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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 19.10.2016 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30.

Paikka:

Katariinan pappila, Pyhän Katariinan kirkkoaukio 7

Läsnä:

Toljamo, Outi
Heinonen, Mari
Kantonen, Katariina
Kavén, Sirkka-Liisa
Koiranen, Nina
Laihinen, Marja-Leena
Laine, Rauni
Laitinen, Marjukka
Lundström, Eriika
Rantanen, Ari
Salminen, Päivi
Siivonen, Riitta
Sokajärvi, Anneli
Stauffer, Tiina
Tiensuu, Pirjo

puheenjohtaja
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Paatere, Antero

sihteeri

Kallio, Nina
Koskivaara, Eija
Laato, Anni Maria

jäsen
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja

Poissa:

§ 81
KOKOUKSEN AVAUS
Laulettiin virrestä 177:1,4-5, puheenjohtaja luki Ef. 6:10-18 sekä rukouksen ja avasi kokouksen
klo 18.00.

§ 82
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 83
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina 21.10.2016 virastoaikana klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Tiina Stauffer ja
Pirjo Tiensuu.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Tiensuu ja Katariina Kantonen. Muuten esityksen mukaan.

PÖYTÄKIRJA

7/2016

19.10.2016

Tark. ___/___

72

Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 84
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Käsittely:

Päivi Salminen esitti, että myös § 92 tarkistettaisiin jo kokouksessa. Puheenjohtaja esitti lisättäväksi tiedotusasioihin tuomiokapitulista edellisenä päivänä tulleet kirjeet sekä Henrikinseurakunnan lausunnon Katariinanseurakunnan aloitteesta seurakuntarajoen muuttamiseksi..

Päätös:

Muuten esityksen mukaan, mutta lisättiin § 93 Edellisen pykälän tarkistaminen, tiedotusasiohin tuomiokapitulin kirjeet N:o 274 ja 279-282 sekä ote Henrikinseurakunnan pöytäkirjasta..
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 85
ILMOITUSASIAT
A. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kirjeet / päätökset:
N:o 257 21.9.2016 Turun hallinto-oikeuden päätös
N:o 274 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien aloitteet seurakuntajaon muuttamiseksi ja selvitysmiehen määräämiseksi
N:o 279 Kirkkoherra Leena Kairavuon virkavapaus ajalle 1.2.-31.8.2017
N:o 280 Papiston virkajärjestelyt Turun Katariinanseurakunnassa ajalle 1.2.-31.8.2017
N:o 281 Papiston virkajärjestelyt Turun Katariinanseurakunnassa ajalle 1.2.-31.8.2017
N:o 282 Papiston virkajärjestelyt Turun Katariinanseurakunnassa ajalle 1.2.-31.8.2017
Nähtävillä kokouksessa.

B. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat luetettavissa internetissä osoitteessa:
http://www.turunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallinto-ja-paatoksenteko

C. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat:

