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MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikko 13.3.2019 klo 18.00, kahvit alkaen klo 17.45

Paikka

Martin seurakuntatalo, Temppelinkatu 1

Läsnä

Norvasuo, Tuomo
Grönberg, Kirsti
Jääskeläinen, Sofia
Kaarma, Arto
Kantola, Mauri
Kinnunen, Jussi
Laakso, Maaret
Laukkanen, Liisa
Liitola, Markku
Mustonen, Hannele
Muurinen, Seppo
Perälä, Aino
Pulkkinen, Juhani
Tarvainen, Essi
Valve, Lotta
Jaatinen, Hannu

puheenjohtaja
jäsen
jäsen, saapui 18.30 (tutust.
jäsen
aikana)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

Poissa

Saarela, Pekka

jäsen

ALKUHARTAUS JA TUTUSTUMINEN TYÖNTEKIJÖIDEN KANSSA
Puheenjohtaja pitää alkuhartauden. Hartauden jälkeen oli tutustuminen paikalla olevan diakoniatyöntekijäryhmän kanssa klo 18-19.
40 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00 .
41 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaisesti
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42 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys

Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa.
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jussi Kinnunen ja
Maaret Laakso.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös

Esityksen mukaisesti

43 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös

Esityksen mukaisesti

44 §
ILMOITUSASIAT
1.

Turun arkkihiippakunnan kirjeet

2.

Kirkkohallituksen yleiskirjeet
3/2019 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta
31.12.2018
4/2019 Kirkonkirjojenpito keskitetään alueellisiin
keskusrekistereihin
Kirkkohallituksen yleiskirjeet löytyvät internetsivulta sakasti.evl.fi/yleiskirjeet.
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3.

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät internetsivulta sakasti.evl.fi/yleiskirjeet

4.

Muut asiat

Esitys

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös

Esityksen mukaisesti

45 §
SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
1. Yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat
2. Oman seurakunnan toimielinten pöytäkirjat
2.1. Johtokunnat
2.2. Tukiryhmät
3. Lyhennysotteet
4. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
5. Kirkkoherrainkokouksen pöytäkirjat
Esitys

Merkitään saapuneet pöytäkirjat tiedoksi.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös

