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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 20.4.2016 klo 18.00, kahvitarjoilu partiolippukunta Kaarinan Sädetytöt ry:n
tarjoamana klo 17.30 alkaen

Paikka:

Jaanin seurakuntatalo, Karjakuja 75

Läsnä:

Toljamo, Outi
Heinonen, Mari
Kallio, Nina
Kantonen, Katariina
Kavén, Sirkka-Liisa
Koiranen, Nina
Laato, Anni Maria
Laine, Rauni
Lundström, Eriika
Rantanen, Ari
Salminen, Päivi
Siivonen, Riitta
Stauffer, Tiina
Tiensuu, Pirjo

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen (poistui kokouksesta klo 20:05)
jäsen
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Paatere, Antero

sihteeri

Kutsuttuina:

Kaarinan Sädetytöt ry:n edustajat § 32

Poissa:

Koskivaara, Eija
Laihinen, Marja-Leena
Laitinen, Marjukka
Sokajärvi, Anneli

jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen

§ 20
KOKOUKSEN AVAUS

Laulettiin virrestä 105:1,4, puheenjohtaja luki Joh.14:1-7 sekä rukouksen ja avasi
kokouksen klo 18.
§ 21
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 22
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina 22.4.2016 virastoaikana klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi
esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Marja-Leena Laihinen
ja Eriika Lundström.

Päätös:
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Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eriika Lundström ja Ari Rantanen, muuten esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 23
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 24
ILMOITUSASIAT
A. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kirjeet:
N:o 8/MM 19.2.2016 Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen edustajien vaalien tulokset.
Nähtävänä kokouksessa.
Uutisarkki 2/2016
Uutisarkki 3/2016
Luettavissa internetistä: http://www.arkkihiippakunta.fi/etusivu/uutisarkki/

B. Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
02/2016 Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.2016
03/2016 Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2015
04/2016 Oikeudenkäyntimaksut nousivat 1.1.2016
05/2016 Hengellisen työn virkojen tutkintovaatimukset
06/2016 Tilastolomakkeiden A7-A9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta 2015.
07/2016 Luonnos kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi valmistui
Lyhennysotteet lähemmin internetissä: http://sakasti.evl.fi/ >yleiskirjeet > 2016

C. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat:
YKN 18.2.2016
YKV 1.3.2016
YKN 3.3.2016
YKN 7.4.2016
Pöytäkirjat ovat luetettavissa internetissä:
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D. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat:
04/2016 Erne Hakala, ehtoollisavustuslupa
05/2016 Kirsti Thureson, lomapäivän siirto
06/2016 Sinikka Laine, virkavapaus
07/2016 Sinikka Laine, lomapäivän siirto
8/2016 Annika Forsström-Roivanen, virkavapaus
9/2016 Sinikka Laine, virkavapaus
10/2016 Anna Hälli, palkaton virkavapaus
11/2016 Jukka Rintala, ehtoollisavustuslupa
12/2016 Jari Huhtasalo, ehtoollisavustuslupa
13/2016 Remo Ronkainen, virkavapaus
14/2016 Johanna Viirros, virkavapaus
15/2016 Annika Forsström-Roivanen, virkavapaus
16/2016 Henkilöstön vapaapäivät ja lomat ajalle 1.5.-31.10.2016
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.

E. Muut ilmoitusasiat
-

Talouden toteutuma. Esityslistan mukana.
Vapaiden varojen rahastojen ja Testamenttirahastojen toimintakertomukset vuodelta 2015.
Nähtävänä kokouksessa.
Keskusrekisterin laatima jäsentietojen vuositilasto 2015. Esityslistan mukana.
Kirkkohallitukselle vuodelta 2015 toimitetut tilastolomakkeet. Nähtävinä kokouksessa.
Varissuon kirkon uutena suntiona on 4.4.2016 aloittanut Jarmo Frondelius.

Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduiksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 25
PYHÄN KATARIINAN MESSUN
RADIOITAVAN MESSUN VUOKSI

PERUUTTAMINEN

17.7.2016

VARISSUON

KIRKOSSA

KLO

10

Kirkon Tiedotuskeskuksen pyynnöstä Katariinanseurakunnassa on vuonna 2016 neljän radiojumalanpalveluksen sarja. Yle 1 lähettää ko. jumalanpalvelukset suorina lähetyksinä. Kaksi
äänitystä on tähän kokoukseen mennessä jo toteutunut, seuraavat ovat 17.7. ja 30.10. Muut
radiolähetykset äänitetään Pyhän Katariinan kirkosta, mutta heinäkuun 17. päivä pidettävä jumalanpalvelus on alustavasti sovittu nauhoitettavaksi Varissuon kirkosta.
Koska radiointi lähetetään suorana, messun tulee myös Varissuon kirkossa alkaa klo 10. Tämän mukaisesti meillä olisi kahdessa kirkossa samaan aikaan jumalanpalvelus, mikä työvoiman
kannalta on heinäkuussa hieman ongelmallista vaikkakaan ei mahdotonta. Tähän mennessä
kirkkobussit Katariinanseurakunnassa ovat kuljettaneet seurakuntalaisia Varissuolta päin Pyhän
Katariinan kirkkoon, mutta nyt kirkkobussi voisi kuljettaa toiseen suuntaan. Mahdollisuutena on
viettää messua Varissuon kirkossa koko seurakunnan voimin ja radioinnin kautta jopa valtakunnallisesti.
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Seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään.
Kj 2. luku § 2.
Tällä pykälällä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, ettei 17.7.2016 klo 10 Pyhän Katariinan kirkossa vietetä jumalanpalvelusta ja että sen sijaan tiedotetaan kirkkobussikuljetuksesta ja mahdollisuudesta osallistua
Varissuon kirkossa poikkeuksellisesti jo klo 10 pidettävään Yle 1:n radioimaan messuun.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Pyhän Katariinan kirkon suntio
Varissuon kirkon suntio

§ 26
KIRKKOTURVATYÖHÖN VARAUTUMINEN
Vuoden 2015 aikana Suomeen saapui 32 000 turvapaikanhakijaa. Turvapaikkahakemusten käsittely on jatkuvasti käynnissä ja kevään 2016 aikana suuri osa vuoden 2015 hakijoista tulee
saamaan tiedon oman hakemuksensa hylkäämisestä. Palauttamispäätös joko alkuperäiseen
lähtömaahan tai EU:n sisäinen palautus (ns. Dublin-palautus) voivat aiheuttaa yksilölle merkittävää kuormitusta ja ahdistusta. Kirkkoturvatyö pyrkii vastaamaan palautuspäätösten aiheuttamaan inhimilliseen tuskaan.
Kirkkohallituksen diakonia- ja yhteiskuntatyön yksikkö on laatinut kirkkoturvaa koskevan ohjeistuksen vuonna 2010 ja se on päivitetty vuonna 2015. Kirkkoturva käytäntö -seurakunnissa ohjeistus löytyy sakasti.evl.fi sivuilta http://sakasti.evl.fi/turvapaikanhakijat
Kirkon olemukseen kuuluu auttaa hädässä olevaa ihmistä. Oleellista on, että kirkko kohtaa hädässä olevan ihmisen eikä väistä avunpyyntöä. Joskus apu on vain kohtaamista ja kuuntelemista, joskus enemmän. Seurakuntien merkittävin apu turvapaikkaprosesseissa on selventää, täydentää ja tukea turvaa hakevien ihmisten vuoropuhelua viranomaisten kanssa. Kirkkoturvatyö ei
siis ole laitonta ja sitä tehdään yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa.
Koska tilanteet tulevat yleensä yllättäen, niihin on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä varauduttu etukäteen. Diakoniatyöntekijä Heli Lindroos aloitti diakoniakeskuksessa 14.3.2016
kuuden kuukauden määräaikaisena kirkkoturvatyöntekijänä. Diakoniakeskuksen ulkomaalaistyöntekijä ja em. kirkkoturvatyöntekijä muodostavat työparin, jonka tehtävänä on palautuspäätöksen saaneiden kirkkoturvapaikanhakijoiden vastaanottaminen, linjan luominen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkoturvatyöhön ja seurakuntien opastaminen.
Ahdistukseensa apua hakevat turvapaikanhakijat ohjataan aluksi diakoniakeskukseen. Diakoniakeskuksen kirkkoturvatyöntekijä kohtaa apua hakevan ja tutkii, onko kyse kirkkoturvan hakemisesta sekä tekee päätöksen mahdollisesta toimenpiteisiin ryhtymisestä. Turvaa hakevalta
pyydetään nähtäväksi hänen turvapaikka-asiakirjansa, viranomaisten tekemät päätökset sekä
niissä mainitut aikarajat. Kirkkoturvatyöntekijä haastattelee asiakkaan ja on yhteydessä asiakkaan lakimieheen. Työntekijä selvittää, onko turvapaikkaprosessissa vielä jokin asia kesken tai
onko ilmennyt uusia päätökseen vaikuttavia asioita.
Asiakkaan tilanteen selvittely yhdessä hänen lakimiehensä kanssa jatkuu tarvittaessa seurakunnan tiimissä. Kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto vastaavat niistä toimista, jotka tapahtuvat
paikallisseurakunnassa. Ei kuitenkaan ole mahdollista, että mahdolliset tapaukset tuotaisiin
erikseen seurakuntaneuvostoon. Sen sijaan kirkkoturvatyötä tekee sitä varten nimetty työryhmä, joka diakoniakeskuksen ohjeistuksella pystyy toimimaan sellaisessa mahdollisessa tilanteessa, jossa diakoniakeskus jakaa kirkkoturvatyöntyökuormaa paikallisseurakunnan kanssa.
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Tällä pykälällä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää
1) perustaa Kirkkoturva –ryhmän, joka toimii kirkkoturva-asioissa seurakuntaneuvoston puolesta ja sen valtuutuksella. Ryhmän toimikausi on vuoden 2016 loppuun ja kokoonkutsujana
toimii aikuistyön pappi.
2) että ko. ryhmään kuuluvat maahanmuuttajatyöstä vastaava pappi, aikuistyön pappi, diakoniatyöntekijä, luottamushenkilö ja vapaaehtoistyöntekijä.
3) nimetä ko. ryhmään kappalainen Johanna Viirroksen, vs.kappalainen Anna Hällin, diakoniatyöntyötekijä Sinikka Laineen, seurakuntaneuvoston jäsen Riitta Siivosen, vapaaehtoistyöntekijä Tellervo Vaitisen sekä varajäseneksi ja tarvittaessa ryhmään kutsuttavaksi seurakuntapastori Remo Ronkaisen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