33/2016 Sinikka Laine, virkavapaus
34/2016 Erja Viherkoski, virkavapaus
35/2016 Kirsti Thureson, virkavapaus
36/2016 Erne Hakala, virkavapaus
37/2016 Annika Forsström-Roivanen, virkavapaus
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.
D. Muut ilmoitusasiat
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Hallinto-oikeuden 12.9.2016 antama päätös nro 16/0208/1: hallinto-oikeus on hyväksynyt Annika Forsstöm-Roivasen valituksen ja kumonnut Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin
12.2.2016 antaman päätöksen irtisanoa seurakuntapastori Annika Forsström-Roivasen virkasuhteen. Nähtävänä kokouksessa.
Papiston vapaapäivä- ja lomasuunnitelma ajalle 1.10.2016 – 30.4.3017. Nähtävänä kokouksessa.
Katariinanseurakunnan jäsentilasto ajalta 1.1.2016 – 31.9.2016. Nähtävänä kokouksessa.
Talouden toteutuma. Esityslistan mukana.
Terveiset 8.10.2016 toteutetusta työntekijöiden ja seurakuntaneuvoston päivästä.
Henrikinseurakunnan pöytäkirjanote 14.9.201 § 70 Lausunto Turun Katariinanseurakunnan
aloitteesta seurakuntarajojen muuttamiseksi. Nähtävänä kokouksessa.
Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 86
ANNIKA FORSSTRÖM-ROIVASEN KOULUTUSANOMUS VUODELLE 2016
Seurakuntapastori Annika Forsström-Roivasen anomuksesta osallistua vuonna 2016 hiippakunnalliseen Syvemmälle pappeuteen –koulutukseen on seurakuntaneuvosto 20.1.2016 § 6
hyväksynyt vuoden 2016 koulutuksesta vain ensimmäisen osan (3.-5.2.2016). Koska Forsström-Roivasen virkasuhde Katariinanseurakuntaan jatkuu, on syytä myöntää hänelle myös
ko. koulutuksen toinen osa, joka on 21.-23.11.2016.
Kyse on vuonna 2015 alkaneesta Syvemmälle pappeuteen –koulutuksesta, josta vuonna 2015
on toteutunut kaksi seminaarijaksoa, vuonna 2016 yksi seminaarijakso ja viimeinen eli neljäs
seminaarijakso on suunniteltu pidettäväksi 21.-23.11.2016.
Annika Forrström-Roivasen anomus 20.1.2016 § 6 seurakuntaneuvoston kokouksessa:
Anomus Syvemmälle pappeuteen (8 op) kurssille osallistumisesta
- Kyse on vuonna Turun arkkihiippakunnan järjestämä 2015 alkanut (minun kohdallani srkneuvoston, 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 oma
spiritualiteetti ja sen syventäminen. Oman hengellisen kehityksen lisäksi käsittelykenttä on jumalanpalveluselämä, julistus ja sielunhoito.
Tässä ilmenee vuoden 2016 koulutukseen liittyvät kustannukset:
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- 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.
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. (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. Lisätietona Annika Forsström-Roivanen on toimittanut
tiedon, ettei myöskään Laitilan seurakunnan leirikeskukseen ole mahdollista kulkea julkisilla
kulkuneuvoilla.
Kurssin vetäjinä toimivat piispa Kaarlo Kalliala, hiippakuntasihteeri Mika Mäntyranta sekä myöhemmin mukaan tullut erityisavustaja Mari Leppänen. 2016 koulutusmäärärahoja on jäljellä
2 589 €.
Seurakuntaneuvosto on päättänyt 30.11.2011 § 166, että sen koulutussuunnitelmissa tarkoituksenmukaisiksi hyväksymistä koulutuksista maksetaan koulutusmäärärahoista osallistumis-, majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat KirVESTES:n mukaisesti ja että ko. koulutuksiin myönnetään virkavapaa palkallisena samoin kuin välttämättömiksi merkityistä koulutuksista.

Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Koulutus antaa lisävalmiuksia työhön, jota pappi tekee myös lasten ja nuorten parissa.

Esitys:

Seurakuntapastori Annika Forsström-Roivaselle myönnetään koulutusmäärärahat, virkaehtosopimuksen mukaiset päivärahat ja matkakorvaukset sekä oikeus osallistua työajalla Syvemmälle
pappeuteen koulutuksen 21.-23.11.2016 toteutuvalle seminaarijaksolle.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Annika Forsström-Roivanen

§ 87
SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖPOSTINA
Useimmissa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnissa seurakuntaneuvoston esityslistoja ei lähetetä enää kirjepostissa vaan sähköpostina. Myös Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto voisi siirtyä sähköisiin esityslistoihin. Sähköisen esityslistan lähettäminen on nopeampaa ja ekologisempaa. Mikäli joku seurakuntaneuvoston jäsen tai varajäsen silti tarvitsisi
esityslistan paperisena, se on aina mahdollista saada, vaikka muille esityslista lähetettäisiinkin
sähköisenä.
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Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että vuoden 2017 alusta seurakuntaneuvoston esityslistat lähetetään sähköpostina niille seurakuntaneuvoston jäsenille ja varahenkilöille, joiden on mahdollista
vastaanottaa ja käsitellä esityslistaa sähköisessä muodossa.

Keskustelu:

Asiasta keskusteltiin. Puheenjohtaja muutti esityksen muotoa.

Uusi esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että vuoden 2017 alusta seurakuntaneuvoston esityslistat lähetetään sähköpostina niille seurakuntaneuvoston jäsenille ja varahenkilöille, jotka haluavat vastaanottaa esityslistan sähköisessä muodossa.

