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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 18.5.2016 klo 18.30, keskustelutilaisuus ja kahvitarjoilu klo 18.00

Paikka:

Henrikinkirkko, Peltolantie 2, Ruususali

Läsnä:

Toljamo, Outi
Heinonen, Mari
Kallio, Nina
Kavén, Sirkka-Liisa
Koiranen, Nina
Koskivaara, Eija
Laine, Rauni
Laitinen, Marjukka
Lundström, Eriika
Rantanen, Ari
Salminen, Päivi
Siivonen, Riitta
Sokajärvi, Anneli
Stauffer, Tiina
Tiensuu, Pirjo

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
jäsen
jäsen saapui klo 18.50, § 42 jälkeen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Paatere, Antero

sihteeri

Kutsuttuna:

Kairavuo, Leena

kirkkoherra (virkavapaalla), § 44 kohdalla

Poissa:

Laato, Anni Maria
Laihinen, Marja Leena

jäsen
jäsen

§ 36
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja luki rukouksen kirjasta Elämän makuinen messu ja avasi kokouksen
klo 18.35.
§ 37
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 38
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina 20.5.2016 virastoaikana klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi
esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Marja-Leena Laihinen
ja Päivi Salminen.

Päätös:
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Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rauni Laine ja Päivi Salminen, muuten esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 39
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 40
ILMOITUSASIAT
A. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kirjeet:
Uutisarkki 4/2016
Uutisarkki 5/2016
Uutisarkki 6/2016
Luettavissa internetistä: http://www.arkkihiippakunta.fi/etusivu/uutisarkki/

B. Kirkkohallituksen yleiskirjeet (sisältävät suositusluonteisia ohjeita seurakunnille):
08/2016 Esitykset Pro ecclesia -mitalien ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi
Itsenäisyyspäivänä 2016
Lyhennysotteet lähemmin internetissä: http://sakasti.evl.fi/ >yleiskirjeet > 2016

C. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat:
YKN 28.4.2016
Pöytäkirjat ovat luetettavissa internetissä:
http://www.turunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallinto-ja-paatoksenteko

D. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat:

17/2016 Elina Kerokoski, virkavapaus
18/2016 Sinikka Laine, virkavapaus
19/2016 Elina Kerokoski, virkavapaus
20/2016 Sinikka Laine, virkavapaus
21/2016 Eetu Tuomi, konfirmaation ehtoollisavustaja
22/2016 Niko Lehti, konfirmaation ehtoollisavustaja
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.
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E. Muut ilmoitusasiat
Seurakuntayhtymämme seurakuntatoimistossa on 1.5.2016 alkaen yhteisen kirkkoneuvoston
päätöksellä siirrytty uuteen seurakuntasihteeri/seurakuntajakoon seuraavasti:
Mikaelinseurakunta ja Martinseurakunta - Katriina Kosola
Maarian seurakunta ja Paattisten seurakunta - Katja Johansson
Tuomiokirkkoseurakunta - Pia Taponen
Katariinanseurakunta ja Henrikinseurakunta - Katri Lautjärvi
Kaarinan seurakunta ja Piikkiön seurakunta - Maj Röyskö
Åbo svenska församling - Tove Peltoniemi
Samanaikaisesti on käynnistetty yhteinen varauspalvelu (puhelinnumero 040-3417011) ja siinä
ovat työnsä aloittaneet Saija Kallio ja Mariella Walén. Varauspalvelu hoitaa tällä hetkellä kasteiden, vihkimisten ja hautausten toimittajien varaukset, ja myöhemmin selviävällä aikataululla
tarkoitus on siirtää myös muita varauksia varauspalvelun hoidettavaksi.

Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 41
PARTIOLIPPUKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUKSET JA TILINPÄÄTÖKSET
Katariinanseurakunnassa toimii ja seurakuntaneuvosto myöntää talousarviossaan avustusta
viidelle partiolippukunnalle: Kaarinan Ristiritarit, Kaarinan Sädetytöt, Tavastin Liljat, Littoisten
Pirtapiiat ja Mustavuoren Sissit.
Seurakuntien ja lippukuntien sopimusten mukaisesti lippukunnat toimittavat edellisen vuoden
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen seurakuntien partiovastaavalle (Katariinanseurakunnassa
johtava nuorisotyönohjaaja) 30.4. mennessä.
Esityslistan mukana seuraavat lippukuntien tähän mennessä vuodelta 2015 toimittamat tiedot:
- Pirtapiikojen toimintakertomus ja tilinpäätös
- Kaarinan Ristiritareiden toimintakertomus ja tilinpäätös
- Kaarinan Sädetyttöjen toimintakertomus ja tilinpäätös
- Tavastin Liljojen toimintakertomus
- Mustavuoren Sissien toimintakertomus
Tavastin Liljat on ilmoittanut käsittelevänsä tilinpäätöksensä vasta syyskokouksessaan, joten he
toimittavat sen silloin. Myös Mustavuoren Sissit toimittanee nyt puuttuvan tilinpäätöksensä
myöhemmin.
Esitys:

Pirtapiikojen, Kaarinan Ristiritareiden ja Kaarinan Sädetyttöjen toimintakertomukset ja tilinpäätökset sekä Tavastin Liljojen ja Mustavuoren Sissien toimintakertomukset merkitään tiedoksi
saaduiksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduiksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

ko. partiolippukunnat
johtava nt.ohjaaja Taru Heikkonen

PÖYTÄKIRJA

4/2016

18.5.2016

Tark. ___/___

28

§ 42
KATARIINAN MARTAT RY:N MUISTAMINEN 100-VUOTISJUHLAN JOHDOSTA
Katariinan Martat ry viettää 100 –vuotisjuhlaansa 22.5.2016. Katariinan Martat on perinteikäs ja
näkyvä osa seurakuntamme jumalanpalveluselämää vuosittaisilla Itsenäisyyspäivän ja Marianpäivän messuavustamisilla sekä sen jälkeisillä kirkkokahveilla ja myyjäisillä. Myös juhlapäivään
kuuluu messu ja siinä avustaminen. Ko. yhdistys on seurakunnan pitkäaikainen yhteistyökumppani.
Seurakuntaneuvosto päätti 19.11.2014 § 131 Katariinanseurakunnan standaarin eli pöytäviirin
saamisen ehdon olevan ansiokkaan toiminnan Katariinanseurakunnan hyväksi ja että päätöksen standaarin jakamisesta tekee seurakuntaneuvosto.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto kiittää Katariinan Martat ry:tä toiminnasta Katariinanseurakunnan hyväksi
ja päättää luovuttaa sille Katariinanseurakunnan standaarin nro 6 onnitellen 100 –vuotisesta
toiminnasta. Standaarin hopealaatta maksetaan seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta
24810.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

§ 43
EDUSTAJIEN LÄHETTÄMINEN SLS:N VUOSIKOKOUKSEEN
Suomen Lähetysseuran (SLS) vuosittainen lähetysjuhla on tänä vuonna Vihdissä 11.12.6.2016. Lähetysjuhlien aihe on ”Olet tässä”. Lähetysjuhlien yhteydessä kokoontuva vuosikokous on Suomen Lähetysseuran ylin päättävä elin, joka vahvistaa seuran tilinpäätöksen sekä
valitsee hallituksen. Vuosikokous on tänä vuonna lauantaina 11.6. klo 13 Vihdin kirkossa.
Vuosikokoukseen edustajia lähettävät Lähetysseuran jäsenet, joita ovat Suomen ev.lut. kirkon
kaikki seurakunnat. Lähetysseuralla on lisäksi muita yhteisöjäseniä sekä henkilöjäseniä. Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenten valtuuttamat (valtakirja)
edustajat, joilla kullakin on yksi ääni. Seurakunnat saavat lähettää yhdistyksen kokouksiin edustajia läsnä olevan jäsenmääränsä (tilanne 1.1.2016) mukaisesti
o
o
o

– 15000 jäsentä: enintään 2 edustajaa
15001 – 30000 jäsentä: enintään 3 edustajaa
yli 30000 jäsentä: enintään 4 edustajaa

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen pyydetään tekemään viimeistään 20.5.2016 mennessä. Kokousmateriaali lähetetään ennakkoon ilmoittautuneille viikolla 22. Lähetysjuhlien ohjelma ja
vuosikokouksen kutsu www.lahetysjuhlat.fi
Seurakuntaneuvoston jäseniä pyydetään etukäteen miettimään, ketkä mahdollisesti voisivat
lähteä ko. kokoukseen Katariinanseurakunnan edustajina.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että se valtuuttaa yksi tai kaksi edustajaa Suomen Lähetysseuran
11.6.2016 klo 13 pidettävään vuosikokoukseen, mikäli lähtijöitä löytyy. Ko. edustajien matkakulut ja osallistuminen Lähetysjuhlille maksetaan seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta 24810.