ryhmään valitut jäsenet

§ 27
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJEISTUS VUODEN 2017 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMIEN
LAATIMISEEN
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 7.4.2016 § 14 toimintasuunnitelman, talous- arvion ja kolmivuotissuunnitelman laadintaohjeista. Tämän Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston 20.4. kokoukseen esityslistan lähettämiseen mennessä pöytäkirjaote yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta ei ole vielä tullut, mutta koska kyse on jo toukokuun 2016 määräajoista, asia on esillä jo tässä kokouksessa.
YKN 7.4.2016 § 27:
”Pitkän tähtäyksen suunnitelman laatiminen tarpeen
Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset
on koottu kirkkojärjestyksen 15 lukuun. Siinä säädetään myös vuotta pidemmän aikavälin
toiminnan ja talouden suunnittelusta. Luvussa todetaan mm: Talousarvio sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.
Kirkkohallituksen julkaisussa Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet
todetaan mm seuraavaa: Toiminnan ja talouden suunnittelu ei ole päämäärä sinänsä, vaan sen
tehtävänä on auttaa seurakuntataloutta ja sen yksikköjä toteuttamaan perustehtäväänsä sekä
selviytymään käsillä olevista ja tulevista haasteista. Tulevaisuutta suunniteltaessa lähtökohtana
ovat nykytilan arviointi ja analysointi, tulevaisuuden näkymien tarkastelu, aikaisemmin
asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi sekä käytettävissä olevien resurssien analysointi.
Jäsenmäärän lasku ja edelleen jatkuva tiukka taloudellinen tilanne huomioon ottaen Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymässä jo nyt käsillä olevista ja erityisesti tulevista haasteista
selviytymiseksi ja perustehtävän suorittamiskyvyn ylläpitämiseksi paikallisseurakuntien ja yksikköjen tulee talousarvioprosessiin liittyen laatia myös pitkän tähtäyksen suunnitelma
(kolmevuotissuunnitelma), jolla ne varautuvat 3 prosentin määrärahavähennykseen 31.12.2019
mennessä. Suunnitelmat esitellään kirkkoneuvostolle talousarvion toisessa lukemisessa.
Kirkon palvelukeskukseen liittymisestä aiheutuva aikataulumuutos
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä liittyy kirkon palvelukeskukseen 1.1.2017 ja siitä johtuen
vuoden 2017 talousarvion laadintaprosessia on aikaistettava. Vuoden 2017 virallinen
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talousarvio tulee ilmoittaa palvelukeskuksen järjestelmään 15.11.2016 mennessä, joten
aikaisempina vuosina vasta joulukuussa pidettyä kirkkovaltuuston talousarviokokousta on
aikaistettava kuukaudella. Talousarvioprosessin päivämäärät ovat seuraavat:
•
•
•
•

