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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 20.1.2016 klo 18.00.

Paikka:

Hannunniitun seurakuntatalo, Virmuntie 2

Läsnä:

Kairavuo, Leena
Heinonen, Mari
Kallio, Nina
Kavén, Sirkka-Liisa
Koiranen, Nina
Koskivaara, Eija
Laato, Anni Maria
Laihinen, Marja-Leena
Laine, Rauni
Lundström, Eriika
Rantanen, Ari
Siivonen, Riitta
Sokajärvi, Anneli
Stauffer, Tiina
Tiensuu, Pirjo

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Toljamo, Outi

sihteeri

Salminen, Päivi

jäsen

Poissa:

§1
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen hartaudella.
§2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina 22.1.2016 virastoaikana klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Nina Kallio ja Sirkka-Liisa Kavén.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§4
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§5
ILMOITUSASIAT
A.Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kirjeet:
Uutisarkki joulutervehdykset 2015
Luettavissa internetistä: http://www.arkkihiippakunta.fi/etusivu/uutisarkki/

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöspöytäkirjat:
N:o 386 16.12.2015 Turun Katariinanseurakunnan viran täyttäminen 1.1.2016 alkaen sekä vokaatio Anna Hällille
N:o 387 16.12.2015 Kirkkoherra Leena Kairavuon virkavapausanomus
N:o 388 16.12.2015 Kirkkoherran viransijainen
N:o 389 16.12.2015 Kappalaisen viransijainen
N:o 399 16.12.2015 Irtisanoutuminen / seurakuntapastori Juhana Markkula
N:o 401 16.12.2015 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kehittämishanke / syksy 2015 / neljän seurakuntaneuvoston lausunnot
Kokouksessa annettiin tiedoksi myös seuraavat esityslistan lähettämisen jälkeen tulleet tuomiokapitulin päätöspöytäkirjat:
N:o 2 12.1.2016 Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastori Annika Forsström-Roivasen
virkasuhteen irtisanominen
N:o 4 12.1.2016 Seurakuntapastori Annika Forsström-Roivasen pappisvirkaa koskeva asia
N:o 22 12.1.2016 Pappisvihkimys 17.1.2016 – viranhoitomääräykset
Ko. päätöspöytäkirjat olivat kokouksessa nähtävinä.
B. Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
01/2016 Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien
vaalien toimittamisesta
Ohje puheenjohtajalle ja mallipöytäkirjat
01/2016 liite 1 Ohje vaalikokouksen puheenjohtajalle
01/2016 liite 2 Mallipöytäkirja kirkkovaltuuston maallikkojäsenten vaalikokouksesta
01/2016 liite 3 Mallipöytäkirja seurakuntaneuvoston maallikkojäsenten ja seurakunnasta valittujen yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenten yhteisestä vaalikokouksesta
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31/2015 Muutoksia seurakuntien tilastoinnissa
30/2015 Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos koskien kirkon keskushallinnon uudistusta, valtion rahoitusta seurakuntien yhteiskunnallisiin tehtäviin sekä tilintarkastusta koskevien säännösten muuttamista
29/2015 Kirkkolain muutos koskien kirkonkirjojenpitoa, hallintomenettelyä ja muutoksenhakua
sekä valmiussuunnittelua
28/2015 Hautasijan osoittamista ja hautaustoimessa perittäviä maksuja koskevien päätösten
muutoksenhakumenettelyyn muutoksia 1.1.2016
27/2015 Kirkonkirjojen pidon alueellinen organisoiminen
2015-27 liite 1 Kirkonkirjojenpidon alueellisen organisoinnin projekti syksyn 2015 päivitys
2015-27 liite 2 Keskusrekisterin perustamisen ohjeistus
Hankesuunnitelman liitteet eli työryhmän loppuraportti ja liitteet Sakastissa
26/2015 Kirkonkirjojen säilytysaikoihin uudet määrittelyt

Lyhennysotteet lähemmin internetissä: http://sakasti.evl.fi/ >yleiskirjeet > 2015 ja 2016

C. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat:
Pöytäkirjat ovat luetettavissa internetissä:
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/

D. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat:
68/2015, 1/2016
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat olivat kokouksessa nähtävänä.
E. Muut ilmoitusasiat
-

-

Talouden toteutuma
Johtavan diakonin Erja Viherkosken opintovapaan sijaisena 1.2.-31.5.2016 toimii diakoniatyöntekijä Jari Huhtasalo (kirkkoherran päätöspöytäkirja 68/2015)
Seurakunnan Suomi-Kahvila aloittanut toimintansa 13.1.klo 17.30-19.00 Yhdessä Yhdistyksen tiloissa, Nisse Kavon katu 3 (joka toinen keskiviikko). Suomen kielen keskustelukerho
miehille ja naisille, kaikenikäisille vuorovaikutusta eri kulttuurien välillä. Myös suomalaiset
keskustelijat ovat tervetulleita!
Varissuon kirkolla avoimet ovet keskiviikko-iltaisin 13.1.-18.5. klo 17-19. Päivystäjä paikalla.