Päätös:

Todettiin, ettei lähtijöitä löytynyt, joten ei lähetetä ketään.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Kirsti Thureson, lähetyssihteeri
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§ 44
ALOITE TURUN KATARIINANSEURAKUNNAN JA HENRIKINSEURAKUNNAN YHDISTÄMISESTÄ
(ELI KL 13. LUVUN 1 § MUKAISESTA SEURAKUNTAJAON MUUTTAMISESTA)
Yhteinen kirkkoneuvosto 03.03.2016 § 77:
Tammikuun 29. päivä 2016 valmiiksi tullut kehittämishankkeen jatkovalmisteluryhmän esitys oli
esillä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 18.2.2016.
Kokouksessaan 3.3.2016 kirkkoneuvosto päätti omana kantanaan, että:
1. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kehittämishanke jatkuu seurakuntarakenteiden osalta
mallin 1 + 5 pohjalta. Suomenkieliset seurakunnat ovat:
-Tuomiokirkkoseurakunta
-Katariinanseurakunta (Katariinanseurakunta ja Henrikinseurakunta)
-Maarian seurakunta (Maarian seurakunta ja Paattisten seurakunta)
-Mikaelin seurakunta (Mikaelinseurakunta ja Martinseurakunta)
-Kaarinan seurakunta (Kaarinan seurakunta ja Piikkiön seurakunta)
Lisäksi seurakuntayhtymään kuuluu Turun ruotsalainen seurakunta.
2. Kirkkoneuvosto päättää jatkovalmistelutyöryhmän esityksestä poiketen, että yhteisten
työmuotojen johtokuntarakenne rakentuu kahden johtokunnan mallin mukaisesti. Kasvatus- ja
perheasioiden ja diakonia- ja sielunhoitotyön johtokuntiin. Yhteisten työmuotojen nykyiset
tehtävät ja niiden työmuodon toteuttamisen kannalta paras paikka organisaatiossa ja
työntekijöiden sijoittuminen niihin arvioidaan uuden perussäännön laatimisen yhteydessä.
3. Kirkkoneuvosto päättää, että johtamisjärjestelmän kehittämisessä seurakuntien ja
yhtymäjohdon vuorovaikutteinen strateginen kehittämisryhmä on tarpeen. Ryhmässä ovat
edustettuna seurakuntien ja yhtymän johto. Tiedotuksen ja keskusrekisterin johtamisjärjestelmä
tutkitaan jatkokehittelyssä, huomioiden myös kehittämisryhmän esitys.
4. Edellä päätettyyn liittyen kirkkoneuvosto velvoittaa hallintojohtajan valmistelemaan
konkreettisen toimintaohjelman siitä, millä erillishankkeilla ja missä aikataulussa tarvittavat
toimenpiteet toteutetaan.

Arkkipiispa Kari Mäkinen 21.3.2016:
Pidän yhteisen kirkkoneuvoston näkemystä kokonaisuudesta mahdollisena, mutta en
ongelmattomana. Ratkaisussa seurakuntien keskinäinen tasapaino ja yhteensopivuus
paranevat nykyisestä. Yhtymäkokonaisuus selkiytyy ja mahdollisuus asuinyhteisöpohjaiseen
seurakunnalliseen elämään säilyy, jossain määrin jopa paranee.
Asia on seuraavaksi seurakuntien käsissä. Seurakunnat voivat tehdä seurakuntajaon muutosta
koskevan aloitteen omasta puolestaan ja itseään koskien. Seurakunnat voivat tehdä myös
yhteisiä aloitteita.
Seurakuntien on nyt otettava rooli, joka niille tässävaiheessa kuuluu. Niiden on harkittava,
tekevätkö aloitteen tai aloitteita seurakuntajaon muutoksesta. Seurakuntien on tällöin
kannettava vastuu, ei vain oman seurakuntansa sisäisestä elämästä vaan Turun ja Kaarinan
alueen kattavan kokonaisuuden toimivuudesta. Tässä on tarpeen ottaa huomioon yhteisen
kirkkoneuvoston johdolla tehty työskentely.
Aloitteet on tehtävä viivyttelemättä. Odotan mahdollisia aloitteita kesäkuun 2016 mennessä.
Sen jälkeen ja niistä riippuen arvioin yhdessä tuomiokapitulin kanssa tarvittavat jatkotoimet.
Seurakuntayhtymän kehittämistyössä on otettava seuraavat askeleet:
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- seurakuntien on harkittava aloitteita seurakuntajaotuksen muutoksesta toukokuun loppuun
2016 mennessä, jonka jälkeen arvioidaan tarvittavat tuomiokapitulin toimenpiteet
- yhteisen kirkkoneuvoston on ryhdyttävä toimiin johtamisjärjestelmän ja –kulttuurin
parantamiseksi.

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.4.2016 § 31:
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 yhdistämisesityksen 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.

Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.4.2016, § 34:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kehittämishanke oli monin tavoin esillä myös
Tuomiokikkoseurakunnan ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän piispantarkastuksessa 7. –
13.3.2016. Sekä tarkastuksen aikana että lopputiedotteessaan arkkipiispa Kari Mäkinen
painotti sitä, että paikallisseurakuntien toivotaan kevään 2016 aikana olevan
seurakuntarakenneasiassa aloitteellisia. Hän odottaa seurakuntien mahdollisia liitosesityksiä /
aloitteita toukokuun loppuun asti.
Jos kirkkoneuvoston päätökseen palataan (3.3.2016), kehittämishanke jatkuisi sen mukaan
seurakuntarakenteiden osalta mallin 1 + 5 pohjalta. Henrikinseurakunnan osalta tämä merkitsisi
liitosta Katariinanseurakunnan kanssa. Miten todennäköinen tämä liitos on? Kysymykseen
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voisi vastata toisella kysymyksellä: Ollaanko seurakuntayhtymässä tai tuomiokapitulissa
valmiita heittämään syrjään kaikki se työ joka rakenneprojektissa on tähän mennessä tehty ja
palaamaan lähtöpisteeseen (kymmeneen seurakuntaan)?
Seurakuntaliitokset eivät koskaan liene kovin helppoja, mutta prosessia on mahdollista
helpottaa, jos liitoskumppanit ovat aktiivisia ja haluavat aktiivisesti työskennellä yhteisen maalin
saavuttamiseksi. Jos Katariinanseurakunnalla ja Henrikinseurakunnalla jo prosessin tässä
vaiheessa olisi yhteinen päämäärä, olisi molemmilla hyvät onnistumisen edellykset selvitä niistä
haasteista joita mahdollinen yhdistyminen tuo väistämättä tullessaan.
Kysymys kuuluu, haluammeko omalta puoleltamme asettaa yhteisen maalin tavoitteeksemme?
Kirkkoherra haluaisi valmistella seurakuntaneuvoston toukokuun 2016 kokoukseen esityksen
Katariinan ja Henrikinseurakuntien ydistämisestä osana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
rakennemuutosta. Miten seurakuntaneuvosto suhtautuisi tällaiseen esitykseen?
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto keskustelee:
1 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kehittämishankkeen nykytilanteesta
2 Henrikinseurakunnan ja Katariinanseurakunnan mahdollisesta yhdistymisestä
Päätökseen ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi:
Päätös:
Seurakuntaneuvosto keskusteli:
1 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kehittämishankkeen nykytilanteesta
2 Henrikinseurakunnan ja Katariinanseurakunnan mahdollisesta yhdistymisestä.
-------------------

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös (3.3.2016) merkitsee esitystä Katariinanseurakunnan ja
Henrikinseurakunnan yhdistämisestä.
Kuten edellä todettiin, seurakuntaliitokset eivät koskaan ole helppoja prosesseja. Onnistuneet
liitokset vaativat vaivannäköä ja aikaa. Liitosten hedelmät kypsyvät hitaasti ja niiden
aikaansaaminen edellyttää pitkäjänteistä työtä. Siksi tämä työ tulisi sekä luottamushenkilöiden
että työntekijöiden aloittaa jo nyt varautuen jatkamaan työtä pitkälle mahdollisen liitoksen
jälkeenkin.
Mikäli Katariinanseurakunta ja Henrikinseurakunta pystyisivät jo liitosprosessin tässä vaiheessa
sopimaan yhteisestä päämäärästä ja yhteisistä keinoista päämäärän saavuttamiseksi, olisi
yksittäisen seurakuntalaisen kannalta onnistuneen seurakuntaliitoksen mahdollisuus
huomattavasti suurempi kuin siinä tapauksessa, että jäisimme passiivisina odottamaan, miten
meidän seurakunnallemme Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rakennemuutosprosessissa
aikanaan tulee käymään.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