Esityksen mukaisesti

46 §
JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 13.2.2019 § 23 säilyttää nykyiset kolme johtokuntaa (diakoniatyön, lähetystyön sekä
kasvatusasiain johtokunnat).
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Em. johtokuntien voimassaolevat johtosäännöt on hyväksytty seurakuntaneuvostossa 19.5.2011. Niihin tulee tehdä tarvittavat muutokset sekä vahvistaa ne alkavaksi toimikaudeksi.
Seurakuntaneuvoston työjaostossa keskusteltiin siitä, tulisiko johtokuntien kokoonpanoa pienentää nykyisestä seitsemästä (7) varsinaisesta jäsenestä (puheenjohtaja + 6 jäsentä), mutta päädyttiin
nykyiseen käytäntöön. Varajäseniä johtokuntaan valittaisiin edelleen kolme (3), kutsumisjärjestyksessä.
Diakoniatyön johtokunnan johtosäännössä tulee johtokunnan tehtävien kohdalla (2 § kohta 10) huomioida, että se toimii Kaarlo ja
Julia Hildénin rahaston toimikuntana (Hildénin testamenttirahaston
säännöt 5 §). Aiempi maininta “Asioiden esittelijänä toimii johtava
diakoniatyöntekijä” on muutettu muotoon “Asioiden esittelijänä toimii johtava diakoniatyöntekijä tai tarvittaessa joku muu diakoniatyöntekijöistä.“ Muut diakoniatyöntekijät on syytä mainita varaesittelijöinä, jos johtava diakoniatyöntekijä on estynyt osallistumaan johtokunnan kokoukseen.
Lähetystyön johtokunnan johtosääntöön on tehty muutos asioiden
esittelijän osalta (5 §). Aiempi maininta “Asioiden esittelijänä toimii
seurakuntatyötä johtava kappalainen” on muutettu muotoon “Asioiden esittelijänä toimii lähetyssihteeri, tarvittaessa seurakuntatyötä
johtava kappalainen”. Tämä on johdonmukaista, koska käytännössä lähetyssihteeri valmistelee esittelyt sekä päätösesitykset johtokunnalle. Hänen lähiesimiehenään toimiva seurakuntatyötä johtava
kappalainen on syytä mainita varaesittelijänä, jos esim. lähetyssihteeri on estynyt osallistumaan johtokunnan kokoukseen.
Kasvatusasian johtokunnan vastuualue on ollut jossain määrin
epämääräinen. Siihen on määritelty mm. seurakunnan tekemä lapsi- ja perhetyö sekä aikuiskasvatus. Aikuiskasvatuksen kenttä ei
ole sillä tavoin selkeästi määritelty, että sen liittäminen johtokuntatyöskentelyyn olisi perusteltu. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän
osalta puolestaan lapsityö on määritelty yhteisten työmuotojen tehtäviin ja perhetyö seurakuntien, vaikka luonnollisesti käytännössä
työtä tehdään yhteistyössä. Johtokuntatyöskentelyn kannalta työn
suunnittelu- ja johtovastuut ovat keskeinen lähtökohta. Näistä syistä johtuen olisi perusteltua muuttaa johtokunnan nimi nuoriso- ja
perhetyön johtokunnaksi, jolloin se vastaa paremmin seurakunnassa tehtäviä konkreettisia vastuualueita. Tämän pohjalta myös esim.
esittelijävastuut on selkeämpää määritellä.
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy diakoniatyön, lähetystyön sekä nuoriso- ja perhetyön johtokuntien johtosäännöt SN 13.3.2019 § 46 liitteiden 1-3 mukaisesti
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Lapsivaikutusten arviointi: Nuoriso- ja perhetyön johtokunnan johtosäännön hyväksymisellä on Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska sillä määritellään lasten ja nuorten parissa tehtävään toimintaan liittyvää hallinnointia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus työntekijöille ja uusien johtokuntien jäsenille sekä varajäsenille
Asian käsitely: Juhani Pulkkinen ehdotti, että Essi Tarvaisen kannattamana, että nuoriso- ja perhetyön johtokunnan johtosääntöön lisätään § 4:
”Tekee seurakuntaneuvostolle esitykset Mannosen rahastosta
myönnettävistä avustuksista”.
Päätös

Esityksen mukaisesti lisättynä uudella 4 §:llä

47 §
DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN VALINTA VV. 2019-2022
Seurakuntaneuvoston alaisuudessa toimii diakoniatyön johtokunta. Johtokunnan johtosäännön 4 §:n mukaisesti seurakuntaneuvosto valitsee siihen toimikaudekseen puheenjohtajan ja 6 muuta jäsentä sekä 3 varajäsentä sekä seurakuntaneuvoston edustajan.
Diakoniatyön johtokunnassa ovat vv. 2015-2018 toimineet Tuomo Salminen (pj), Armi Honkasalo, Mauri Kantola, Tapio Koivisto, Mirja Koivunalho, Tuomo Pelander ja Minna Tikkanen ja srkneuvoston edustajana Anna-Liisa Kiviö sekä varajäsenä Pirkko
Kilpinen, Ulla Valovirtaja Marja-Liisa Salminen.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee vuosiksi 2019-2022 diakoniatyön
johtokuntaan puheenjohtajan ja 6 muuta jäsentä sekä 3 varajäsentä sekä seurakuntaneuvoston edustajan.
Ilmoitus valituille sekä diakoniatyöntekijöille.
Lapsivaikutusten arviointi: Diakoniatyön johtokunnan valinnalla
on Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia mm. päätettäessä lapsiperheille myönnettävistä avustuksista.

Päätös

Diakoniatyön johtokuntaan valittiin sn:n edustajaksi Hannele
Mustonen. Muutoin kokoonpano on sama kuin edellisellä kaudella.
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48 §
LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN VALINTA VV. 2019-2022
Seurakuntaneuvoston alaisuudessa toimii lähetystyön johtokunta. Johtokunnan johtosäännön 4 §:n mukaisesti seurakuntaneuvosto valitsee siihen toimikaudekseen puheenjohtajan ja 6 muuta jäsentä sekä 3 varajäsentä sekä seurakuntaneuvoston edustajan.
Lähetystyön johtokunnassa ovat vv. 2015-2018 toimineet Keijo
Korkka (pj.), Lassi Kiikko, Ritva Koskinen, Sirkka-Liisa Mäkelä,
Auli Nyroos, Jukka Silvola ja Marja Toivonen ja Siro Rauti srkneuvoston edustajana sekä varajäseninä Orkkuli Kuisma, Marketta Leino ja Liisa Erkkilä.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee vuosiksi 2019-2022 lähetystyön
johtokuntaan puheenjohtajan ja 6 muuta jäsentä sekä 3 varajäsentä sekä seurakuntaneuvoston edustajan.
Lapsivaikutusten arviointi: Lähetystyön johtokunnan valinnalla ei
ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia,
Ilmoitus valituille sekä lähetyssihteerille ja seurakuntatyötä johtavalle kappalaiselle.

