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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:
Asiat:

Torstai 18.02.2021 kello 18.00-19.25
Naantalin seurakuntakeskus, Pääsali, Piispantie 2, Naantali
1 – 23 §

Kokoukseen kutsutut:
JÄSENET:
Kairavuo Jani
Alho Riitta
Björkskog Tommy
Järvenranta Pirjo
Kouki Kari
Leivo Markku
Leppänen Mari
Mäntylä Katja
Nyblom Emil
Orrela Pirjo
Paasikivi Jari
Rantanen Erkki
Rautiainen Jyrki
Sipilä Marjo
Vienonen Hannele
Nyblom Åke

seurakuntaneuvoston pj.
seurakuntaneuvoston varapj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen (saapui 4 § aikana)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Tommy Björkskogin tilalla)

MUUT KUTSUTUT:
Laine Jorma

toimistosihteeri

POISSA:
Björkskog Tommy

jäsen

________________________
Jani Kairavuo
seurakuntaneuvoston pj.

________________________
Jorma Laine
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 19.2.2021 ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

________________________
Markku Leivo
pöytäkirjantarkastaja

________________________
Mari Leppänen
pöytäkirjantarkastaja

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Naantalin seurakunnan kirkkoherranvirastossa
maanantaista 22.02.2021 alkaen kolmenkymmenen (30) päivän ajan 22.02.2021 –
23.03.2021.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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1§
KOKOUKSEN AVAUS
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18 ja piti
alkuhartauden.
2§
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Esittely:

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö § 2,1
”Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.”
Kokouskutsut ja esityslistat lähetettiin 12.02.2021.
KL 7:4,1
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.”

Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Käsittely:
SN päätös:
18.2.2021

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA
Esittely:

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6:3
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa
tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”

Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat
aakkosjärjestyksen mukaan Markku Leivo ja Mari Leppänen. Pöytäkirja
tarkastetaan seuraavana päivänä. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä Naantalin seurakunnan kirkkoherranvirastossa
kolmenkymmenen (30) päivän ajan.

SN päätös:
18.2.2021

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Leivo ja Mari Leppänen. Pöytäkirja
tarkastetaan 19.2.2021 klo 13.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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4§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

SN päätös:
18.02.2021

Lisättiin kohtaan 20 § Muut asiat, 20 §:1 Kunniamerkkiehdotus.
Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi edellä mainitulla lisäyksellä.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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5§
SEURAKUNTANEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
Esittely:

Kirkkojärjestyksen 10 luvun 12 §:n mukaan ”seurakuntaneuvoston
puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra ja varapuheenjohtajana
neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen”.

Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto valitsee seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan
vuosiksi 2021-2022.

Käsittely:

Erkki Rantanen ehdotti valittavaksi Riitta Alhoa, Hannele Vienonen kannatti
ehdotusta. Muita ehdotuksia ei tehty

SN päätös:
18.2.2021

Riitta Alho valittiin vuosiksi 2021-2022 seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtajaksi.

Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.
Tiedoksi:
Lisätietoja:

valittu henkilö, henkilöstösihteeri
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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6§
SEURAKUNTANEUVOSTON TYÖJAOSTON VALINTA
Viite:
Ark. 0.1.
Ark. 0.6.3

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 2: 8 §
Seurakuntaneuvoston kokous 28.2.2019/ 28 §

Esittely:

Naantalin seurakuntaneuvoston ohjesäännön 8§ mukaan
seurakuntaneuvosto voi halutessaan perustaa avukseen jaoston, johtokuntia
ja/tai työryhmiä.
Seurakuntaneuvostolla on ollut aikaisempina vuosina työjaosto, jonka kautta
kirkkoherran valmistelemat esitykset ovat tulleet seurakuntaneuvoston
päätettäviksi. Vuosina 2019-2020 työjaostoon ovat kuuluneet Riitta Alho
puheenjohtajana, Mari Leppänen, Katja Mäntylä sekä kirkkoherra.

Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto
1. perustaa työjaoston vuosiksi 2021-2022;
2. valitsee työjaoston jäsenet ja
3. valitsee työjaoston puheenjohtajan.

Käsittely:

Erkki Rantanen ehdotti jäseniksi Riitta Alhoa, Mari Leppästä, Katja
Mäntylää sekä kirkkoherra Jani Kairavuota sekä puheenjohtajaksi Riitta
Alhoa. Muita ehdotuksia ei tehty.

SN päätös:
18.2.2021

Seurakuntaneuvosto
1. perusti työjaoston vuosiksi 2021-2022
2. valitsi työjaoston jäseniksi Riitta Alhon, Mari Leppäsen, Katja Mäntylän
sekä kirkkoherra Jani Kairavuon ja
3. valitsi työjaoston puheenjohtajaksi Riitta Alhon.

Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.
Tiedoksi:
Lisätietoja:

valitut henkilöt, henkilöstösihteeri
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 1/2021
SEURAKUNTANEUVOSTO
18.2.2021
7(33)
_____________________________________________________________________________________
7§
KASVATUKSEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ
Esittely

KASVATUKSEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ
Hyväksytty seurakuntaneuvostossa .......kuun ... päivänä 20..
1§ JOHTOKUNNAN ALAISET TYÖMUODOT
Kasvatuksen johtokunnan alaisuuteen kuuluvat Naantalin seurakunnassa
seuraavat työmuodot: varhaiskasvatus (kustannuspaikat lapsityö ja
pyhäkoulutyö), varhaisnuorisotyö, rippikoulutyö ja nuorisotyö.
2§ KASVATUKSEN JOHTOKUNTA
Kasvatustyötä johtaa ja siitä vastaa seurakuntaneuvosto.
Seurakuntaneuvosto asettaa toimikaudekseen kasvatuksen
johtokunnan, johon kuuluu enintään kahdeksan (8) jäsentä.
Seurakuntaneuvosto nimeää johtokunnalle puheenjohtajan ja neljä (4)
jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Seurakuntaneuvosto nimeää edustajansa johtokuntaan.
Seurakuntaneuvoston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
päätösvaltaa.
Työala nimeää johtokuntaan kaksi (2) jäsentä.
Työalavastaava toimii johtokunnan esittelijänä. Kirkkoherralla sekä
puheenjohtajan tai työalavastaavan kutsumilla työalan muilla
työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei päätösvaltaa.
Johtokunnan tehtävänä on
1) kehittää sille kuuluvaa työalaa
2) huolehtia työalansa yhteyksistä muuhun seurakuntatyöhön
3) huolehtia työalaansa koskevasta henkilöstön kehittämisestä
4) huolehtia työalaansa koskevasta tiedottamisesta yhdessä
seurakunnan viestintähenkilöstön kanssa
5) huolehtia työalaansa koskevasta yhteistyöstä seurakuntayhtymän,
rovastikunnan, hiippakunnan ja koko kirkon kanssa
6) olla yhteistyössä työalallaan toimiviin viranomaisiin, yhteisöihin ja
järjestöihin
7) laatia seurakuntaneuvostolle seuraavaa vuotta varten toiminta- ja
taloussuunnitelma sekä edellisen vuoden toimintakertomus
8) suorittaa tavoitteiden seurantaa kaksi kertaa vuodessa
9) suorittaa muut seurakuntaneuvoston sille antamat tehtävät
KL 7:2; 10:4,1; KJ 10:13

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin (työntekijä).
Kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka on toimitettava seurakuntaneuvostolle
kymmenen (10) päivän kuluessa kokouksesta.
Työmuotoa koskevat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kohdat:
KJ 6:34, 1, 3-4; KL 7:4-6; KJ 7:4-7
3§ KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN JA ASIOIDEN KÄSITTELY
Johtokunta kokoontuu vuoden aikana vähintään kolme (3) kertaa
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta tai milloin vähintään puolet jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää
ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kutsu johtokunnan jäsenille on toimitettava viimeistään viisi (5) päivää
ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Tieto kokouksesta on samalla tavoin toimitettava seurakuntaneuvoston
puheenjohtajalle, seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajalle,
seurakuntaneuvoston edustajalle sekä niille työntekijöille, joilla on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi 2 momentissa olevien
määräysten estämättä.
Asioiden käsittelystä ja kokouksen menettelytavoista säädetään
kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.
KL 7:4-6; KJ 7:4-7, Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 8§

Päätösehdotus:

SN päätös:
18.2.2021

--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Kasvatuksen johtokunnan johtosäännön hyväksymisellä on välillisesti
positiivisia lapsivaikutuksia.
--- --- --Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy kasvatuksen johtokunnan johtosäännön.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi kasvatuksen johtokunnan johtosäännön.

Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.
Tiedoksi:
Lisätietoja:

kasvatuksen työalavastaava
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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8§
KASVATUKSEN JOHTOKUNNAN VALINTA
Viite:
Ark. 0.1.
Ark. 0.6.3

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 2: 8 §
Seurakuntaneuvoston kokous 28.2.2019/ 37 §

Esittely

Naantalin seurakuntaneuvoston ohjesäännön 8§ mukaan
seurakuntaneuvosto voi halutessaan perustaa avukseen jaoston, johtokuntia
ja/tai työryhmiä.
Kokouksessaan 28.2.2019/ 37 § seurakuntaneuvosto perusti kasvatuksen
johtokunnan vuosiksi 2019-2020. On perusteltua perustaa kasvatuksen
johtokunta edelleen jäljellä olevan valtuustokauden vuosiksi 2021-2022.
Kasvatuksen johtokunnan johtosäännön 4 §:n 4 mom. mukaan ”työala
nimeää johtokuntaan kaksi (2) jäsentä”. Kasvatuksen työalavastaava
esittää, että johtokunnassa vuosina 2019-2020 työalan nimeäminä
jäseninä toimineet Aino Lehtonen ja Tuomas Vuoristo jatkaisivat
edelleen johtokunnan jäseninä.