kirkkovaltuuston talousarviokokous 10.11.
talousarvion toinen lukeminen kirkkoneuvostossa 27.10.
kirkkoneuvoston talousarviokokous 30.-31.8.
johtoryhmän talousarviokokous 23.8.

Prosessin aikaistamisesta johtuen toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset tulee laatia jo
ennen kesää, 31.5. mennessä.
Ohjeet ja aikataulut
Kirkkoneuvosto antaa seuraavat ohjeet vuosien 2017 – 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman,
vuoden 2017 talousarvion sekä pitkän tähtäyksen suunnitelman laadintaan:
Toimintasuunnitelma:
Kirkkohallituksen yleiskirjeen 23/2006 aiheena olivat 1.1.2007 voimaan tulleet taloushallinnon
perusohjeiden päivitykset sekä vuonna 2006 julkaistu Seurakunnan ja seurakuntayhtymän
taloushallinnon perusohjeet –kansio. Yleiskirje käsiteltiin kirkkoneuvostossa 10.8.2006 § 389.
Perusohjeiden mukaan toiminnallinen tavoite on
kirkkovaltuuston talousarviossa
toimintayksikölle tai tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta,
palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Ohjeessa
luetellaan hyvin asetetulle tavoitteelle seuraavat määrittelyt:
• on konkreettinen, yksiselitteinen, realistinen ja arvioitavissa
oleva
• lähtee seurakuntalaisten tarpeista ja odotuksista
• ohjaa seurakunnan toimintaa ja työntekijöitä hyväksytyn vision ja
strategisten linjausten toteuttamiseen
• auttaa seurakunnan työntekijöitä tekemään ensiarvoisen tärkeitä
töitä
• on haasteellinen, mutta seurakunnan voimavaroin
saavutettavissa.
Vuonna 2001 käyttöön otettu toimintasuunnitelmalomake on sisällöltään uudistettu vastaamaan
paremmin tarkoitustaan.
Vuodelle 2017 laaditaan toimintasuunnitelma uudistetulle lomakkeelle, joka esitetään myös
tämän esityslistan liitteenä.
Paikallisseurakunnat ja yksiköt laativat 31.5.2016 mennessä toimintasuunnitelman vuodelle
2017 sekä asettavat avaintavoitteet vuosille 2018 ja 2019 täyttämällä suunnittelulomakkeen ja
tallentamalla sen paikallis-seurakunnan tai yksikön nimellä nimettynä sähköisesti osoitteeseen
Y: / Talousasiat / Toimintasuunnitelmat / 2017 toimintasuunnitelmat.
Talousarvioesitys:
Seurakunnalliseen toimintaan jaettava määräraha vuonna 2017 on 8.753.946 euroa eli sama
kuin vuonna 2015. Paikallisseurakuntien määräraha esitetään jaettavaksi kirkkovaltuuston
kokouksessaan 12.6.2014 § 26 vuosiksi 2015 – 2018 vahvistaman jakomallin mukaisesti.
Kaupunkien alueittainen väestötilasto on saatavissa vasta huhtikuun loppupuolella, joten
seurakunnittaista määrärahajakoa ei tässä vaiheessa voida vielä laskea. Paikallisseurakuntien
määräraha on kehysbudjetti, joten vuoden 2017 työalakohtainen määrärahajako tulee toimittaa
taloustoimistoon vasta sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on vahvistanut talousarvion.
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Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa noudatetaan harkitusti nollalinjaa. Nollalinja on
perusteltua seurakunta- ja yhtymärakenteiden kehittämishankkeen ollessa vielä meneillään
sekä sen vuoksi, että inflaation odotetaan vuonna 2016 edelleen pysyttelevän matalana. Määrärahaesitystä laadittaessa seurataan erityisesti edellisen vuoden toteutumia, ei edelliselle
vuodelle budjetoituja määrärahoja.
Yksiköt toimittavat vuoden 2017 talousarvioesityksensä taloustoimistoon 31.5.2016 mennessä.
Pitkän tähtäyksen suunnitelma (kolmevuotissuunnitelma)
Paikallisseurakunnat ja yksiköt laativat suunnitelman, jolla ne varautuvat 3 prosentin
määrärahaväpaikallishennykseen 31.12.2019 mennessä. Suunnittelun päämääränä on turvata
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä edellytykset selviytyä perustehtävästä jatkuvassa tiukassa taloudellisessa tilanteessa.
Suunnitelman laatiminen edellyttää paikallisseurakunnilta ja yksiköiltä nykytilan arviointia ja
analysointia, tulevaisuuden näkymien ja aikaisemmin asetettujen tavoitteiden toteutumisen
arviointia sekä resurssien analysointia.
Suunnitelma laaditaan vapaamuotoisena ja se tallennetaan sähköisesti 14.10.2016 mennessä
paikallisseurakunnan tai yksikön nimellä nimettynä osoitteeseen Y: / Talousasiat /
Kolmevuotissuunnitelmat.

