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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Torstaina 15.12.2016 klo 18.15, joulupuuro klo 17.30 alkaen.

Paikka:

Varissuon kirkko, Kousankatu 6

Läsnä:

Toljamo, Outi
Heinonen, Mari
Hovi-Hairisto, Pirjo
Kallio, Nina
Koiranen, Nina
Laihinen, Marja-Leena
Laato, Anni Maria
Lundström, Eriika
Nummela, Olavi
Rantanen, Ari
Salminen, Päivi
Siivonen, Riitta
Sokajärvi, Anneli
Stauffer, Tiina
Tiensuu, Pirjo

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

Hälli, Anna

sihteeri

Kutsuttuna:

Noora Nurmi § 116

vs.johtava diakoniatyöntekijä

Poissa:

Kavén, Sirkka-Liisa
Koskivaara, Eija
Paatere, Antero

jäsen
jäsen
sihteeri

§ 111
KOKOUKSEN AVAUS
Katsoimme jouluevankeliumivideon ja lauloimme 31:3. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 112
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 113
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa maanantaina 19.12.2016 virastoaikana klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Nina Koiranen ja
Eija Koskivaara.

Päätös:
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Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Nina Koiranen ja Marja-Leena Laihinen. Tarkastusajankohta
esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 114
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§115
ILMOITUSASIAT

A. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A6/2016 Luottamusmieskurssit
Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta http://sakasti.evl.fi/kit

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
§ 399 24.11.2016 Reformaation merkkivuoteen liittyvien avustusten myöntäminen

C. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat:
41/2016 Taru Heikkonen, virkavapaus
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.

D. Muut asiat
Joulun- ja adventinajan esite. Esityslistan mukana.

Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§ 116
DIAKONIATYÖN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN ESITTELY

Työntekijät ovat tehneet työalojensa toiminta- ja taloussuunnitelmia vuodelle 2017 ja niitä on
käsitelty työntekijäkokouksessa 16.11.2016. Seurakuntaneuvoston kokouksessa 23.11.2016
johtava nuorisotyönohjaaja ja johtava kanttori olivat esittelemässä työalojensa suunnitelmia,
joista ei vielä tehty päätöksiä, vaan seurakuntaneuvosto merkitsi ne tiedokseen. Tähän kokoukseen on kutsuttu vs.johtava diakoniatyöntekijä Noora Nurmi esittelemään oman työalansa
suunnitelmia. Samalla hän itse esittäytyy seurakuntaneuvostolle.
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.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee diakonian suunnitelmien esittelyn tiedokseen ja toteaa, että se
tekee päätökset toiminta- ja taloussuunnitelmista seuraavassa pykälässä.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 117
TYÖALOJEN VUODEN 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT
TOIMINTAMÄÄRÄRAHOJEN JAKOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

SEKÄ

VUODEN

2017

Katariinanseurakunnalle vuoden 2017 talousarviossa varattu kokonaismääräraha on 928 514 €
(vuonna 2015 summa oli 1 031 524 € ja vuonna 2016 940 697 €). Tästä on varattu
- palkkaukseen 797 889
- koulutukseen 5 907 € (1 % palkkavaruksista)
- kirkkoherran käyttömäärärahaksi 1 600 € (vuosittain sama)
- loput eli 130 625 € toimintamäärärahaksi.
Toimintaan osoitettu määräraha on edellistä vuosia suurempi, koska kappalaisen viran palkka
varauksesta on 50 % eli n. 32 000 € siirretty palkkavarauksista toimintamäärärahan puolelle.
Lisäksi toimintamäärärahaa kasvattaa Kiky -sopimuksen vaikutus: kirkon uusi virkaehtosopimus
on allekirjoitettu sopimuskaudelle 1.2.2017-31.1.2018. Sopimuskaudella 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
Mahdollisesti vuodelta 2016 tulee säästymään varoja, muun muassa kappalaisen viran 50 %
täytön vuoksi. Kappalaisen puolituksesta säästyvä summa on 32 000 €. Mahdollisesti myös
muita vuodelta 2016 kertyneitä säästöjä palautuu seurakuntaan tilinpäätöksen valmistuttua ja
kirkkovaltuuston tehtyä säästömäärärahojen siirrosta päätöksen kesän kynnyksellä. Niiden
käyttöä tai säästämistä on harkittava siinä kohtaa, sillä vuodelta 2017 ei tule säästymään kappalaisen viran 50 % täytöstä palkkarahoja vuodelle 2018, koska ko. raha on jo nyt toimintamäärärahan puolella.
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Vuoden 2017 toimintamäärärahojen jakosuunnitelma (talousarvio) esityslistan mukana.
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.
Esityslistan mukana ovat seuraavat työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmat:
Tiedotus
Kirkkomusiikki
Perhetyö
Lapsityö
Varhaisnuorisotyö (Tytöt ja pojat)
Rippikoulutyö
Nuorisotyö
Nuoret aikuiset
Diakonia
Maahanmuuttajatyö
Aikuistyö
Lähetystyö

Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Seurakunnan käyttömäärärahoja kohdennetaan muun muassa lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää
1) hyväksyä tiedotuksen, kirkkomusiikkityön, perhetyön, lapsityön, varhaisnuorisotyön, rippikoulutyön, nuorisotyön, nuoret aikuiset työn, diakoniatyön, maahanmuuttajatyön, aikuistyön ja lähetystyön toimintasuunnitelmat.
2) hyväksyä esityslistan mukana olevan Katariinanseurakunnan toimintamäärärahan jakosuunnitelman vuodelle 2017

Päätös:

1) Esityksen mukaan seuraaviin teknisin muutoksin:
- Diakoniatyön toimintasuunnitelman yhteistyötahona toimivan Varissuon työttömien yhdistyksen nimi muutetaan nykyiseen muotoon Varissuon Työ ja Toiminta.
- Muutetaan maahanmuuttajatyön toisen tavoitteen loppuosa muotoon ”ylläpitää Varissuon
kirkolla Vierasvaramessua joka kuun toisena sunnuntaina klo 12”.
Työalojen toimintasuunnitelmat AMS 2.3.3 / sp
2) Esityksen mukaan. Taloussuunnitelma vuodelle 2017 AMS 2.3.3 / sp
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

taloustoimisto
työntekijät (sähköpostitse)
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§ 118
NUORISO- JA RIPPIKOULULEIRIEN TURVALLISUUSVASTAAVISTA PÄÄTTÄMINEN
Seurakuntaneuvoston tulee osoittaa kutakin leiriä ja retkeä varten turvallisuusvastaava
Lava:

Kyse on turvallisuudesta huolehtimisesta, joten asialla on myönteisiä kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto nimeää ko. leirien ja retkien turvallisuusvastaavat seuraavasti:

Nuorten leirit vuonna 2017:
20.-22.1. Erne Hakala, nt.ohj.
28.-30.4. Taru Heikkonen, johtava nt.ohj.
22.-24.9. Erne Hakala
20.-22.10. Taru Heikkonen
27.-29.12. Erne Hakala

Rippikoululeirit vuonna 2017:
102 17.-24.2. Erne Hakala (yhteinen leiri Henrikinseurakunnan kanssa)
303 10.-17.6. Erne Hakala
304 26.6.-1.7. Taru Heikkonen
305 1.-7.7. Kirsti Thureson, nt.ohj.
306 7.-14.7. Kristiina Frondelius, vs.srk.past.
Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

ko. työntekijät (sähköpostitse)

§ 119
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
1) Seurakuntaneuvoston jäsen Anneli Sokajärvi jätti kirjallisen aloitteen seurakuntaneuvostolle
ansioituneiden seurakunnan viranhaltijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden muistamisesta reformaation merkkivuoden aikana. (Liitteenä)
2) Esitettiin kiitokset 13.12.2016 järjestetystä vapaaehtoisten kiitosillasta ja 14.12.2016 järjestetystä Pimeän illan kauneimmat joululaulut –pihatapahtumasta.
3) Pirjo Tiensuu kertoi, että ystävyysseurakuntamme Pyhän Marian seurakunta Pietarissa tarvitsisi uudet ehtoollisvälineet.
4) Keskusteltiin Hurttivuoren seurakuntatalon tilanteesta. Tila säilyy käytössä ainakin seuraavan kahden vuoden ajan.
5) Seurakuntaneuvosto kiitti työntekijöitä kuluneesta toimintavuodesta, jonka aikana toiminta
on ollut vireää ja seurakunnan ilmapiiri innostunut.

§ 120
SEURAAVAT KOKOUKSET
Seuraavat kokoukset pidetään 25.1.2017 ja 22.2.2017.
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§ 121
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 121

§ 122
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2016 ____________________
Outi Toljamo
puheenjohtaja

___ / ___ 2016 ____________________
Anna Hälli
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 111–122 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

___ / ___ 2016 ____________________
Nina Koiranen

___ / ___ 2016 ____________________
Marja-Leena Laihinen

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Turun Katariinanseurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.2016 – __.__.2017 klo 8.00 – 15.45 ja josta on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla
__.__.2016 – __.__.2017.

_________________________
Katri Lautjärvi
Seurakuntasihteeri