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

49 §
NUORISO- JA PERHETYÖN JOHTOKUNNAN VALINTA VV. 2019-2022
Seurakuntaneuvoston alaisuudessa toimii nuoriso- ja perhetyön
johtokunta. Johtokunnan johtosäännön 4 §:n mukaisesti seurakuntaneuvosto valitsee siihen toimikaudekseen puheenjohtajan
ja 6 muuta jäsentä sekä 3 varajäsentä sekä seurakuntaneuvoston edustajan.
Kasvatusasiain johtokunnassa ovat vv. 2015-2018 toimineet
Heikki Knuuti (pj.), Jukka Laine, Henna Laiho, Siiri Leppäjoki,
Maria Nylund, Sari Ojuva ja Markus Salminen sekä Kirsti Grönberg srk-neuvoston edustajana ja varajäseninä Essi Tarvainen,
Lotta Valve ja Sinikka Pesonen
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee vuosiksi 2019-2022 nuoriso- ja
perhetyön johtokuntaan puheenjohtajan ja 6 muuta jäsentä sekä
3 varajäsentä sekä seurakuntaneuvoston edustajan.
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Lapsivaikutusten arviointi: Nuoriso- ja perhetyön johtokunnan
valinnalla on Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia, koska se tekee lasten ja nuorten toimintaa koskevia päätöksiä ja esityksiä.
Ilmoitus nuorisotyönohjaajille, perhetyöntekijälle sekä seurakuntatyötä johtavalle kappalaiselle.
Päätös

Nuoriso- ja perhetyön johtokuntaan valittiin Lotta Valve (pj.),
Jukka Laine, Henna Laiho, Markus Salminen, Aino Öhman, Arto
Kaarma, Satu Pyy-Laitinen ja Kirsti Grönberg srk-neuvoston
edustajana sekä varajäseniksi Sari Ojuva, Orkkuli Kuisma ja Katariina Ottosson.

50 §
LEHMOSEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMIKUNNAN VALINTA VV. 2019-2022
Ester Lehmosen testamenttirahasto on lähetystyölle testamentattu
rahasto. Sen tuottoja on käytetty seurakunnan nimikkosopimusten
taloudellisten sitoumusten hoitamiseen lähetystyön johtokunnan
tekemien esitysten pohjalta.
Osa testamenttirahaston varoista on seurakuntayhtymän taloustoimiston hoidossa, osa sijoitettuna OP-Privateen, jossa varallisuudella on oma salkunhoitaja.
Testamenttirahaston asioiden hoitoa ja valmistelua varten on olemassa testamenttitoimikunta. Siihen on kirkkoherran lisäksi kuulunut kaksi seurakuntaneuvoston valitsemaa luottamushenkilöä, jotka ovat olleet myös seurakuntaneuvoston jäseniä.
Toimikaudella 2015-2018 toimikunnan jäseninä ovat olleet Markku
Liitola ja Pekka Saarela.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi jäsentä Lehmosen testamenttirahaston toimikuntaan vuosiksi 2019-2022.
Lapsivaikutusten arviointi: Testamenttirahaston toimikunnan jäsenten valinnalla ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus toimikunnan jäseniksi valituille.