-

-
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Valoa yössä keskustelusarja jatkuu to 21.1.2016 klo 18-19.30 Katariinan pappilassa. Aiheena Juhani Rekola.
Yhteisvastuukeräyksen startti su 7.2. klo 12 Varissuon kirkon messussa, jonka jälkeen
startti- ja infotilaisuus vapaaehtoisille YV-kerääjille
KaakaoPuuhaKirkot kerran kuussa su 17.1., 14.2, 13.3. ja 17.4. klo 16-17 Hannunniitun
seurakuntatalolla.
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalit
toimitetaan 9.2.2016 ennen seurakuntaneuvoston kokousta. Vaalisäännöksiä on uudistettu
siten, että myös maallikot voivat äänestää ennakkoon. Kirkon vaalijärjestyksen 80 §:n mukaan jos maallikkojäsenen ja maallikkoedustajan vaalissa äänioikeutettu ei voi saapua seurakunnan vaalikokoukseen, hän saa lähettää taitetun äänestyslippunsa vaalin toimittajalle
suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa. Vaalikokouskutsu tulee postissa ja siinä on tarkempi tieto ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja sen käyttämisen tavasta. Kutsun mukana toimitetaan ennakkoäänestyksessä tarvittava aineisto.
Kokouksessa lisättiin Mari Heinosen ilmoitusasia: 5.-7.2. Rymättylän Tammilehdon retriitissä ”Rakkaus ei koskaan katoa” on vielä tilaa.

Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§6
ANNIKA FORSSTRÖM-ROIVASEN KOULUTUSANOMUS
Katariinanseurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2016 (esityslistan mukana)
hyväksyttiin seurakuntaneuvoston kokouksessa 21.10.2015. Loppuvuodesta seurakuntaneuvosto hyväksyi vielä uusia koulutuksia, jotka on lisätty koulutusuunnitelmaan. Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymä on varannut Katariinanseurakunnan koulutuksiin 6333 €. Koulutusmäärärahaa jäi hyväksyttyjen koulutusten lisäksi käytettäväksi vuodelle 2016 vielä 3201 €.
Annika Forsström-Roivanen on aloittanut viime vuonna Syvemmälle pappeuteen koulutuksen,
joka jatkuu vielä tänä vuonna. Lähtökohtaisesti seurakuntaneuvosto on hyväksynyt koulutuksen
kokonaisuutena, mutta nyt tämän vuoden koulutusosio kuluineen on syytä kirjata koulutusanomukseen.
Annika Forsström-Roivanen on toimittanut seuraavan koulutusanomuksen seurakuntaneuvostolle.
Katariinan seurakuntaneuvoston kokoukseen, 20.1. 2016:
Anomus Syvemmälle pappeuteen (8 op) kurssille osallistumisesta
- Kyse on vuonna Turun arkkihiippakunnan järjestämä 2015 alkanut
(minun kohdallani srk-neuvoston, 2014 hyväksyneestä, henkilöstökoulutuksesta)
kaksivuotinen koulutus; Ensimmäinen seminaariosuus oli 12-14.10 2015, Laitilassa.
Vuoden 2016 puolella tähän koulutukseen kuuluu kaksi seminaariosuutta:
- Toinen 3-5. 2. 2016, Merimaskun Lehtoniemen leirikeskuksessa pidettävä
sekä syksyllä seminaariosuus 21-23.11 2016 Laitila srk:n Lehtoniemen leirikeskuksessa.
- 8 op-viikkoinen koulutus on siis kaksivuotinen, vuonna 2015 alkanut kurssi jatkuu vielä tämän
vuoden ajan. ;
Fokuksessa, teemana , sisältönä on kokeneen, pitkään virassa olleen papin
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oma spiritualiteetti ja sen syventäminen.
Oman hengellisen kehityksen lisäksi käsittelykenttä on jumalanpalveluselämä, julistus
ja sielunhoito.
LIITÄN TÄSSÄ - jatkolähetyksenä - TÄHÄN SÄHKÖPOSTI-MUODOSSA OLEVAAN
KOULUTUSRAHA-ANOMUKSEEN
ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULISTA (Mika Mäntyranta sekä Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä)
MINULLE LÄHETETYT SÄHKÖPOSTIVIESTIT:
- 18.12 2015; Mika Mäntyrannan lähettämä seminaarikutsu (3-5.2016), johon sisällytetty kurssin sijainti, päivien sisältö sekä ohjelma.
- 28.12 2016; Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilän lähettämä informaatio koskien vuoden 2016 molempia seminaariosuuksia - Seminaariosuus helmikuussa ja vastaavanlainen marraskuussa
2016.
Tässä ilmenee vuoden 2016 koulutukseen liittyvät kustannukset:
- Seminaariosuuksien yhteishinta on 590 euroa.
- helmikuu-seminaarin osalta: kahden päivän päivärahat (täyshoito huomioitu): 2 x n. 45 =
n. 90 euroa
- matkakulut tähän muodostuu oman auton käytöstä: Varissuon kirkko (Turku) - Viherlahden
leirikeskus (Merimasku); 2 x 35 km = 70 km ajoa = n. 30 euroa.
Tämä sen johdosta, että Viherlahden leirikeskukseen ei kulje linja-auto. Aikataulu on sovitettu
kotiinpäin matkustaville koululaisille eli linja-auto ajaa Raisio-Naantali-suunnasta vain kerran iltapäivässä sekä yhden iltavuoron. (nähtävissä "FÖLI-sivuilla s.226).
LIITTEENÄ, JATKOLÄHETYKSENÄ; s-posti, 29.12 2015 Merimaskun seurakunnan lapsityöntekijä Tiina Paavolan lähettämä viesti siitä, että linja-auto-vuoroa Viherlahdelle, tai sen läheisyyteen, ei ole olemassa.
(KATSO SÄHKÖPOSTI 29.12 2015, Tiina Paavola)
Marraskuun (2016) seminaarin osalta päivärahan euromäärä on sama kuin helmikuun osalta
(kaksi vuorokautta jotka kurssin päiväohjelmassa ylittyvät kahdella tunnilla)
Samaten koskien matkanteko seminaaripaikalle, Laitilan srk:n leirikeskukselle Lehtoniemeen ei
ole olemassa linja-autoyhteyttä Lehtoniemeen joka sijaitsee 15,9 km Laitilan keskustasta. Matkanteko omalla autolla ainoa vaihtoehto. (Puhelimitse 29.12.2015, tieto Laitilan kirkon suntiolta,
puh: 050 511 72 37.) (Varissuon Kirkko/Turku - Lehtoniemen leirikeskus/Laitila = n. 80 km)
2 x n. 80 km = n.70 euroa.
Kunnioittavasti, Annika Forsström-Roivanen
Turun Katariinan seurakunta, pastori, puh: 040 34 17 481
Kokonaissummaksi tulee noin 870 euroa.
Esitys:

Seurakuntapastori Annika Forsström-Roivaselle myönnetään koulutusmäärärahat esitetyn koulutuksen kokonaiskustannuksia varten sekä oikeus osallistua koulutukseen työajalla.

Puheenjohtajan kokouksessa laatima uusi esitys:
Seurakuntapastori Annika Forsström-Roivaselle myönnetään koulutusmäärärahat sekä oikeus
osallistua koulutukseen työajalla esitetyn koulutuksen ensimmäisellä jaksolla eli 3.-5.2.2016.
Päätös:

Seurakuntapastori Annika Forsström-Roivaselle myönnetään koulutusmäärärahat sekä oikeus
osallistua koulutukseen työajalla esitetyn koulutuksen ensimmäisellä jaksolla eli 3.-5.2.2016.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Annika Forsström-Roivanen
Taloustoimisto
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§7
PARTIOLIPPUKUNTIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT VUODELLE 2016
Sopimuksen mukaan lippukunnat toimittavat seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion seurakunnan partiovastaavalle 31.12. mennessä.
Partiolippukuntien ja seurakuntien sopimuksen mukaisesti lippukunnat toimittavat edellisen
vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen seurakuntien partiovastaavalle 30.4. mennessä.
Tämän esityslistan mukana on:
- Pirtapiikojen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2016
- Tavastin Liljojen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2016
- Kaarinan Ristiritareiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2016
- Kaarinan Sädetyttöjen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016
- Mustavuoren Sissit toiminta- ja taloussuunnitelma 2016