Päätös:

Uuden esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

kokouksesta poissa olleet seurakuntaneuvoston jäsenet, sähköpostitse

§ 88
HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN SUUNNITELMA VUODELLE 2017
Huhtikuun alussa 2014 tuli voimaan Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus. Seurakunnan tai seurakuntayhtymän eli työnantajan on laadittava työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma, jos sen henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20. Suunnitelman laatineella seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä on
mahdollisuus hakea koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastosta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä paikallisseurakunnan työyhteisöt laativat omat suunnitelmansa, joiden tiedot
seurakuntayhtymä kokoaa kokonaissuunnitelmaan ja huolehtii koulutuskorvauksen hakemisesta.
”Kirkon henkilöstön kehittämisessä voidaan käyttää erilaisia keinoja kuten työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, mentorointi ja työnohjaus sekä oppimista ja urakehitystä tukevat menettelytavat, osallistumismahdollisuudet ja hankkeet.
Kehittämiskeinoista muodostuva kokonaisuus voi olla erilainen eri seurakunnissa sekä erilainen
samassakin seurakunnassa eri vuosina. Keinojen valinnassa lähtökohtana ovat seurakunnan ja
henkilöstön kehittämistarpeet. Myös kokonaiskirkon tarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan
huomioon. Kehittämistarpeita ja käytettäviä kehittämisen keinoja kartoitetaan yhdessä henkilöstön kanssa. Esimiehen ja työntekijän vuotuinen kehityskeskustelu tarjoaa siihen hyvän foorumin.” Lainaus sakasti.evl.fi
Kehityskeskustelut on käyty kaikkien kanssa touko-kesäkuussa 2016. Kehityskeskustelussa on
jokaiselta kysytty: Mitä koulutusta tarvitset tulevalla kolmivuotissuunnittelukaudella oman ammattitaitosi ylläpitämiseksi ja työalasi kehittämiseksi? Lisäksi diakonian ja nuorisotyön tiimit ovat
pohtineet työalallaan tarvittavaa koulutusta.
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa on henkilöstön koulutukseen varattu aikaisempien vuosien tapaan 1 % kullekin yksikölle varatusta palkkamäärärahasta, Katariinanseurakunnan kohdalla tämä tarkoittaa 6 044 €. Loppusumma koulutusmäärärahoista jää tarvittaessa jaettavaksi
ensi vuoden puolella, jos uusia koulutustarpeita ilmenee. Mikäli kaikkia koulutusmäärärahoja ei
vuonna 2017 käytetä, niin ne siirtyvät seuraavalle vuodelle Katariinanseurakunnan kokonaisbudjettiin.
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Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodeksi 2017 esityslistan mukana. Koulutusten sisältöjen
esittelyt nähtävinä kokouksessa.
Seurakuntaneuvosto on päättänyt 30.11.2011 § 166, että sen koulutussuunnitelmissa tarkoituksenmukaisiksi hyväksymistä koulutuksista maksetaan koulutusmäärärahoista osallistumis-, majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat KirVESTES:n mukaisesti ja että ko. koulutuksiin myönnetään virkavapaa palkallisena samoin kuin välttämättömiksi merkityistä koulutuksista.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Koulutussuunnitelmassa esitetyistä koulutuksista osa antaa lisävalmiuksia myös lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukana olevan henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2017.

Päätös:

Esityksen mukaan. (AMS 1.4.1/10v)
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

ko. työntekijät sähköpostitse

§ 89
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON EDELLYTTÄMÄ TALOUDEN KOLMIVUOTISSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ
3 % SÄÄSTÖVAADE VUOTEEN 2019 MENNESSÄ
YKN 7.4.2016 § 94 Talousarvion laadintaohjeet
Paikallisseurakunnat ja yksiköt laativat suunnitelman, jolla ne varautuvat 3 prosentin
määrärahavähennykseen 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.

Ko. suunnitelmat on tarkoitus esitellä kirkkoneuvostolle talousarvion toisessa lukemisessa.
Tehtäväksiannossa sanotaan: ”Suunnitelman laatiminen edellyttää paikallisseurakunnilta ja yksiköiltä nykytilan arviointia ja analysointia, tulevaisuuden näkymien ja aikaisemmin asetettujen
tavoitteiden toteutumisen arviointia sekä resurssien analysointia. ”Seurakuntayhtymässä on
meneillään rakennemuutos. Säästötavoitteen, jonka on tarkoitus toteutua 2019, kohdentaminen
rakenneprosessin tässä vaiheessa tietämättä mitään tulevasta ja rakennemuutoksen lopputulemasta, ei ole järkevää. Kolmen prosentin supistus tarkoittaisi Katariinanseurakunnassa käytännössä yhden työntekijän vähentämistä (vuoden 2017 toimintamäärärahahasta 3 % on
27 855 €). Kiristyvä taloudellinen tilanne ja siitä seuraava resurssien väheneminen on ollut yksi
syy lähteä tutkimaan sekä yhtymän että seurakuntien taloutta ja toimintaa. Taloussäästöjä on
tulevaisuudessa tehtävä, mutta rakenneprosessin tässä vaiheessa se ei ole mielekästä.