Päätösehdotus:

--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Kasvatuksen johtokunnan perustamisella on positiivisia vaikutuksia.
Kasvatuksen johtokunnan perustaminen tukee naantalilaisten lasten ja
nuorten asioiden esilläoloa seurakunnan hallinnossa.
--- --- --Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto
1. perustaa kasvatuksen johtokunnan vuosille 2021-2022;
2. nimeää johtokunnalle puheenjohtajan ja neljä (4) jäsentä sekä
heille henkilökohtaiset varajäsenet;
3. nimeää edustajansa johtokuntaan ja
4. vahvistaa työalan nimeämien kahden edustajan valinnan
johtokunnan jäseniksi.

Käsittely:

Jari Paasikivi ehdotti puheenjohtajaksi Nils Grönbergiä sekä hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Arto Sinkkosta sekä Ruut Ketolaa ja
hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Pirjo Orrelaa sekä Åke Nyblomia
ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Sari Outista sekä Nelli
Maikoeta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Mari-Milla Auraa
sekä Isabella Hautalaa ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen
Hannele Heleniusta. Muita ehdotuksia ei tehty.

SN päätös:
18.2.2021

Seurakuntaneuvosto
1. perusti kasvatuksen johtokunnan vuosille 2021-2022;
2. nimesi johtokunnan puheenjohtajaksi Nils Grönbergin ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Arto Sinkkosen sekä jäseniksi Ruut

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Ketolan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Pirjo Orrelan sekä Åke
Nyblomin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Sari Outisen sekä
Nelli Maikoen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Mari-Milla
Auran sekä Isabella Hautalan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen
Hannele Heleniuksen.
3. nimesi Emil Nyblomin edustajakseen johtokuntaan ja
4. vahvisti työalan nimeämien kahden edustajan, Aino Lehtosen ja
Tuomas Vuoriston, valinnan johtokunnan jäseniksi.

Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.
Tiedoksi:
Lisätietoja:

kasvatuksen työalavastaava, valitut henkilöt, henkilöstösihteeri
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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9§
LAPSIASIAHENKILÖN VALINTA
Viite:
Ark. 0.6.3

Seurakuntaneuvoston kokous 21.11.2019/ 143 §

Esittely

Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:n mukaan ”Lapsen edun edistämiseksi
kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava
huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle
18-vuotiasta”.
Useissa seurakunnissa on valittu lapsiasiahenkilöitä, jotka voivat olla apuna
lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä.
Seurakunnan lapsiasiahenkilöllä voi olla esimerkiksi seuraavia tehtäviä:
- toimia lapsen oikeuksien sopimuksen ja lasten ja nuorten asioiden
asiantuntijana, jota päätöksen valmistelija voi konsultoida valmistelun eri
vaiheissa
- osallistua LAVA -koulutuksiin ja välittää ajankohtaista tietoa seurakuntien
työntekijöille ja luottamushenkilöille
- organisoida lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämisen
- tarkistaa valmistelijan apuna esityslistalta ne päätökset, joilla on
vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

Päätösehdotus:

Naantalin seurakuntaneuvosto on valinnut Mari Leppäsen seurakunnan
lapsiasiahenkilöksi vuodeksi 2020.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Lapsiasiahenkilön valitseminen tukee lapsivaikutusten arviointia seurakunnan
päätöksenteossa.
--- --- --Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto valitsee seurakunnan lapsiasiahenkilön vuosille
2021-2022.

Käsittely:

Jari Paasikivi esitti valittavaksi Mari Leppästä, Erkki Rantanen kannatti
esitystä. Muita esityksiä ei tehty.

SN päätös:
18.2.2021

Mari Leppänen valittiin seurakunnan lapsiasiahenkilöksi vuosiksi 20212022.
Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.

Tiedoksi:
Lisätietoja:

valittu henkilö, kasvatuksen johtokunta, kasvatuksen työalavastaava
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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10 §
NAANTALIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
Esittely:

Esityslistan liitteenä 1 on Naantalin seurakunnan toimintakertomus vuodelta
2020. Toimintakertomus sisältää tilinpäätöksen 2020 teksti- ja talousosat
Naantalin seurakunnan osalta.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- ---

Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Seurakuntaneuvosto hyväksyy Naantalin seurakunnan
toimintakertomuksen vuodelta 2020.
2. Seurakuntaneuvosto lähettää Naantalin seurakunnan
toimintakertomuksen vuodelta 2020 Naantalin seurakuntayhtymän
yhteiselle kirkkoneuvostolle.

