranhaltijapäätöksenä.
Hakuilmoitus on liitteenä SN 29.8.2018 liite 1 § 116. Hakuilmoitus
julkaistaan ainoastaan internetissä.
Esitys

Seurakuntaneuvosto päättää
1. julistaa nuorisotyön viransijaisuuden ajalle 1.10.201830.9.2019 haettavaksi SN 29.8.2018 liite 1 § 116 mukaisesti
sekä
2. valtuuttaa esittelyssä mainituin perustein kirkkoherran
poikkeuksellisesti tekemään päätöksen sijaisen valinnasta
viranhaltijapäätöksellä.
Lapsivaikutusten arviointi: Sijaisen palkkaamisella nuorisotyöhön
on Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja myönteisiä
lapsivaikutuksia, koska se mahdollistaa työalan toiminnan täydellä tiimillä.

Päätös

Esityksen mukaan sillä lisäyksellä, että Anni Itähaarla ja AnnaLiisa Kiviö saavat tiedot hakijoista sähköpostilla ja osallistuvat
mahdollisuuksien mukaan haastatteluihin.

117 §
MARTINSEURAKUNNAN VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMA

Vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa laadittiin tilanteessa, jossa
tuomiokapitulin asettama selvitysmies oli tehnyt esityksensä
seurakuntajaon
muuttamisesta
Turun
ja
Kaarinan
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seurakuntayhtymän alueella. Toteutuessaan esitys olisi merkinnyt
nykyisten Martin- ja Mikaelinseurakuntien lakkauttamista ja uuden
Mikaelinseurakunnan perustamista niiden alueelle.
Rakenneprosessin ollessa kesken alkuvuoden 2018 pitkäjänteinen
suunnittelu- ja kehittämistyö oli vähäistä. Martinseurakunnan
jatkaessa Kirkkohallituksen maaliskuussa 2018 tekemän
päätöksen mukaisesti itsenäisenä seurakuntana tulee toiminnan
suunnittelua ja kehitystyötä
lähteä nyt suunnittelemaan
tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti
Yksi keskeinen tehtävä tässä työssä tulee olemaan uuden
toimintastrategian luominen vuoden 2019 aikana. Prosessi tulee
tehdä työyhteisön ja vuoden alusta aloittavien uusien
luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tähän liittyy laajemminkin
työyhteisön ja seurakuntaneuvoston yhteistoiminnan lujittaminen
ja kehittäminen.
Martinseurakunnan hallintorakenteen osalta tulee tehdä uudelleen
arviointi. Tällä hetkellä käytössä on sekamalli, jossa yhdistyy
hallinnolliset johtokunnat ja toiminnalliset tukiryhmät. Yleinen
kehityslinja seurakunnissa on ollut selkeästi kohti tuki- ja
työryhmämallia,
jossa
painopiste
on hallinnon
sijaista
toiminnallinen ja käytännöllinen. Jo nykyisen seurakuntaneuvoston
v.
2018
toimintasuunnitelman
yhteydessä
käymässä
keskustelussa ”korostettiin seurakunnan käytännön työn
painottamista hallinnon sijaan.” (SN 6.6.2017 § 90 asian
käsittely).Uuden seurakuntaneuvoston tulee ottaa asiaan kantaa
toimikautensa alussa.
Martin johtavat työntekijät asettivat toiminnalliseksi painopisteeksi
vuodelle 2018 perhelähtöisen työn (erityisesti perhetyön, rippikoulu- ja nuorisotyön sekä diakonisen perhetyön muodostama kokonaisuus). Silloin todettiin, että perhelähtöisen työn hyvillä käytännöillä olisi merkitystä seurakuntarakenteessa tapahtuvan muutoksen jälkeenkin. Vuoden 2018 aikana perhelähtöisen työn kehittäminen ei käytännössä merkittävästi edennyt, joten se on perusteltua nostaa edelleen tavoitteeksi v. 2019.
Vuoden 2019 toimintasuunnitelma on liitteenä SN 29.8.2018 117 §
liite 1.
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuoden 2019 toimintasuunnitelman
SN 29.8.2018 117 § liite 1 mukaisesti.
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Lapsivaikutusten arviointi: Perhelähtöisen työotteen vahvistamisella on Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja myönteisiä
lapsivaikutuksia.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus taloustoimistolle.
Päätös

Esityksen mukaan.