Päätös

Lehmosen testamenttirahaston jäseniksi valittiin Markku Liitola ja
Pekka Saarela.
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51 §
UITTAMON TUKIRYHMÄN VALINTA VV. 2019-2022
Uittamo-tukiryhmän toimintasäännön mukaisesti seurakuntaneuvosto valitsee toimikautensa alussa nelivuotiskaudeksi tukiryhmään
5 - 7 maallikkojäsentä, joista vähintään yhden tulee olla seurakuntaneuvoston jäsen.
Uittamon tukiryhmässä ovat vv. 2015-2018 toimineet Yvonne
Eriksson, Anna-Liisa Kiviö, Leena Pentti, Seija Suomalainen, Kreeta Vahala, Juhani Valovirta ja Ulla Valovirta.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee toimikaudeksi 2019-2022 Uittamon
tukiryhmään 5 - 7 maallikkojäsentä, joista vähintään yhden tulee olla seurakuntaneuvoston jäsen. Tukiryhmän jäsenen ei tarvitse olla
vaalikelpoinen Martinseurakunnassa.
Lapsivaikutusten arviointi: Uittamon tukiryhmän valinnalla on Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska se järjestää toimintaa, joka on suunnattu myös lapsille, nuorille
ja heidän perheilleen.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus Uittamo-tukiryhmään valituille sekä Lasse Mustoselle

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

52 §
SAARISTON TUKIRYHMÄN VALINTA VV. 2019-2022
Saariston tukiryhmän toimintasäännön mukaisesti seurakuntaneuvosto valitsee toimikautensa alussa nelivuotiskaudeksi tukiryhmään
5 - 7 maallikkojäsentä, joista vähintään yhden tulee olla seurakuntaneuvoston jäsen.
Saariston tukiryhmässä ovat vv. 2015-2018 toimineet Liisa Erkkilä,
Anni Itähaarla, Mauri Kantola, Anna-Maria Lundqvist, Seppo Muurinen, Siro Rauti ja Jukka Silvola.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee toimikaudeksi 2019-2022 saariston
tukiryhmään 5 - 7 maallikkojäsentä, joista vähintään yhden tulee olla seurakuntaneuvoston jäsen. Tukiryhmän jäsenen ei tarvitse olla
vaalikelpoinen Martinseurakunnassa.
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Lapsivaikutusten arviointi: Saariston tukiryhmän valinnalla on Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska se järjestää toimintaa, joka on suunnattu myös lapsille, nuorille
ja heidän perheilleen.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus saariston tukiryhmään valituille ja Liisa Kuuselalle
Päätös

Saariston tukiryhmään valittiin sama kokoonpano kuin 2015 2018.
.

53 §
VIRO-, ILOMANTSI- JA INKERITUKIRYHMIEN LAKKAUTTAMINEN SEKÄ YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINNAN TUKIRYHMÄN PERUSTAMINEN
Seurakuntaneuvosto linjasi edellisessä kokouksessa 13.2.2019 §
23 ystävyysseurakuntatoimintaan liittyvien tukiryhmien osalta siten,
että nykyiset Viro-, Ilomantsi- ja Inkeri-tukiryhmät lakkautetaan. Tilalle perustettaisiin ystävyysseurakuntatoiminnan tukiryhmä, jonka
vastuualueina olisivat yhteydet Suure-Jaanin ja Ilomantsin ystävyysseurakunnat. Inkeriin ei Martinseurakunnallla ole ystävyysseurakuntayhteyttä, koska seurakuntayhtymällä on yhteisenä ystävyysseurakuntana Pietarin Pyhän Marian kirkon seurakunta. Sillä
on seurakuntayhtymässä oma toimikuntansa. Inkeri-työlle ei myöskään ole Martinseurakunnan toiminnasta nousevia perusteita.
Ystävyysseurakuntatoiminnan tukiryhmän ajatus on sikäli perusteltu, että se muodostaisi toimintakokonaisuudelle ”sateenvarjon” .
Samalla tulee huomioida, että Viron Suure Jaanin ja Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan kanssa olevat ystävyysseurakuntasuhteet
ovat toiminnallisesti erilaisia ja kummankin vanhan tukiryhmän ympärillä on toiminut joukko aktiivisia vapaaehtoisia. Jos yksi ystävyysseurakuntatyön tukiryhmä perustetaan, on hyvä pohtia, miten
tukiryhmän sisäinen tehtävänjako toteutetaan.
Viro-tukiryhmässä ovat toimineet vv. 2015-2018 Helena KuismaPenttilä, Leena Nykänen, Juha Plosila, Mare Plosila, Matti Puhakka, Pekka Saarela, Seppo Tuomi, Ilomantsi-tukiryhmässä Päivi
Ahola, Heidi Ansas, Sakari Itähaarla, Matti Puhakka ja Siro Rauti.
Perustettavalle uudelle ystävyysseurakuntatoiminnan tukiryhmälle
tulee vahvistaa toimintasääntö, esitys on liitteenä SN 13.3.2019 §
53 liite 1
Esitys
1.lakkauttaa nykyiset Viro-, Ilomantsi- ja Inkeri-tukiryhmät;
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2. perustaa ystävyysseurakuntatyön tukiryhmän hoitamaan yhteyksiä Viron Suure-Jaanin ystävyysseurakuntaan sekä Ilomantsin ortodoksiseen ystävyysseurakuntaan
3. hyväksyä ystävyysseurakuntatyön tukiryhmän toimintasäännön
liitteen SN 13.3.2019 § 53 liite 1 mukaisesti.
Lapsivaikutusten arviointi: Em. tukiryhmien lakkauttamisella ja ystävyysseurakuntatoiminnan tukiryhmän perustamisella ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus Hannu Jaatiselle ja Jukka Hildénille.
Päätös