SN päätös:
18.2.2021

1. Seurakuntaneuvosto hyväksyi Naantalin seurakunnan
toimintakertomuksen vuodelta 2020.
2. Seurakuntaneuvosto lähettää Naantalin seurakunnan
toimintakertomuksen vuodelta 2020 Naantalin seurakuntayhtymän
yhteiselle kirkkoneuvostolle.

1.Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.
2.Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5).
Tiedoksi:
Lisätietoja:

YKN
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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11 §
SEURAKUNTAPASTORIN VIRANTÄYTTÖ
Viite:
Ark. 0.6.3

Ark. 1.2.

Esittely:

Seurakuntaneuvoston kokous 10.9.2020/ 77 §.
Seurakuntaneuvoston kokous 22.10.2020/ 97 §
Seurakuntaneuvoston kokous 03.12.2020/ 113 §
Seurakuntaneuvoston kokous 17.12.2021/ 128 §
Valintatyöryhmän työskentelyn aikana syntynyt materiaali

Naantalin seurakunnassa on 1.1.2021 alkaen avoinna seurakuntapastorin (II)
virka. Seurakuntaneuvoston valitsema valintatyöryhmä valitsi viisi
haastatteluun kutsuttavaa ja suoritti haastattelut 1.12.2020. Haastatelluista
kaksi ilmoitti 2.12.2020 ettei ole käytettävissä virkaan. Seurakuntaneuvoston
kokouksessa 3.12.2020/ 113§ virkaan valittu henkilö ilmoitti 4.12.2020
kirkkoherralle lähettämässään sähköpostiviestissä, että ei voi ottaa vastaan
Naantalin seurakunnan seurakuntapastorin virkaa.
Muuttuneen tilanteen johdosta seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan
17.12.2020/ 128 § pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulia
jatkamaan seurakuntapastorin viran ilmoittautumisaikaa 15.1.2021 asti.
Seurakuntapastorin valintaa valmistelevaan valmistelutyöryhmään
seurakuntaneuvosto valitsi kirkkoherran, jumalanpalvelus- ja musiikkityön
johtokunnan puheenjohtajan, Riitta Alhon, Tommy Björkskogin ja Katja
Mäntylän. Seurakuntaneuvosto antoi kirkkoherralle tehtäväksi muokata
hakuilmoitusta yhteistyössä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kanssa.
--- --- --Seuraava ilmoitus oli esillä KirkkoHR-palvelussa sekä seurakunnan
ilmoitustaululla 18.12.2020-15.1.2021 välisen ajan:
Naantalin seurakunnan seurakuntapastorin virasta kiinnostuneiden
ilmoittautumisaikaa jatketaan.
Aiemmin virasta kiinnostuneiden hakemukset huomioidaan edelleen.
Seurakuntapastorin tehtävänkuva koostuu papin laaja-alaisesta perustyöstä
sisältäen kaksi rippikouluryhmää vuodessa. Viran erityisinä vastuualueina
ovat seurakunnan jalkautuvan työn suunnittelu ja koordinointi sekä
jäsenyyden vahvistaminen. Työssä ovat tarpeen hyvät yhteistyötaidot.
Virkaan haetaan jo vihittyä pappia. Virka sijoittuu kirkon yleisen
palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 601.
Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja
kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. Virkaan
määrättävän on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33 §) ja hyväksyttävä
selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §). Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Viranhoitomääräyksen antaa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Virkaan ilmoittaudutaan KirkkoHR:n sähköisellä lomakkeella 15.1.2021 klo
14:00 mennessä.
[Lisätietojen antajat]
--- --- --Perjantaihin 15.1.2021 klo 14:00 mennessä uusia ilmoittautuneita tuli
yhteensä 11 kappaletta. Ilmoittautuneista yhdeksän oli valmista pappia ja
kaksi teologian maisteria. Virkaan ilmoittautuneiden hakemusasiakirjat ovat
nähtävissä seurakuntaneuvoston kokouksessa sekä ennen kokousta
kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina ja erikseen sovitun mukaisesti.
Valintatyöryhmä päätti kutsua haastateltavaksi viisi hakijaa, joista yksi ilmoitti
ennen haastattelua peruvansa ilmoittautumisensa seurakuntapastorin
virkaan. Valintatyöryhmä haastatteli neljä hakijaa kokouksessaan 27.1.2021.
Kooste hakijoista ja muusta valintatyöryhmän työskentelyn aikana
syntyneestä materiaalista on esityslistan liitteenä 2. Yksi haastatelluista
ilmoitti 8.2.2021 vetäytyvänsä viranhausta.
Hakemusasiakirjojen ja henkilökohtaisten haastatteluiden perusteella
valintatyöryhmä esittää, että seurakuntaneuvosto pyytäisi
viranhoitomääräystä pastori Riikka Hietaselle. Hänellä on kokemusta papin
laaja-alaisesta perustyöstä, hyvät yhteistyötaidot ja selkeä näkemys viran
erityisten vastuualueiden kehittämisestä.
Hietasen kieltäytymisen varalta valintatyöryhmä esittää
viranhoitomääräyksen pyytämistä pastori Aleksi Majurille.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää pyytää Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulia antamaan pastori Riikka Hietaselle viranhoitomääräyksen
Naantalin seurakunnan seurakuntapastorin (II) virkaan 5.4.2021 alkaen tai
erikseen sovittavan mukaisesti.