118 §
TYÖYHTEISÖN, SEURAKUNTANEUVOSTON, VIRO-TUKIRYHMÄN JA MARTINKIRKON
KUORON YHTEINEN MATKA VIROON 5.-7.10.2018
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 6.6.2018 § 102
otsikossa mainitun matkan toteuttamisesta, että ”matkaajankohtana ensisijaisena 5-7.10 ja toissijaisena 12.-14.10.
Pekka Saarela ja Kaj Engblom selvittävät Suure-Jaanin tilanteen
ja bussi- ja muita varauksia matkaan liittyen. Valtuutettiin heidät
tekemään tarvittavat varaukset. Matka tehdään yhdellä bussilla.”
Matkalle lähdetään perjantaina 5.10. n. klo 6.00 Turusta ja paluu
Turkuun tapahtuu sunnuntaina 7.10. n. klo 23.00. Matkan aikana
yövytään kaksi yötä Tartossa ja sunnuntaina 7.10. vieraillaan
Suure-Jaanin ystävyysseurakunnassa.
Matkajärjestäjänä on Valmismatkat Matkalainen / Kari Laine,
matkan hinta 224 € sisältäen
-

bussikuljetukset
laivamatkat kansipaikoilla (Finlandia)
meriaamiainen laivalla
hotelliyöt 2 hh/ aamiainen, hotelli Dorpat

Tämänhetkinen arvio matkalle lähtijöistä on yhteensä 46 henkeä,
mutta se tarkentuu vielä ennen kokousta.
Kirkkoherra esittelee kokouksessa tarkemmin alustavan
matkasuunnitelman ja –ohjelman sekä tekee päätösesityksen
matkakustannusten maksamisesta.
Esitys

Seurakuntaneuvosto merkitsee ohjelman tiedoksi.
Seurakuntaneuvosto päättää kustannusten maksamisen osalta
seuraavasti:
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Seurakunta maksaa matkapaketin (224 €) sekä yhteiset ruokailut.
Muut kustannukset, kuten vapaa-ajan- ja iltaohjelmat maksaa
jokainen itse.
Kustannukset jaetaan seuraavasti:





Työyhteisö KP 1032900301 (työyhteisön virkistystoiminta)
Seurakuntaneuvosto KP 1032900310 (srk-neuvosto)
Martinkirkon kuoro KP 1032900310 (srk-neuvosto)
Virotukiryhmä KP 1032900310 (srk-neuvosto)

Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Lapsivaikutusten arviointi: Matkasta päättämisellä ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Päätös

Esityksen mukaan

119 §
AVUSTUSANOMUS; AVUSTUS MAF:N TYÖLLE
Lähetystyön johtokunta on
16.5.2018 § 26 seuraavasti:
Lähetystyön johtokunta 16.5.2018 § 26

käsitellyt

asiaa

kokouksessaan

Martin seurakunnalle on 26.4.2018 osoitettu seuraava anomus.
Hei Turun Martin seurakunta,
Lähestyn teitä tällä kirjeellä pyytäkseni seurakuntanne avustusta
lähetyslentäjien tekemää työtä varten. Pyydämme teiltä avustusta
erityisesti lähetyslentotyölle Mongoliassa, missä työntekijämme
Roy Rissanen palvelee MAF:n lentäjänä.
Hiljattain Roy Rissanen sai olla lentämässä tiimiä rohkaisemaan
ja kouluttamaan maaseudun kristittyjä, jotka ovat Mongolian hyvin
laajassa maassa erillään toisistaan. Pienet seurakunnat elävät
kuitenkin juuri nyt kasvun aikaa. Mongoliassa konetta kutsutaan
myös Jeesus-koneeksi, koska paikalliset ovat konkreettisesti
nähneet, miten lentokone voi tuoda pelastavan avun. Tästä
esimerkkinä Roy lensi vähän aikaa sitten hevosen selästä
pudonneen ja vaikeasti vammautuneen 13-vuotiaan pojan
saamaan erikoislääkärin hoitoa. 500 km matka maakunnasta
pääkaupunkiin autolla ei ollut vaihtoehto - poika ei olisi selvinnyt
kuoppaisilla teillä.
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Monissa maissa MAF:n lennolla yhden tai kahden päivän matkaaika lyhenee jopa tuntiin ja säästää näin lähetys- ja
avustustyöntekijöiden aikaa ja voimia itse työn tekemiseen. Ennen
kaikkea lähimmäisen rakkaus, apu, ilo ja kristillinen toivo
tavoittavat monia ihmisiä tällä tavoin.
Jos seurakuntanne voi osallistua työhömme avustuksella, sopiva
avustussumma voi olla esimerkiksi 1000 euroa tai 5000 euroa tai
muu summa seurakuntanne päätöksen mukaan. Avustuksen
tilitysohjeet löytyvät tämän viestin lopusta. Käytämme varat
ensisijaisesti Mongoliassa tehtävään MAF:n työhön. Mikäli varoja
riittää käytettäväksi myös muualla ohjaamme ne kulloinkin
tärkeimpäään kohteeseen lähetyslentäjien työssä.
Kiitos, kun olette mukana työssämme! Työllämme saamme olla
palvelemassa kehitysmaiden ihmisiä käsin ja jaloin sekä
viemässä ilosanomaa taivaallisin siivin.
Toivomme seurakuntaanne hyvää kevään, kasvun ja siunauksen
aikaa!
Parhain terveisin
KTT Janne Ropponen
Toiminnanjohtaja, liikennelentäjä, Suomen Lähetyslentäjät
Mikä MAF
MAF (Mission Aviation Fellowship) on vuonna 1945 perustettu
kristillinen järjestö, joka operoi pienlentokoneita kehitysmaissa
alueilla, missä etäisyydet ovat pitkiä, maantiet puuttuvat tai ne
ovat vaikeakulkuisia ja turvattomia. Monet kehitysyhteistyö- ja
lähetysjärjestöt sekä kansainväliset avustusjärjestöt kuten YK:n
lastenapu, maailman ruokapankki ja terveysjärjestö WHO
käyttävät
MAF:n
palveluita
mm.
terveydenhuollon
ja
perusopetuksen hankkeissa. MAF lentää paljon myös
ambulanssilentoja.
Lähetystyön johtokunta käy asiasta
esityksen seurakuntaneuvostolle.