Esityksen mukaisesti. Tukiryhmän valinta tehdään seuraavassa
kokouksessa

54 §
HISTORIATYÖRYHMÄN VALINTA VV. 2019-2022
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 13.2.2109 § 25 perustaa seurakuntaan historiatyöryhmän, jonka tehtävänä on koota ja
vaalia seurakunnan historiaan liittyvää materiaalia ja pitää sitä seurakunnan toiminnassa esillä.
Historiatyöryhmään päätettiin valita 4-5 jäsentä.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee 4-5 henkilöä historiatyöryhmään vuosiksi 2019-2022 sekä valtuuttaa työryhmän valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.
Lapsivaikutusten arviointi: Historiatyöryhmän valinnalla ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus työryhmään valituille jäsenille.

Päätös

Historiatyöryhmään valittiin Anni Itä-Haarla, Anna-Liisa Kiviö, Arto
Kaarma ja Pekka Saarela. Työryhmä voi täydentää itseään myöhemmin.
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55§
TESTAMENTTIRAHASTON RAHASTOJEN TILITYKSET VUODELTA 2018
Taloustoimisto on toimittanut tiedot seurakunnan testamenttirahaston tilitykset vuodelta 2018. Materiaaliin kuuluu vuoden 2018 toimintakertomus, seurakunnan testamenttien tilitykset vuodelta 2018
sekä eritellyn prosenttiosuuslaskelman testamenttien pääomista
rahastossa.
Testamenttirahaston rahastojen tilitykset v. 2018 ovat ohessa mukana.
Rahastojen tilitysten käsittelyn yhteydessä käydään samalla läpi
myös eri rahastojen käyttötarkoitukset.
Esitys

Seurakuntaneuvosto
1.
tutustuu Martinseurakunnan testamenttirahastoihin ja
niiden käyttötarkoituksiin;
2.

merkitsee tiedoksi testamenttirahaston rahastojen tilitykset vuodelta 2018

Lapsivaikutusten arviointi: Testamenttirahastojen tilitysten tiedoksi
merkitsemisellä ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Päätös

Esityksen mukaisesti.

56 §
TYÖALOJEN TOIMINTA-ARVIOT VUODELTA 2018
Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuosittain työalojen toimintasuunnitelmat. Vuodelle 2018 on hyväksytty jumalanpalveluselämän, musiikki-, diakonia-, rippikoulu-, nuoriso-, lähetys-, perhe-,
seniori-, sielunhoito- ja aikuistyön sekä viestinnän toimintasuunnitelmat.
Toimintasuunnitelmien pohjalta työalojen tulee laatia seurakuntaneuvostolle toiminta-arvio asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.
Työalojen laatimat toiminta-arviot ovat liitteinä SN 13.3.2019 liitteet
1-7 § 56. Musiikki- ja seniorityön sekä viestinnän toiminta-arviot
toimitetaan ensi viikon alussa ennen kokousta.
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy v. 2018 työalojen toiminta-arviot liitteiden mukaisesti.
Lapsivaikutusten arviointi: Toiminta-arvioiden hyväksymisellä ei ole
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Päätös

Esityksen mukaisesti.