Lava:
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Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Vähennyksiä taloudesta ei ole syytä tehdä ilman että tiedetään, keihin vähennykset
kohdistuvat ja millä tavalla.

Esitys:

Rakenneprosessin käynnissä ollessa seurakuntaneuvosto ei näe mahdollisena esittää suunnitelmaa
kolmen
prosentin
määrärahavähennykseksi
31.12.2019
mennessä.

Päätös:

Esityksen mukaan
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

Kirkkoneuvostolle ja taloustoimistolle sähköisesti esittelyssä olevan ohjeen mukaan

§ 90
LAUSUNTO TALOUSARVIOSTA
Yhteinen kirkkoneuvosto on 30.8.2016 § 246 päättänyt hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotukset. Käyttötalouden ja investointien ehdotuksista yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tulee olla hallintojohtajalla viimeistään maanantaina 10.10.2016 virka-aikana. Kirkkovaltuuston talousarviokokous on 10.11.2016. Kirkkoneuvosto on varautunut talousarvion toiseen lukemiseen kokouksessaan 27.10.2016.
Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston seuraavan kokous oli sovittu pidettäväksi vasta
19.10.2016, joten lausunnon antaminen kirkkoneuvoston pyytämässä ajassa ei ole ollut mahdollista. Hallintojohtaja ilmoitti sihteerinsä välityksellä, että mikäli toimitamme lausuntomme hallintojohtajalle viimeistään torstaina 20.10. aamupäivällä, lausuntomme ehtii mukaan kirkkoneuvostolle lähetettävään esityslistaan.
Vuoden 2017 talousarvioehdotukset liitteineen on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille sähköisenä 16.10.2016. Samalla on lähetetty tieto, että talousarvioehdotukset on mahdollista saada myös paperiversiona erikseen pyytämällä. Talousarvioehdotukset ovat nähtävänä myös kokouksessa.
Sivumäärältään suurin asiakirja on ehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa,
joka on numeroitu ykköseksi.
Toisena kirjana on toiminta- ja taloussuunnitelman 2017 – 2020 investointiosa.
Investointisuunnitelma on yksityiskohtaisesti perusteltu kirjassa nro 2 alkaen sivulta 5.
Kolmantena kirjana on toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät toimintasuunnitelmat ja
laskelmat.
Neljäntenä kirjana on henkilökuntaliite.
Esitys:

Seurakuntaneuvostolla ei ole erityistä huomautettavaa vuoden 2017 talousarvioehdotukseen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi

hallintojohtaja
yhteinen kirkkoneuvosto
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§ 91
EDELLISEN PYKÄLÄN TARKASTAMINEN KOKOUKSESSA
Esitys:

Tarkastetaan edellinen pykälä 90 kokouksessa.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 92
LAUSUNTO KIINTEISTÖSTRATEGIASTA
Yhteinen kirkkoneuvosto 25.8.2016 § 235:
Seurakuntayhtymälle on laadittu kiinteistöstrategia, joka ohjaa seurakuntayhtymän
kiinteistöomaisuuden hallintaa ja käyttöä. Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt
kiinteistöstrategian kokouksessaan 14.3.2013. Kiinteistöstrategiaa päivitetään neljän vuoden
välein joka vaalikauden toisena vuonna. Kiinteistöstrategian päivityksestä vastaa
kiinteistötoimisto ja kiinteistölautakunta ja strategian hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto.
Kiinteistölautakunta aloitti vuoden alkupuolella kiinteistöstrategian päivityksen pyytämällä
seurakunnilta ja muilta seurakuntayhtymän yksiköiltä lausunnot siitä mitä kiinteistölautakunnan
pitäisi ottaa huomioon kiinteistöstrategiaa päivitettäessä. Lausunnot ovat liitteenä.
Henrikin
seurakunnan
seurakuntaneuvoston
kiinteistöstrategian päivittämiseksi.