Yhteenveto määräajoista
Toimintasuunnitelmaa, talousarvioesitystä ja kolmevuotis- suunnitelmaa koskevat määräajat
ovat seuraavat:
• vuoden 2016 toimintasuunnitelma sekä vuosien 2018 ja 2019
avaintavoitteet syötetään suunnittelulomakkeelle, joka
tallennetaan paikallisseurakunnan tai yksikön nimellä nimettynä
sähköisesti osoitteeseen Y: / Talousasiat /Toimintasuunnitelmat
/2017 toimintasuunnitelmat 31.5.2016 mennessä
• esitykset toimintamäärärahoista toimitetaan taloustoimistoon
31.5.2016 mennessä. Erityisesti projektiluonteiset määrärahat
on tarkoin perusteltava.
• mahdolliset ehdotukset investointimenoiksi on erikseen
perusteltuina esitettävä kiinteistöjohtajalle 31.5.2016
mennessä
• talousarvioon vaikuttavat virkoja ja työsuhteita koskevat
muutosesitykset tulee esittää omina asioinaan ja osoittaa ne
hallintojohtajalle 31.5.2016 mennessä
• vapaamuotoinen kolmevuotissuunnitelma varautumisesta 3
prosentin määrärahavähennykseen vuoden 2019 loppuun
mennessä tallennetaan sähköisesti paikallisseurakunnan tai
yksikön nimellä nimettynä osoitteeseen Y: / Talousasiat /
Kolmevuotissuunnitelmat 14.10.2016 mennessä

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 7.4.2016 hyväksyä edellä esitellyt toimintasuunnitelman,
talousarvion ja kolmivuotissuunnitelman laadintaohjeet. Uudistettu toimintasuunnitelmalomake
tämän esityslistan mukana.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduksi.
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Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 28
KOULUJEN STIPENDIT
Katariinanseurakunta on jakanut stipendit Nummenpakan Aurajoen yksikön oppilaalle, Turun
Normaalikoulun lukion ylioppilaalle sekä C.O.Malmin koulun oppilaalle usean vuoden ajan.
Vuonna 2011 seurakuntaneuvosto päätti stipendin euromääräksi 150 €, joka teki mahdolliseksi
stipendin jakamisen joko yhdelle tai kahdelle oppilaalle koulun oman harkinnan mukaan.
Lisäksi 30.5.2012 § 80 seurakuntaneuvosto päätti jakaa 20 € arvoiset stipendit seurakuntamme
kunkin alakoulun (Varissuo, Norssi, Pääskyvuori, Hannunniittu, Nummi ja Katariina) yhdelle oppilaalle keväästä 2013 alkaen. Stipendin saajan valintaperusteeksi kouluille osoitettiin ns. Kultaisen säännön (Lk 6:31) osaava noudattaminen.
Stipendeihin tarkoitettua euromäärää ei ollut tarkoitus kasvattaa, vaan jakaa stipendit jatkossa
useammalle oppilaalle. Keväällä 2013 (17.4.§ 58) seurakuntaneuvosto päätti antaa suuruudeltaan 100 € stipendit koulukohtaisesti ylioppilaalle ja / tai yläkoulun oppilaalle sekä stipendit suuruudeltaan 20 € alaluokkien oppilaalle koulun oman valinnan mukaisesti.
Seurakunta haluaa tukea alueellaan sijaitsevien koulujen lapsia ja nuoria ja kannustaa heitä
kultaisen säännön noudattamisessa.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että
1) Stipendit suuruudeltaan 100 € annetaan Nummenpakan Aurajoen yksikön oppilaalle, Turun
Normaalikoulun ylioppilaalle tai oppilaalle, Katariinan koulun yläluokkien oppilaalle sekä Kansainvälisen koulun ylioppilaalle tai oppilaalle koulun oman valinnan mukaisesti.
2) Stipendit suuruudeltaan 20 € annetaan Varissuon, Pääskyvuoren, Hannunniitun, Nummen,
Katariinan, C.O.Malmin, Normaalikoulun alaluokkien sekä Kansainvälisen koulun oppilaalle
koulun oman valinnan mukaisesti.
Stipendin saajan valintaperusteeksi kouluille osoitetaan ns. Kultaisen säännön (Luuk. 6:31)
osaava noudattaminen.
Stipendit yhteensä 560 € maksetaan seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta 24810.
Tällä pykälällä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