57 §
MARTINSEURAKUNNAN STRATEGINEN TYÖSKENTELY
Martinseurakunnalle edellinen strategia oli voimassa v. 2015 loppuun eikä sen jälkeen ole hyväksytty uutta strategiaa. Pitkään
käynnissä ollut seurakuntarakenteen muutosprosessi vaikeutti Martinseurakunnan strategista pitkän tähtäimen suunnittelua, koska ei
ollut tietoa siitä, jatkaako Martinseurakunta itsenäisenä seurakuntana vai ei. Vuoden 2018 keväällä tilanne selkiytyi Kirkkohallituksen
tehtyä päätöksen, jonka mukaisesti Martinseurakunta jatkaa itsenäisenä seurakuntana. Nyt uuden seurakuntaneuvoston toimikauden alettua tulee uuden strategian valmistelutyö käynnistää. Valmistelutyötä on mielekästä tehdä yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.
Strategisen työskentelyn tavoitteeksi tulee asettaa seurakunnan
toimintaa linjaavien painopisteiden ja tavoitteiden luominen, näiden
pohjalta tehtävät konkreettiset toimenpide-ehdotukset sekä vuosittaiset strategian arviointikäytännöt.
Seurakuntayhtymän väliaikainen strategiatyöryhmä antoi työskentelystään loppuraportin, jossa otetaan kantaa strategiseen suunnitteluun yhtymätason näkökulmista, joita tulee hyödyntää työskentelyssä. Viime kädessä kuitenkin seurakuntaneuvostot vahvistavat
seurakuntiensa strategiat, joissa huomioidaan kunkin seurakunnan
omat lähtökohdat ja erityispiirteet. Tämä on myös kirkkolainsäädännön lähtökohta. Keskustelu työn lähtökohdista ja tavoitteista,
seurakunnan ja seurakuntayhtymän työnjaosta sekä yhteistyöstä
yhteisesti on silti kannatettavaa.
Strategian laatimisen apuvälineenä tullaan käyttämään mm. Insight360 – ohjelmaa, jonka avulla voidaan lisätä tietoa seurakunnan jäsenistöstä. Ohjelmaa esitellään myös 19.3. luottamushenkilöille järjestettävässä yhteisessä koulutustilaisuudessa. Myös Kirkkohallituksen julkaisu ”Strategiaopas seurakunnille” (2014) antaa
lähtökohtia suunnittelutyölle. Opas löytyy sähköisenä linkistä
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/9297F603C875C1C8C225770A00
2E3448/$FILE/strategiaopas_seurakunnille.pdf.
Työyhteisön osalta strategiaa tehdään kahdella foorumilla: johtavien työntekijöiden (yhteistyöelin johtoryhmä) ja koko työyhteisön
kanssa. Johtavilla työntekijöillä on oman johtamisvastuunsa vuoksi
keskeinen rooli työskentelyssä. Samalla on kuitenkin tärkeää, että
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koko työyhteisö osallistuu strategiatyöskentelyyn. Seurakuntaneuvoston puolelta työskentelyyn voisi osallistua esim. kaksi edustajaa, jotka voitaisiin jo tässä vaiheessa nimetä.
Työskentelyn tavoite on se, että vuoden 2020 alusta Martinseurakunnalla on käytössä uusi strategia.
Esitys

Seurakuntaneuvosto
1.
päättää käynnistää strategisen työskentelyn ja käy
keskustelun sen suuntaviivoista;
2.

nimeää keskuudestaan kaksi edustajaa, jotka osallistuvat strategian valmisteluun yhteistyössä työyhteisön kanssa
myöhemmin sovittavilla tavoilla.

Lapsivaikutusten
arviointi:
Strategian
laatimisella
on
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia,
koska strategia linjaa myös lasten ja nuorten parissa tehtävää
seurakuntatyötä ja resursseja.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus valituille seurakuntaneuvoston edustajille ja
työyhteisölle.
Päätös

Valinta srk-neuvoston edustajiksi työyhteisön työryhmään
päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen, kun 19.3. pidettävä
asiaa koskeva koulutus on käyty.

58 §
JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Esitys

Merkitään jäsenten esille ottamat asiat tiedoksi.

Päätös

Seppo Muurinen toi terveisiä Hennalassa pidetystä saariston tukiryhmän järjestämistä Missiotreffeistä.

59 §
MUUTOKSEN HAKU
Oikaisuvaatimusosoitus sekä muutoksenhakuohjeet liitetään tarkastettuun pöytäkirjaan
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60 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.
Vakuudeksi
Tuomo Norvasuo, pj.

Hannu Jaatinen, siht.

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Jussi Kinnunen

Maaret Laakso

