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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 23.11.2016 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30.

Paikka:

Nummen seurakuntakoti, Papinkatu 2

Läsnä:

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

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

Hälli, Anna

sihteeri

Kutsuttuna:

Heikkonen, Taru § 105
Lautjärvi, Markku § 106

johtava nuorisotyönohjaaja
johtava kanttori

Poissa:

Paatere, Antero
Rantanen, Ari

sihteeri
jäsen

§ 98
KOKOUKSEN AVAUS
Lauloimme virren 11:1-2 ja pj luki Joh 5:24-26.

§ 99
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 100
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakunta
sihteerin työhuoneessa perjantaina 25.11.2016 virastoaikana klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Heinonen Mari ja
Kallio Nina.

Päätös:
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Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Nina Kallio ja Sirkka-Liisa Kavén. Tarkastusajankohta esityksen
mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 101
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§102
ILMOITUSASIAT
A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
Nro 13/2016 Vuoden 2017 kirkkokolehdit
Nro 14/2016 Vuoden 2017 talousarvion valmistelun perusteita
Nro 15/2016 Vuoden 2017 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
Nro 16/2016 Kirjausohjeen ja tililuettelon päivitys sekä ohje erityiskatteisten rahastojen ja kolehtien kirjanpidosta
Nro 17/2016 Korjaus Kirkkohallituksen yleiskirjeeseen 13/2016 Vuoden 2017 kirkkokolehdit
Nro 18/2016 Virsikirjan lisävihkot ja niiden käyttöönotto 1. adventtina 27.11.2016
Nro 19/2016 Jokainen seurakunta voi olla liikkuva seurakunta
Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta http://evl.fi/yleiskirjeet

B. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A5/2016
Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2017
1. Kilpailukykysopimuksen mukainen 24 tunnin vuotuinen työajan lisääminen
2. Lomarahan vähentäminen
3. Kirkon luottamusmiessopimus ja kirkon yhteistoimintasopimus
4. Pääsopimuksen mukainen paikallinen virka- ja työehtosopimus (pääsopimus § 14)
5. KirVESTES:n määräysten kodifiointi

Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta http://sakasti.evl.fi/kit
C. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat luetettavissa internetissä osoitteessa:
http://www.turunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallinto-ja-paatoksenteko
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D. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat:
38/2016 Pirkko Mesihää, vt.diakoniatyöntekijä
39/2016 Noora Nurmi, vs.johtava diakoniatyöntekijä
40/2016 Kanttorien, nuorisotyönohjaajien ja diakoniatyöntekijöiden vapaapäivät ja lomat
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.

Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 103
JUMALANPALVELUSAJANKOHDAN
PÄÄTTÄMINEN
TUOMIOKIRKKOTORILLA KIRKKOPÄIVIEN AIKANA

21.5.2017:

YHTEINEN

SUVIVIRSIKIRKKO

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja seurakuntien kevään yhteinen jumalanpalvelus Suvivirsikirkko järjestetään su 21.5.2017 klo 10 Turun tuomiokirkkotorilla. Yhteinen Suvivirsikirkko
on järjestetty myös aiempina vuosina, viimeksi vuonna 2015. Tällä kertaa Suvivirsikirkko on osa
19.-21.5.2017 Turussa järjestettävien Kirkkopäivien ohjelmaa ja YLE lähettää sen suorana
televisiolähetyksenä. Suvivirsikirkkoa valmistelee sitä varten koottu työryhmä.
Suvivirsikirkko korvaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien sen sunnuntain
pääjumalanpalvelukset. Messun tehtävissä toimivat eri seurakuntien työntekijät. Suvivirsikirkkoon kutsutaan kaikkia turkulaisia ja kaarinalaisia.
Esitys:

Katariinanseurakunnassa ei järjestetä sunnuntaina 21.5.2017 jumalanpalvelusta klo 10 Katariinan kirkossa eikä klo 12 Varissuon kirkossa, vaan seurakuntalaisia kutsutaan yhteiseen Suvivirsikirkkoon Tuomiokirkkotorille.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Pyhän Katariinan kirkon suntio Kari Hakala (sähköpostitse)
Varissuon kirkon suntio Jarmo Frondelius (sähköpostitse)