taloustoimisto
koulut, joille stipendit jaetaan
johtava nuorisotyönohjaaja Taru Heikkonen (nuorisotyön tiimi)
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§ 29
VUODEN 2016 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN 10 %:N OSUUDEN PÄÄTTÄMINEN SEURAKUNNALLE
Yhteisvastuu 2016 torjuu nuorten syrjäytymistä Suomessa ja Ugandassa.
Suomessa yhteisvastuuvaroin tuetaan nuorten elämänhallintataitojen kehittymistä ja osallisuutta
partiotoiminnan avulla. Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria etsitään ja ohjataan partion pariin
muun muassa tukemalla köyhistä perheistä tulevien nuorten partioharrastusta. Keräysvaroin
tuetaan myös Sisupartiotoimintaa, jossa mukana olevat lapset ja nuoret ovat pääosin aisti-, liikunta- ja kehitysvammaisia. Avun vie perille Suomen Partiolaiset.
Ugandassa Yhteisvastuu tukee nuorten ammattikoulutusta ja toimeentuloa. Länsi-Ugandaan,
Rwamwanjan pakolaisleirille, on rakenteilla ammattikoulu, johon valitaan opiskelijoiksi kaikkein
heikoimmassa asemassa olevia pakolais- ja ugandalaisnuoria. Koulussa voi opiskella mekaniikkaa sekä rakennus-, hotelli- ja maatalousalaa. Koulutukseen sisältyy työharjoittelu, jossa
nuoret saatetaan yhteen tulevien työnantajiensa kanssa. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.
Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 % ohjataan kansainväliseen diakoniaan Kirkon Ulkomaanavun kautta, 20 % kotimaiseen erityiskohteeseen, 10 % Kirkon diakoniarahastolle ja hiippakuntien diakoniarahastoille ja loput 10 % keräävän seurakunnan valitsemaan kohteeseen.
Katariinanseurakunnnan tulee 30.4.2016 mennessä ilmoittaa taloustoimistoon, mihin ohjataan
em.10 % yhteisvastuukeräyksen tuotosta. Kyseessä on ollut viime vuosina alle 2000 € suuruinen summa.
Tällä pykälällä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Esitys:

Vuoden 2016 yhteisvastuukeräyksen 10 %:n osuus seurakunnalle käytetään oman seurakunnan partiotoiminnan tukemiseen diakonisin perustein, esim. leirimaksuavustuksiin tms.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

taloustoimisto, Leena Sairanen
johtava diakoniatyöntekijä
Katariinanseurakunnan lippukunnat