Käsittely

Todettiin, että pöydälle on jaettu seurakuntaneuvostolle osoitettu kirje,
seurakunnan ja seurakuntayhtymän työntekijöiltä.

SN päätös:
18.2.2021

Seurakuntaneuvosto päätti pyytää Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulia antamaan pastori Riikka Hietaselle viranhoitomääräyksen
Naantalin seurakunnan seurakuntapastorin (II) virkaan 5.4.2021 alkaen tai
erikseen sovittavan mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5).
Tiedoksi:
Lisätietoja:

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, virkaan ilmoittautuneet
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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12 §
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANTÄYTTÖ
Viite:
Ark. 0.6.3
Ark. 1.2.

Esittely:

Seurakuntaneuvoston kokous 22.10.2020/ 98 §
Seurakuntaneuvoston kokous 3.12.2020/ 114 §
Valintatyöryhmän työskentelyn aikana syntynyt materiaali

Kokouksessaan 22.10.2020/ 98 § seurakuntaneuvosto julisti avoinna olevan
nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi 13.11.2020 klo 16:00 päättyvällä
hakuajalla. Saadakseen laajemman joukon hakijoita seurakuntaneuvosto
päätti julistaa nuorisotyönohjaajan viran uudelleen haettavaksi 31.12.2020
klo 16 päättyvällä hakuajalla. Ensimmäisellä hakuajalla hakeneet huomioitiin
automaattisesti toisella hakukierroksella.
Seuraava hakuilmoitus oli esillä KirkkoHR-palvelussa sekä seurakunnan
ilmoitustaululla ja internet-sivulla 7.12.-31.12.2020 välisen ajan:
Naantalin seurakunnassa on uudelleen haettavana nuorisotyönohjaajan
virka. Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon valinnassa.
Haemme osaavaa työntekijää varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyöhön.
Viran tehtävänkuva painottuu ensisijaisesti yli 15-vuotiaiden kanssa
tehtävään työhön, mutta hakijalla odotetaan olevan valmiuksia tehdä laajaalaista lapsi-, perhe- ja nuorisotyötä yhdessä kasvatuksen tiimin kanssa.
Tehtävän hoitamisessa korostuvat verkostoyhteistyötaidot erityisesti koulujen
ja kunnan vapaa-aikapalveluiden kanssa. Lisäksi hakijalta odotetaan kykyä
innovatiiviseen ja itseohjautuvaan työhön.
Kasvatuksen tiimiin kuuluu kolme nuorisotyönohjaajaa, neljä lastenohjaajaa
sekä kasvatuksen tiimin työalavastaava. Tiimin kanssa työskentelee tiiviisti
kasvatuksen pappi ja kanttori.
Virka täytetään 1.3.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakuaika päättyy
31.12.2020 klo 16 mennessä.
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseen
naantalin.seurakunta@evl.fi tai toissijaisesti os. Naantalin seurakunta,
Piispantie 2, 21100 Naantali (kuoreen tunnus ”Nuorisotyönohjaajan virka”).
Kelpoisuus: viran kelpoisuus on kirkon säädöskokoelman säädöksen nro 137
mukainen.
Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Viranhaltijan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Virkaan valittavalta vaaditaan rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. mukainen
rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus.
--- --- --Toisen viranhakuajan päätyttyä hakijoita virkaan oli yhteensä kuusi, joista
kaksi epäpäteviä. Viranhakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävissä
seurakuntaneuvoston kokouksessa sekä ennen kokousta
kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina ja erikseen sovitun mukaisesti.
Valintatyöryhmä haastatteli kaikki pätevät hakijat 26.1.2021. Kooste
hakijoista ja muusta valintatyöryhmän työskentelyn aikana syntyneestä
materiaalista on esityslistan liitteenä 3. Yksi haastatelluista ilmoitti 9.2.2021
vetäytyvänsä nuorisotyönohjaajan viran hausta.
Hakemusasiakirjojen ja henkilökohtaisten haastatteluiden perusteella
valintatyöryhmä esittää, että nuorisotyönohjaajan virkaan valittaisiin
nuorisotyönohjaaja Mika Tunturi. Tunturilla on hyvät verkostoyhteistyötaidot
sekä kyky innovatiiviseen ja itseohjautuvaan työskentelyyn.
Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää valita Naantalin seurakunnan
nuorisotyönohjaajan virkaan nuorisotyönohjaaja Mika Tunturin 8.3.2021
alkaen tai erikseen sovitun mukaisesti.