Esitys:

Merkitään edellä mainittujen partiolippukuntien toiminta- ja taloussuunnitelmat tiedoksi saaduiksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

Taru Heikkonen
Littoisten Pirtapiiat
Mustavuoren Sissit
Kaarinan Ristiritarit
Tavastin Liljat
Kaarinan Sädetytöt

§8
RIPPIKOULU- JA NUORTEN LEIRIEN TURVALLISUUSVASTAAVAT
Seurakuntaneuvoston tulee osoittaa kutakin leiriä ja retkeä varten turvallisuusvastaava.
Lava:

Tällä pykälällä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Turvallisuusnäkökulman huomioiminen on olennaisen tärkeää lasten- ja nuorten leiritoiminnassa ja leirin
turvallisuusvastaava laatii jokaisesta leiristä ennen leiriä turvallisuusasiakirjan, jonka esimies
hyväksyy allekirjoituksellaan.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto nimeää ko. leirien ja retkien turvallisuusvastaavat seuraavasti:
Turvallisuusvastaavat vuodelle 2016
8.-10.1. Isoskoulutusleiri Taru Heikkonen
18.-20.3. Tykki-leiri (Yhtymän yhteinen 1.vuoden isosten leiri) Taru Heikkonen
22.-24.4. Kanuuna-leiri (Yhtymän yhteinen vanhojen isosten leiri) Erne Hakala
20.-22.5. Isoskoulutusleiri Taru Heikkonen
23.-25.9. Isoskoulutusleiri Taru Heikkonen
13.-16.10. Nuortenleiri Erne Hakala
2.-4.12. Nuorten joululeiri Erne Hakala

PÖYTÄKIRJA

1/2016

20.1.2016

Tark. ___/___

7

Rippikoululeirit:
302 Erne Hakala
303 Anna Hälli
304 Erne Hakala
305 Taru Heikkonen
306 Kirsti Thureson

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Taru Heikkonen
ko. turvallisuusvastaavat
taloustoimisto

§9
ELÄMÄNTAIDON JA VANHEMMUUDENTUKI RY:n VUOKRA-AVUSTUS ANOMUS
Perhepysäkki Nooa on toiminut syksystä 2014 Kousankuja 5 Varissuolla. Vuokranantajana on
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Elämäntaidon ja vanhemmuudentuki ry. hakee avustusta
yhden kuukauden vuokraan 220 €.
Vuokra-avustus anomus on esityslistan mukana. Kokouksessa nähtävänä yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2013-2014, yhdistysrekisteriote ja vuokrasopimus.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto ei myönnä avustusta Elämäntaidon ja vanhemmuudentuki ry:lle, koska
Katariinanseurakunnan oma taloudellinen tilanne on tiukka, eikä ko. yhdistys ole seurakunnan
toimintaa, vaikkakin tekee hyvää työtä alueellamme. Turun ja Kaarinanseurakuntayhtymä on
vuokrannut yhdistykselle tilan myös hyvin kohtuullisella hinnalla. Lisäksi seurakunnalla ei ole
tietoa yhdistyksen kokonaistaloudellisesta tilanteesta.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin

Tiedoksi:

Elämäntaidon ja vanhemmuuden tuki ry.

§ 10
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
- Anneli Sokajärvi jätti seurakuntaneuvostolle aloitteen ”toiminnan kuvaus toimipaikoittain ja
toimenpide-ehdotus”. Aloitteen todettiin siirtyvän valmisteluun.
- Tiina Stauffer toi esille Varissuon kirkon alttarin portaiden samettipäällyksen uudistamistarpeen.

§ 11
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 11.
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§ 12
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2016 ____________________
Leena Kairavuo
puheenjohtaja

___ / ___ 2016 ____________________
Outi Toljamo
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 1 - 12 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

___ / ___ 2016 ____________________
Nina Kallio

___ / ___ 2016 ____________________
Sirkka-Liisa Kavén

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Turun Katariinanseurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.2016 – __.__.2016 klo 8.00 – 15.45 ja josta on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla
__.__.2016 – __.__.2016.

_________________________
Katri Lautjärvi
Seurakuntasihteeri