§ 104
KOLEHTISUUNITELMA AJALLE 1.1.2017 – 28.5.2017
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).
Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit. Päiväjumalanpalveluksella tarkoitetaan kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan jumalanpalvelusta, joka pidetään
kirkkokäsikirjan kaavan mukaisesti. Tämä tarkoittaa meillä Pyhän Katariinan kirkon klo 10, Varissuon kirkon klo 12 ja Hannunniitun seurakuntatalossa kerran kuukaudessa pidettäviä jumalanpalveluksia.
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Kirkkohallitus on määrännyt yleiskirjeessään 13/2016 päivään sidotut kolehdit sekä ajanjaksoon
sidotut kolehdit (tammi-maalis-, kesä-elo- ja syys-marraskuu). Lisäksi Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapituli on määrännyt kerättäväksi päivään sidottuja kolehteja (2.7. ja 15.10.). Kirkkohallituksen yleiskirjeessä on lista suositeltavista, vapaaehtoisista kolehtikohteista. Lisäksi tuomiokapituli suosittelee kolehdin keräämistä El Salvadorin kumppanuuskirkon hyväksi (2.4.).
Kirkkohallituksen yleiskirjeestä 13/2017:
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole
erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kirkkohallituksen täysistunto on 25.5.2011 antanut edellä mainitusta erityisen painavasta syystä tapahtuvasta kolehdin
kantopäivän siirrosta seuraavan tarkentavan ohjeen:
Hallintokäytännössä kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehteja on voitu siirtää,
mikäli kyseiselle sunnuntaille on suunniteltu seurakunnan erityistä kirkkopyhää, jolloin halutaan
kantaa kolehti kyseisen päivän mukaisesti. Toisena erityisenä perusteena on saatettu käyttää
paikkakunnalla tapahtunutta onnettomuutta tai vastaavaa, jolloin kolehti on haluttu kerätä onnettomuuden uhrien auttamiseksi. Määrätty kolehti tulee tällöin kerätä ensimmäisenä mahdollisena
painoarvoltaan vastaavana kolehtipäivänä. Hyvään hallintoon kuuluu, että kolehtipäivän siirrosta
vähintäänkin ilmoitetaan kirkkohallitukselle.
Joissakin seurakunnissa on yleistynyt tapa kerätä kolehteja oman seurakunnan toimintaan, kuten nuorisotyön projektien rahoittamiseen. Kirkkohallitus kiinnittää huomiota siihen, että kolehdin alkuperäinen tarkoitus on kirkkomme käytännössä liittynyt erityisesti hädässä ja avun tarpeessa olevien auttamiseen. Tämän vuoksi ei ole suotavaa kerätä kolehtia seurakunnan lakisääteisten perustehtävien toteuttamiseen, jota varten on olemassa kirkollisvero.
Kolehtiavustuspyyntöjä on saapunut runsaasti myös suoraan seurakuntaan. Kolehtisuunnitelmassa on huomioitu oman seurakuntamme lähetystyön nimikkolähetit (4), seurakunnan kummityttö sekä Armon päiväkoti Ghanassa. Kolehtikohteet on työjaoston toiveen mukaisesti pyritty
valitsemaan osa kotimaan ja osa ulkomaan kohteiksi sinne, missä avun tarve on suurinta. Kolehtisuunnitelma ajalle 1.1. 2017 – 28.5.2017 on esityslistan mukana.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Seurakunnan kolehtisuunnitelman varoja halutaan kohdentaa muun muassa lasten ja
nuorten elämän olosuhteiden kohentamiseen.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan mukana olevan kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.2017
– 28.5.2017. (Liite § 104)

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Pyhän Katariinan kirkon suntio Kari Hakala (sähköpostitse)
Varissuon kirkon suntio Jarmo Frondelius (sähköpostitse)
Hannunniitun seurakuntatalon vahtimestari Outi Öhman (sähköpostitse)

§ 105
NUORISOTYÖN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIA VUODELLE 2017
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä liittyy 1.7.2017 Kirkon Palvelukeskukseen (Kipa). Se
tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakuntatalouksille, hiippakunnille ja kirkon keskushallinnolle. Kipaan liittymistä on valmisteltu seurakuntayhtymässämme jo vuoden 2016 ajan ja liittyminen tuo joitakin muutoksia myös taloussuunnitteluun.
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Konkreettisesti muutos näkyy mm. kustannuspaikkakartan muutoksina. Kustannuspaikkoja on
nyt vähemmän, osa yhdistettyinä ja hieman erinimisinä. Kustannuspaikkojen numerot ovat
muuttuneet. Esim. aiemmat varhaisnuorisotyö ja koulutyö on nyt yhdistetty kustannuspaikaksi,
jonka nimi on tytöt ja pojat. Talouden kustannuspaikkakartan pohja esityslistan mukana.
Talousarvion ensimmäisessä lukemisessa Katariinanseurakunnan toiminnan määrärahaksi
oli merkitty 103 117 €. Lähtökohtaisesti ko. summa on itse asiassa vuodelle 2016 varattua summaa (n. 82 000 €) pienempi, sillä seurakunnan kokonaismääräraha on 12 183 € pienempi kuin
vuonna 2017. Mutta kappalaisen palkasta 50% osuus (n. 32 000€), joka on aiempina vuosia
palautettu säästömäärärahojen joukossa, on vuodelle 2017 jo siirretty toimintamäärärahan
puolelle.
Talousarvion toisessa lukemisessa näkyi toimintamäärärahoissa Kiky-sopimuksen vaikutus.
Kirkon uusi virkaehtosopimus on allekirjoitettu sopimuskaudelle 1.2.2017-31.1.2018. Sopimus
kaudella palkkoihin ei tule korotuksia. Julkisen sektorin, johon seurakunnat kuuluvat, lomarahoja vähennetään 30 %. Työnantajan eläkemaksua alennetaan 0,2% ja sosiaaliturvamaksua
0,45%. Palkankorotusten jäädyttämisestä, lomarahavähennykset sekä työnantajalta työntekijöille siirrettävien sivukulujen säästöt siirrettiin seurakuntayhtymässämme yksiköiden toimintamäärärahoihin niin, että kirkkovaltuuston 10.11.2016 päättämässä talousarviossa Katariinanseurakunnan toimintamääräraha on 130 625 €.
Työntekijät ovat tehneet työalojensa toiminta- ja taloussuunnitelmia vuodelle 2017 ja niitä on
käsitelty työntekijäkokouksessa 16.11.2016, jonka jälkeen suunnitelmiin vielä tehdään tarvittavat muutokset. Toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen on seurakuntaneuvoston esityslistalla vasta 15.12, mutta jo nyt tarkastellaan osaa suunnitelmista.
Työntekijät ovat saaneet seuraavanlaisen ohjeistuksen toiminta- ja taloussuunnitelmien tekemiseen:
1)
2)
3)
4)