SN päätös:
18.2.2021

Seurakuntaneuvosto päätti valita Naantalin seurakunnan
nuorisotyönohjaajan virkaan nuorisotyönohjaaja Mika Tunturin 8.3.2021
alkaen tai erikseen sovitun mukaisesti.
Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.

Tiedoksi:
Lisätietoja:

Virkaa hakeneet, henkilöstösihteeri, kasvatuksen työalavastaava, kasvatuksen
johtokunta
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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13§
LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN MUUTTAMINEN KASVATUKSEN TYÖALAJOHTAJAN VIRAKSI
Viite:
Ark. 0.6.3 Seurakuntaneuvoston kokous 5.4.2018/ 39 §
Seurakuntaneuvoston kokous 10.9.2020/ 77 §
Seurakuntaneuvoston kokous 3.12.2020/ 115 §
Esittely

Seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa ensimmäisen kerran kokouksessaan
3.12.2020/ 115 §. Silloin seurakuntaneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn
seuraavaan kokoukseen.
--- --- --Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 5.4.2018/ 39 § tehnyt päätöksen
lapsityön ja nuorisotyön työalojen yhdistämisestä yhdeksi kasvatuksen
työalaksi. Yhdistymisprosessi on alkanut 1.8.2018 alkaen.
Tehtävänkuvausten päivitysten myötä lapsityönohjaaja on toiminut
kasvatuksen työalan esimiehenä 1.8.2018 alkaen.
Seurakuntaneuvosto on hyväksynyt uuden strategian kokouksessaan
10.9.2020/ 77 §. Strategiassa linjataan, että seurakunnan organisaatiossa
pyritään nykyisiä työaloja laajempiin tiimeihin. Kasvatuksen osalta strategia
mainitsee kasvatuksen tiimin, johon kuuluvat lapsi- ja perhetyö,
varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö sekä nuorten aikuisten työ.
Kasvatuksen työalan järjestely on ollut väliaikainen 31.12.2020 asti.
Johtokunta on nimetty vain 31.12.2020 asti, eikä seurakuntaneuvosto ole
tehnyt virallista päätöstä kasvatuksen työalan esimiehen virasta. Kasvatuksen
työalan osalta uuden strategian linjaus merkitsee 1.8.2018 alkaneen
järjestelyn muuttamista pysyväksi.
Kasvatuksen työalan esimiehen virkanimikkeeksi esitetään kasvatuksen
työalajohtajaa. Vastaava nimike on käytössä seurakunnassa, jossa vastaava
työalojen liitos on aiemmin tehty.
Esityslistan liitteenä 4 on kasvatuksen työalajohtajan viran
tehtävänkuvauslomake. Lapsityönohjaaja on antanut suostumuksensa
virkansa muuttamiseen kasvatuksen työalajohtajan viraksi.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- ---

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Päätösehdotus:
Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto
1. muuttaa lapsityönohjaajan viran kasvatuksen työalajohtajan viraksi
1.4.2021 alkaen;
2. pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa tarkistamaan kasvatuksen
työalajohtajan viran palkkauksen 1.1.2021 alkaen ja
3. toteaa, että nykyisen lapsityönohjaajan viran haltija jatkaa
kasvatuksen työalajohtajan viran haltijana.

SN päätös:
18.2.2021

Seurakuntaneuvosto
1. muutti lapsityönohjaajan viran kasvatuksen työalajohtajan viraksi
1.4.2021 alkaen;
2. pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa tarkistamaan kasvatuksen
työalajohtajan viran palkkauksen 1.1.2021 alkaen ja
3. totesi, että nykyisen lapsityönohjaajan viran haltija jatkaa
kasvatuksen työalajohtajan viran haltijana.

1.Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.
2.-3. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5).
Tiedoksi:
Lisätietoja:

lapsityönohjaaja, YKN, kasvatuksen johtokunta, henkilöstösihteeri,
talousjohtaja
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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14§
JOHTAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN MUUTTAMINEN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAKSI
Viite:
Ark. 0.6.3

Seurakuntaneuvoston kokous 5.4.2018/ 39 §
Seurakuntaneuvoston kokous 10.9.2020/ 77 §
Seurakuntaneuvoston kokous 3.12.2020/ 117 §