§ 30
ARKKIPIISPAN LAUSUNTO TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN PIISPANTARKASTUKSESTA
7.-13.3.2016
Arkkipiispan kanslia on lähettänyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostoille arkkipiispa Kari Mäkisen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä
7.-13.3.2016 toimittaman piipiispantarkastuksen lausunnon. Esityslistan mukana.
Seurakuntayhtymän on vuoden kuluessa tai lausunnossa erikseen mainittavassa aikataulussa
toimitettava Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille yksilöity selvitys toimenpiteistä, joihin
yhtymässä on ryhdytty lausunnossa sanotun johdosta.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa ko. lausunnon tiedokseen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§ 31
KESKUSTELU MAHDOLLISEN SEURAKUNTARAKENTEEN MUUTOSALOITTEESTA
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto asetti 13.12.2012 (563 §)
rakennetoimikunnan ja antoi sille tehtäväksi laatia ehdotuksen siitä, miten seurakuntayhtymässä
voitaisiin muuttaa rakenteita siten, että toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus paranisivat.
Toimikunnan asettamisen taustalla oli tuolloin yhteisesti jaettu tilannekuva siitä, että toimintapa,
jossa taloudelliseen haasteisiin vastataan pelkästään joka puolelta tasaisesti leikkaamalla, ei
voisi toimia loputtomiin.
Toimikunnan marraskuussa 2013 valmistunutta raporttia käsiteltiin neljässä seminaarissa.
8.4.2014 pidetyssä seminaarissa arkkipiispa linjasi, että rakenneuudistushanketta jatketaan
tuomiokapitulin tuella.
Kesäkuussa 2014 kehittämishankkeelle asetettiin uusi ohjausryhmä, jonka työn valmistuttua
kirkkoneuvosto asetti sille vielä jatkovalmisteluryhmän 11.6.2015.
Syksyllä 2015 työstettiin lukuisissa seurakuntayhtymän ja paikalliseurakuntien seminaareissa
jatkovalmisteluryhmän johdolla erilaisia seurakunta- ja yhtymärakennemalleja.
21.10.2015 (§ 120) Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto lähetti uuteen valmisteluun
esityksen, jossa seurakuntaneuvosto päättäisi esittää tuomiokapitulille, että Katariinanseurakunnan ja Henrikinseurakunnan seurakuntaliitoksen selvitystyö aloitetaan. 18.11.2015 (§ 141)
Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto yksimielisesti hyväksyi em. esityksen. Ko. pykälä
kokonaisuudessaan tämän esityslistan mukana.
29.1.2016 ohjaustyöryhmän jatkovalmisteluryhmä julkisti oman esityksensä seurakunta- ja
yhtymärakenteesta. Jatkovalmisteluryhmä esitti seurakuntarakenteeksi niin kutsuttua B-mallia,
jossa Turussa olisi kolme suomenkielistä seurakuntaa, Kaarinassa yksi ja Åbo Svenska
Församling säilyisi entisellään. Esitys piti sisällään myös linjaukset seurakuntayhtymän
toteuttaman
yhteisen
hengellisen
työn
supistamisesta
ja
uudentyyppisestä
johtamisjärjestelmästä.
3.3.2016
yhteinen
kirkkoneuvosto
teki
omalta
osaltaan
periaatepäätöksen
seurakuntarakenteesta. Kirkkoneuvosto kannatti sekin B-mallia, mutta hieman muutettuna:
Turussa tulisi olla jatkossa neljä suomenkielistä seurakuntaa jatkovalmisteluryhmän ehdottaman
kolmen sijaan. Seurakuntayhtymän toteuttaman hengellisen työn ja johtamisjärjestelmän osalta
yhteinen kirkkoneuvosto ei halunnut vielä tässä vaiheessa ottaa yksityiskohtaista kantaa.
7.3.-13.3.2016
suoritettiin
Turun
ja
Kaarinan
seurakuntayhtymässä
ja
Turun
tuomiokirkkoseurakunnassa piispantarkastus. Sekä tarkastuksen aikana, lopputiedotteessaan
että piispantarkastuslausunnossaan arkkipiispa Kari Mäkinen painotti sitä, että
paikallisseurakuntien toivotaan kevään 2016 aikana olevan seurakuntarakenneasiassa
aloitteellisia. Arkkipiispa ja tuomiokapituli tulisivat toimimaan vasta sen jälkeen.