Tavoite (3 kpl)
Konkreettiset toimenpiteet, joilla tavoitteeseen aiotaan päästä
Mittarit, joilla mitataan viimeistään toimintakertomusta tehdessä, miten tavoite on saavutettu
Budjettisuunnitelma erillisellä paperilla

Tarkoitus on, että budjettisuunnitelmissa näkyy, mitä työaloilla aiotaan tehdä tai hankkia ja minkä verran se maksaa.
Nuoriso-, varhaisnuoriso- ja rippikoulutyön suunnitelmista kertomaan on kokoukseen kutsuttu
johtava nuorisotyönohjaaja Taru Heikkonen. Ko. työalojen suunnitelmat jaetaan kokouksessa.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee nuorisotyön suunnitelmien esittelyn tiedokseen ja toteaa, että se
tekee päätökset toiminta- ja taloussuunnitelmista 15.12.2016.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 106
KIRKKOMUSIIKIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIA VUODELLE 2017
Työntekijät ovat tehneet työalojensa toiminta- ja taloussuunnitelmia vuodelle 2017 ja niitä on
käsitelty työntekijäkokouksessa 16.11.2016, jonka jälkeen suunnitelmiin vielä tehdään tarvittavat muutokset. Toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen on. seurakuntaneuvoston esitys
listalla vasta 15.12, mutta jo nyt tarkastellaan osaa suunnitelmista.
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Työntekijät ovat saaneet seuraavanlaisen ohjeistuksen työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmien tekemiseen:
1)
2)
3)
4)

Tavoite (3 kpl)
Konkreettiset toimenpiteet, joilla tavoitteeseen aiotaan päästä
Mittarit, joilla mitataan viimeistään toimintakertomusta tehdessä, miten tavoite on saavutettu
Budjettisuunnitelma erillisellä paperilla.

Tarkoitus on, että budjettisuunnitelmissa näkyy, mitä työaloilla aiotaan tehdä tai hankkia ja minkä verran se maksaa.
Kirkkomusiikin suunnitelmista kertomaan on kokoukseen kutsuttu johtava kanttori Markku Lautjärvi. Kirkkomusiikin suunnitelmat esityslistan mukana.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee kirkkomusiikin suunnitelmien esittelyn tiedokseen ja toteaa, että
se tekee päätökset toiminta- ja taloussuunnitelmista 15.12.2016.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 107
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN KOKOUKSESSA ESILLE OTTAMAT ASIAT
Keskusteltiin mahdollisen seurakuntarakenteen muutoksen vaikutuksista seurakunnan elämään
ja seurakuntalaisten identiteettiin kirkon jäseninä. Keskusteltiin Varissuon kirkon äänentoiston
ongelmista huonokuuloisten seurakuntalaisten kannalta.

§ 108
SEURAAVAT KOKOUKSET
- Varissuon kirkolla torstaina 15.12.2016 klo 18.15. Joulupuuro klo 17.30 alkaen.
- Hannunniitun seurakuntatalossa keskiviikkona 25.1.2017. Mukana selvitysmies
Sami Lahdesluoma.

§ 109
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 109.

§ 110
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.
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Pöytäkirjan vakuudeksi:
___ / ___ 2016 ____________________
Outi Toljamo
puheenjohtaja

___ / ___ 2016 ____________________
Anna Hälli
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 98–110 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