Esittely

Seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa ensimmäisen kerran kokouksessaan
3.12.2020/ 117 §. Silloin seurakuntaneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn
seuraavaan kokoukseen.
--- --- --Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 5.4.2018/ 39 § tehnyt päätöksen
lapsityön ja nuorisotyön työalojen yhdistämisestä yhdeksi kasvatuksen
työalaksi. Yhdistymisprosessi on alkanut 1.8.2018 alkaen.
Tehtävänkuvausten päivitysten myötä lapsityönohjaaja on toiminut
nuorisotyönohjaajien esimiehenä 1.8.2018 alkaen.
Seurakuntaneuvosto on hyväksynyt uuden strategian kokouksessaan
10.9.2020/ 77 §. Strategiassa linjataan, että seurakunnan organisaatiossa
pyritään nykyisiä työaloja laajempiin tiimeihin. Kasvatuksen osalta strategia
mainitsee kasvatuksen tiimin, johon kuuluvat lapsi- ja perhetyö,
varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö sekä nuorten aikuisten työ.
Kasvatuksen työalan järjestely on ollut väliaikainen 31.12.2020 asti.
Johtokunta on nimetty vain 31.12.2020 asti, eikä seurakuntaneuvosto ole
tehnyt virallista päätöstä kasvatuksen työalan esimiehestä. Kasvatuksen
työalan osalta uuden strategian linjaus merkitsee 1.8.2018 alkaneen
järjestelyn muuttamista pysyväksi.
Nykyinen johtavan nuorisotyönohjaajan viran haltija on antanut
suostumuksensa virkansa muuttamiseen nuorisotyönohjaajan viraksi.
Esityslistan liitteenä 5 on viran tehtävänkuvauslomake.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- ---

Päätösehdotus

SN päätös:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto
1. muuttaa johtavan nuorisotyönohjaajan viran nuorisotyönohjaajan (III)
viraksi 1.4.2021 alkaen ja
2. toteaa, että nykyisen johtavan nuorisotyön viran haltija jatkaa
nuorisotyönohjaajan (III) viran haltijana.
Seurakuntaneuvosto

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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18.2.2021
1. muutti johtavan nuorisotyönohjaajan viran nuorisotyönohjaajan (III)
viraksi 1.4.2021 alkaen ja
2. totesi, että nykyisen johtavan nuorisotyön viran haltija jatkaa
nuorisotyönohjaajan (III) viran haltijana.

1.Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.
2.Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5).
Tiedoksi:
Lisätietoja:

johtavan nuorisotyönohjaajan viran haltija, kasvatuksen työalavastaava,
kasvatuksen johtokunta, henkilöstösihteeri, talousjohtaja
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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15 §
TESTAMENTIN VASTAANOTTAMINEN
Esittely

Marja-Helinä Salminen on testamentannut omaisuutensa Naantalin
seurakunnan diakoniatyölle. Perunkirjoitus pidettiin 9.12.2020 (esityslistan
liite 6).
Testamentti tulee antaa tiedoksi seurakuntaneuvostolle ja yhteiselle
kirkkoneuvostolle. Samalla seurakuntaneuvoston tulee tehdä päätös
testamentin vastaanottamisesta.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- ---

Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää
1. vastaanottaa kiitollisuudella Marja-Helinä Salmisen testamentin ja
2. antaa asian tiedoksi Naantalin seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkoneuvostolle.

Käsittely:

Keskustelun jälkeen kirkkoherra muutti päätösehdotusta.
Kirkkoherran kokouksessa muutettu päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää
1. vastaanottaa kiitollisuudella Marja-Helinä Salmisen testamentin
Naantalin seurakunnan diakoniatyölle ja
2. antaa asian tiedoksi Naantalin seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkoneuvostolle.

SN päätös:
18.2.2021

Seurakuntaneuvosto hyväksyi kirkkoherran kokouksessa muutetun
päätösehdotuksen ja päätti
1. vastaanottaa kiitollisuudella Marja-Helinä Salmisen testamentin
Naantalin seurakunnan diakoniatyölle ja
2. antaa asian tiedoksi Naantalin seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkoneuvostolle.

1.Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.
2.Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5).
Tiedoksi:
Lisätietoja:

YKN, diakonian ja sielunhoidon johtokunta, johtava diakoniatyöntekijä,
talousjohtaja, pääkirjanpitäjä
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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16 §
KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 21.2.-11.4.2021
Viite:
Ark. 0.1.4
Ark. 0.6.3
Ark. 0.6.5

Esittely

Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2020
Hiippakuntadekaanin viranhaltijapäätös 3.11.2020
Seurakuntaneuvoston kokous 4.12.2020/ 112 §
Kirkkoherran viranhaltijapäätös 42/2020/23.12.2020
Kirkkoherran viranhaltijapäätös 1/2021/23.1.2021