lausunnossa

ei

ollut

huomioitavaa

Kiinteistölautakunta
esittää,
että
kirkkoneuvosto
merkitsee
saaduksi
päivitetyn
kiinteistöstrategian ja lähettää sen lausunnoille seurakunnille ja muille seurakuntayhtymän
yksiköille. Kiinteistölautakunta käsittelee saadut lausunnot ja tekee tarvittavat muutokset
strategiaan ja lähettää sen sitten kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päivitetty kiinteistöstrategia liitteineen on tämän asian liitteenä. Päivitykset merkitty punaisella.
Kirkkoneuvosto päätti merkitä saaduksi päivitetyn kiinteistöstrategian ja päättää lähettää sen
lausunnoille seurakunnille ja seurakuntayhtymän muille yksiköille. Lausunnot pyydetään takaisin
20.10.2016 mennessä
Kiinteistöstrategia näyttää hyvältä kokonaisuudelta. Katariinanseurakunnan osalta Hurttivuoren
seurakuntatalon käyttöaste on tarkastelussa. On totta, että ko. talon käyttökustannukset ovat
neliöihin nähden suurehkot. Hurttivuoren seurakuntakoti on kuitenkin tällä hetkellä ja vielä lähivuosina erityisen tärkeä kokoontumispaikka alueen vanhuksille, joiden on vaikea lähteä kauemmaksi. Talo on myös partiolaisten ahkerassa käytössä.

Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Mikäli Hurttivuoren seurakuntatalosta luovutaan, tilan poisto kohdistuu erityisesti partiolaisiin, joista suurin osa on lapsia ja nuoria.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto lausuu päivitetystä kiinteistöstrategiasta seuraavaa: Kiinteistöstrategia
näyttää hyvältä kokonaisuudelta, jossa on onnistuttu ottamaan tarpeelliset näkökulmat hyvin
esiin. Katariinanseurakunnassa tiedostetaan Hurttivuoren seurakuntakodin käyttökulut, mutta
muistutetaan, että tällä hetkellä ja vielä muutaman lähivuoden ajan ko. talon käyttöarvo on erityisen suurin alueen vanhuksille ja partiolaisille.

Käsittely:
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Keskustelun kuluessa Päivi Salminen teki vastaehdotuksen päätösesitykseksi, mutta sitä ei
kannatettu. Liite § 92. Marjukka Laitinen esitti, että puheenjohtajan esityksestä poistetaan sanat
”tällä hetkellä ja vielä muutaman vuoden ajan”. Tätä kannatettiin. Puheenjohtaja muutti esityksen tähän muotoon.

Puheenjohtajan uusi esitys:
Seurakuntaneuvosto lausuu päivitetystä kiinteistöstrategiasta seuraavaa: Kiinteistöstrategia
näyttää hyvältä kokonaisuudelta, jossa on onnistuttu ottamaan tarpeelliset näkökulmat hyvin
esiin. Katariinanseurakunnassa tiedostetaan Hurttivuoren seurakuntakodin käyttökulut, mutta
muistutetaan, että ko. talon käyttöarvo on erityisen suuri alueen vanhuksille ja partiolaisille.

Päätös:

Uuden esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

Kiinteistöjohtaja

§ 93
EDELLISEN PYKÄLÄN TARKASTAMINEN KOKOUKSESSA
Esitys:

Tarkastetaan edellinen pykälä 92 kokouksessa.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 94
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN KOKOUKSESSA ESILLE OTTAMAT ASIAT
Rauni Laine teki ehdotuksen, että Hurttivuoren seurakuntakotiin saataisiin tuolijumppa.

§ 95
SEURAAVAT KOKOUKSET
keskiviikkona 23.11.2016
torstaina 15.12.2016 (päätettiin kokouksessa)
keskiviikkona 25.1.2017
keskiviikkona 22.2.2017
keskiviikkona 22.3.2017
keskiviikkona 26.4.2017

§ 96
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 96.

§ 97
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
___ / ___ 2016 ____________________
Outi Toljamo
puheenjohtaja

___ / ___ 2016 ____________________
Antero Paatere
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 81–89 ja § 92-96 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

___ / ___ 2016 ____________________
Katariinan Kantonen

___ / ___ 2016 ____________________
Pirjo Tiensuu

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