Esitys:
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Turun Katarinanseurakunnan seurakuntaneuvosto tekee kirkkolain 13. luvun 1 § mukaisen
aloitteen seurakuntajaon muuttamisesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä siten, että
Turun Katariinanseurakunnasta ja Turun Henrikinseurakunnasta muodostetaan yhdistämällä
uusi seurakunta, joka on nimeltään Turun Katariinanseurakunta.
Aloite perustuu yli kolme vuotta käynnissä olleeseen hankkeeseen, jonka tarkoitus on kehittää
seurakunta- ja yhtymärakennetta sellaiseksi, että se turvaa kirkollisen työn Turussa ja
Kaarinassa myös tulevaisuudessa.
Aloite perustuu siihen laajaan selvitystyöhön ja seminaarikuulemisiin, joita jatkovalmisteluryhmä
on kesäkuun 2015 jälkeen tehnyt.
Aloite perustuu yhteisen kirkkoneuvoston 3.3.2016 tekemään periaatepäätökseen, jonka
mukaan Katariinanseurakunta ja Henrikinseurakunta yhdistettäisiin.
Aloite perustuu siihen, että Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto näkee järkevänä
kehityssuuntana
sen,
mitä
on
ilmaistu
yhteisen
kirkkoneuvoston
tekemässä
periaatepäätöksessä (3.3.2016).
Aloite perustuu siihen, mitä arkkipiispa on piispantarkastuksen (7.3.-13.3.2016) yhteydessä
esittänyt liittyen paikallisseurakuntien aloitteellisuuteen seurakuntaliitosten aikaansaamiseksi.
Seurakuntaneuvosto liittää tämän seurakuntaliitosaloitteensa osaksi Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän isoa kehittämishankkeen kokonaisuutta ja sen eteen päin menemistä.
Katariinanseurakunnan ja Henrikinseurakunnan yhdistäminen on järkevää ja perusteltua osana
laajempaa seurakuntarakenneuudistusta sekä osana kehittämishankkeen muita pääkohtia, mm.
johtamisjärjestelmän uudistamista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä.
Milloin kahdesta tai useammasta seurakunnasta muodostetaan yhdistämällä uusi seurakunta,
jakopäätöksessä on määrättävä, mikä tai mitkä kirkkoherranvirat lakkaavat.
Kirkkojärjestyksen 13. luvun 2 § 2. mom. mainitusta viranhaltijoiden ja työntekijöiden
sijoittamisesta koskevasta sopimisesta seurakuntaneuvosto toteaa: Viranhaltijoiden
sijoittamisesta ei ole tehty tässä vaiheessa sopimusta.
Kirkkojärjestyksen 13. luvun 3 § 2 mom toteaa, että milloin kahdesta tai useammasta
seurakunnasta muodostetaan yhdistämällä uusi seurakunta, jakopäätöksessä on määrättävä,
mikä tai mitkä kirkkoherranvirat lakkaavat. Tässä esityksessä lähdetään siitä, että
Henrikinseurakunnan kirkkoherranvirka lakkaisi.
Seurakuntajaon muuttamista koskeva aloite lähetetään tuomiokapitulille. Seurakuntaneuvoston
aloite lähetetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, jonka on lähetettävä se tuomiokapitulille oman
lausuntonsa ohessa. (KJ 13: 1). Näin ollen seurakuntaneuvosto päättää lähettää tämän aloitteen kirkkojärjestyksen 13. luvun 1. pykälän määräämällä tavalla yhteiselle kirkkovaltuustolle,
jonka tehtävänä on samaisen kirkkojärjestyksen pykälän mukaan lähettää aloite eteenpäin tuomiokapitulille yhdessä siitä antamansa lausunnon kera.

Käsittely:

Käytiin yleiskeskustelua, jonka aikana mukana oli myös Leena Kairavuo. Yleiskeskustelun
jälkeen hän poistui kokouksesta.
Yleiskeskustelua seuranneen yksityiskohtaisen keskustelun aikana Päivi Salminen teki vastaehdotuksen, mutta sitä ei kannatettu.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Päivi Salminen pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

PÖYTÄKIRJA

4/2016

18.5.2016

Tark. ___/___
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Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi:

yhteinen kirkkovaltuusto
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

§ 45
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Riitta Siivonen totesi olevansa iloinen seurakuntamme nykytilasta ja toiminnasta.
Pirjo Tiensuu toi terveiset Pietarin Pyhän Marian seurakunnan diakonian vapaaehtoisilta, jotka
ovat olleet Katariinanseurakunnan ja Turun tuomiokirkkoseurakunnan yhteistyössä järjestämällä
eläkeikäisten ystävyysseurakuntaleirillä Sinapin leirikeskuksessa.

§ 46
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 46.

§ 47
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05 lukien rukouksen kirjasta Elämän makuinen messu.
Seuraavat kokoukset ovat ke 15.6., ke 7.9. ja ke 19.10.
Huom! Seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden yhteinen suunnittelupäivä la 8.10.2016 n. klo 9-16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2016 ____________________
Outi Toljamo
puheenjohtaja

___ / ___ 2016 ____________________
Antero Paatere
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 36 - 47 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

___ / ___ 2016 ____________________
Rauni Laine

___ / ___ 2016 ____________________
Päivi Salminen

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