Seurakuntaneuvoston tulee siis kevään 2016 aikana päättää, esittääkö se seurakuntarakenteen
muutosta vai ei. Työjaosto pohti kokouksessaan 6.4.2016 mm. seuraavanlaisia kysymyksiä: Mitä lisäarvoa yhdistyminen toisi? Miksi juuri Henrikinseurakunta? Mitä mahdollisuuksia yhdistyminen toisi erityisesti seurakuntalaisten näkökulmasta katsoen?
Kehittämishankkeen tavoitteista käy ilmi, että rakennemuutoksilla tavoitellaan taloudellisia säästöjä niin, että kirkon perustehtävä toteutuisi silti seurakuntalaisia palvelevalla tavalla. Ohjaustyöryhmän esityksestä puolestaan käy ilmi, että taloudellisia säästöjä ei pelkästään seurakuntien
rakennemuutoksilla voida nopeasti saavuttaa. Seurakuntien rakennemuutokset ovat kuitenkin
omalta osaltaan tie pidemmän aikavälin säästöjen aikaansaamiseen seurakuntayhtymässä seurakuntalaiset huomioiden. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostossa 18.11.2015 § 141
esittelyssä on asiaa pohdittu mm. seuraavasti: ”Katariinan- ja Henrikinseurakuntien yhdistä-
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misesityksen lähtökohtana on synnyttää lähiöistä lähtevä ja keskustan suuntaan ulottuva mielekäs toiminnallinen kokonaisuus, jossa vanhaa (esim. Katariinankirkko) ja uutta (esim. Henrikinkirkko) luovasti yhdistelemällä voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin niukkenevien resurssien kirkossa. Katariinan- ja Henrikinseurakunnan yhdistäminen takaisi parhaimmillaan sekä
seurakuntalaisille tärkeän ”seurakuntapalvelujen” läheisyyden että leveämmät hartiat luoda uutta. Kahden seurakunnan yhteenlasketuilla henkilöstöresursseilla voitaisiin niukempinakin aikoina toteuttaa seurakuntatyötä paremmin kuin kahtena itsenäisenä niukkenevien resurssien seurakuntana.”
Seurakuntarakennetta pohtiessa on taloudellisten resurssien lisäksi hyvä tarkastella myös seurakunnallisen työn sisältöä. Katariinanseurakunnan jäsenmäärä on viimeisen viiden vuoden aikana vähentynyt n. 400 henkilöllä vuosittain ja suunta on jatkuva. Millaisen seurakunnan ja sen
toiminnan me luottamushenkilöinä ja työntekijöinä arvelemme vastaavan seurakuntalaisten tarpeisiin? Kuinka paljon seurakunnan toiminnassa tarvitaan vanhaa ja kuinka paljon uutta työotetta? Jos uutta tarvitaan, onko ratkaisu itsenäisenä seurakuntana säilyminen vai toisiko juuri Henrikinseurakunta tai jokin muu seurakunta lisäarvoa seurakuntamme toimintaan? Onko talouden
ja toiminnan tehostamiseen muita mahdollisuuksia kuin seurakuntarakenteen muutos?
Esitys:

Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 32
PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N PUHEENVUORO
Partiolippukunnat toimittavat vuosittain huhtikuun loppuun mennessä edellisen vuoden toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä. Vuonna 2015 Kaarinan Sädetytöt eivät toimittaneet vuoden 2014 tilinpäätöstä (seurakuntaneuvosto 3.6.2015 § 72). Koska he toimittivat sen vasta nyt
vuonna 2016, he toivoivat voivansa henkilökohtaisesti pahoitella asiaa seurakuntaneuvostolle.
Lisäksi he tarjoutuivat järjestämään kahvituksen, josta saimme nauttia tämän kokouksen alussa. Partiolippukunta Kaarinan Sädetyttöjen tilinpäätös vuodelta 2014 (AMS 6.7).
Kaarinan Sädetytöt ry:n edustajat käyttävät kokouksessa lyhyen puheenvuoron.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduksi. Kaarinan Sädetytöt ry:n edustajina kokouksessa olivat
Mari Rannikko, Anna Kivilä ja Milja Kokko.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 33
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Pirjo Tiensuu toi esiin, että jumalanpalvelusten esirukouksissa tulisi huomioida nykyistä
useammin myös ystävyysseurakuntamme, Pyhän Marian seurakunta.
Ari Rantanen kysyi Historiankerhon toiminnan nykytilanteesta.
§ 34
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 34.
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§ 35
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2016 ____________________
Outi Toljamo
puheenjohtaja

___ / ___ 2016 ____________________
Antero Paatere
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 20 - 35 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

___ / ___ 2016 ____________________
xxx

___ / ___ 2016 ____________________
xxx

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