keskustelun

ja

tekee

Keskustelu Lähetystyön johtokunta keskusteli avustusanomuksesta ja päätyi
siihen, että MAF:n työ tukee hyvin Mongoliassa tehtävää ja
Martinseurakunnan
tukemaa
lähetystyön
kokonaisuutta
kuljettamalla esim. työntekijöitä hankalien kulkuyhteyksien
päähän.
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Lähetystyön johtokunta esittää seurakuntaneuvostolle, että
seurakuntaneuvosto myöntää avustusta MAF:n työlle 5000€
Lehmosen testamentista.
Päätös

Seurakuntaneuvosto
29.8.2018 § 119

Esitys

Lähetystyön johtokunta esittää seurakuntaneuvostolle, että
seurakuntaneuvosto myöntää avustusta MAF:n työlle 5000€
Lehmosen testamentista.

Seurakuntaneuvosto on pitänyt tärkeänä, että seurakunnan
testamenttirahastojen varoja käytetään aktiivisesti perusteltuihin
tarkoituksiin, jotka vastaavat testamentin lahjoittajan tahtoa. Ester
Lehmosen lähetystyön tukemiseen tarkoitettu testamenttirahasto
on varallisuudeltaan varsin huomattava. Sen tuottoa on käytetty
pääsääntöisesti Martinseurakunnan nimikkotoiminnan tukemiseen
eri lähetysjärjestöjen kautta. Sen varoin on alettu johtokunnan
esityksestä tukea avustuksin myös muuta lähetystoimintaa.
Lähetystyön johtokunnan esitys MAF:n työn tukemiseksi on siten
hyvin linjassa seurakuntaneuvoston linjausten ja Lehmosen
rahaston periaatteiden kanssa.
Seurakuntaneuvosto päättää myöntää lähetystyön johtokunnan
esityksen mukaisesti Ester Lehmosen testamenttirahastosta
maksettavaksi 5.000 € MAF:n toiminnan tukemiseksi.
Lapsivaikutusten arviointi: Avustuksen maksamisella ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus Mirja Metsolle, lähetystyön johtokunnalle sekä taloustoimistolle.

Päätös

Esityksen mukaan.

120 §
JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Esitys

Käsitellään jäsenten esille ottamat asiat.

Päätös:

Esille nostettiin kaksi asiaa:

1. Pyydettiin selvitys missä Matti Äärilän seurakunnalle ottamat
valokuvat ovat tällä hetkellä ja mitä niille on tarkoitus tehdä.
2. Pyydettiin selvitys siitä, koska seurakuntaneuvosto antaa
lausunnon kirkkoherrojen esityksestä koskien yhtymän virkojen
siirtoa seurakuntiin.
_____________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

TURUN JA KAARINAN
SEURAKUNTAYHTYMÄ
Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto

ESITYSLISTA 7 / 2018

13

29.08.2018

____________________________________________________________________________

121 §
MUUTOKSEN HAKU
Oikaisuvaatimusosoitus sekä
tarkastettuun pöytäkirjaan.

muutoksenhakuohjeet

liitetään

122 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Turussa 3.9.2018

Tuomo Norvasuo
Puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Turku 3.9.2018

Mauri Kantola
Pöytäkirjantarkastaja

Markku Liitola
Pöytäkirjantarkastaja
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