Kirkkohallituksen tehtävänä on määrätä, mihin yleisiin tarkoituksiin kolehteja
on päiväjumalanpalveluksissa kannettava. Seurakuntaneuvosto vahvistaa
suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista,
joita kirkkohallitus ei ole määrännyt. (KL 22:2§ 1 mom 9 kohta; KJ:2:8).
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 28/2020 on lueteltu kirkkohallituksen
vuodelle 2021 määräämät kolehtikohteet. Päivään sidottujen
kolehtikohteiden lisäksi yleiskirjeessä on määrätty ajanjaksoon sidotut
kolehdit, jotka kannetaan seurakunnan kolehtisuunnitelmassa tarkemmin
määriteltyinä päivinä. Nyt laadittavan kolehtisuunnitelman ajalle näistä
osuvat seuraavat:
- Tammi-maaliskuussa: Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille
Kirkkohallituksen kautta
- Huhti-toukokuussa: Kirkon ulkosuomalaistyöhön Kirkkohallituksen kautta.
- Touko-syyskuussa: Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme
tiekirkkotoiminnan tukemiseen Kirkkohallituksen kautta
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 28/2020 muistutetaan edelleen, että
seurakuntien kolehtisuunnitelmiin sijoitetaan myös tuomiokapitulien
määräämät kohteet. Lisäksi yleiskirje sisältää 32 kolehtisuositusta, jotka
kirkkohallitus ilmoittaa harkittaviksi kolehtisuunnitelmia varten.
Hiippakuntadekaani Mari Leppänen on viranhaltijapäätöksessään 3.11.2020
päättänyt Turun arkkihiippakunnan hiippakunnallisista kolehdeista.
Varsinaiset hiippakunnalliset kolehdit osuvat vuoden 2020 jälkipuoliskolle.
5.9.2021 Hiippakunnallinen kolehti pyhiinvaellustoiminnan tukemiseen
7.11.2021 Hiippakunnallinen kolehti diakoniatyön tukemiseen
Niiden lisäksi tuomiokapituli suosittelee kolehdin keräämistä El Salvadorin
kumppanuuskirkon hyväksi Salvador-sunnuntaina (14.03.2021)
Tuomiokapitulin 1.12.2020 antamien ohjeiden mukaan luottamuselinten
kokoukset ajalla 3.-23.12.2020 tulee pitää mahdollisimman lyhyinä, ja niissä
on syytä käsitellä vain välttämättömät asiat. Naantalin seurakunnan
seurakuntaneuvosto päätti tämän johdosta kokouksessaan 4.12.2021/ 112 §
jättää käsittelemättä asiakohdan Kolehtisuunnitelma ajalle 1.1.-30.6.2021.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Kirkkoherra on päättänyt alkuvuoden 2021 kolehdeista
viranhaltijapäätöksillään seuraavasti:
Päivä
1.1.

Tyyppi
vapaa

3.1.

vapaa

6.1.

kh:n
määräämä

10.1.
17.1.
24.1.

vapaa
vapaa
kh:n
määräämä

31.1.
7.2.

vapaa
kh:n
määräämä
kh:n
määräämä

14.2.

Kohde
Kauneimmat Joululaulut -keräykseen
Suomen Lähetysseuran kautta.
Kauneimmat Joululaulut -keräykseen
Suomen Lähetysseuran kautta.
Jumalan rakkaus ylittää kaikki raja-aidat – kolehti
seurakuntatyöhön Suomen Lähetysseuran kautta.
Suomen Lähetysseura ry.
Suomen Merimieskirkko ry:n työn tukemiseen
Suomen Merimieskirkko ry:n työn tukemiseen
Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen
Ekumeenisen Neuvoston kautta. Suomen
Ekumeeninen Neuvosto ry.
Medialähetys Sanansaattajat ry:n työn tukemiseen.
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla:
ikäihmiset kriisin keskellä. Kirkkopalvelut ry.
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon /
katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseksi. Kirkon
Ulkomaanapu.

Seuraavat tahot ovat lähettäneet Naantalin seurakunnalle kolehtianomuksen:
22.06.
01.08.
21.08.
20.09.
21.09.

07.10.
12.10.
14.10.
20.10.
23.10.
23.10.
23.10.
27.10.
27.10.
28.10.

29.10.
30.10.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Partaharju-säätiö, lasten ja nuorten leiri- ja retkeilytoiminnan
tukemiseen
Suomen Idäntyö UP ry.
Raamatunlukijain Liitto ry
Kristillinen Työväen Liitto ry
Opetus- ja traumatyö pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden
keskuudessa Berliinissä, Sakssa, Suomen luterilainen
evankeliumiyhdistys (Sley)
Helsingin Raamattukoulu
Suomen Merimieskirkko
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry
Open Doors, vainottujen kristittyjen tukemiseen
Kansan Raamattuseura
Diakonialaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskus
Wycliffe Raamatunkääntäjät
Naisteologit ry
Livekirkko Oy
Kirkkopalvelut, valtakunnallisen elintarvikejakelun
koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan
turvaamiseen ja tehostamiseen
Suomen ev.lut Opiskelija-Koululaislähetys (OPKO)
Kristityt yhdessä ry:n rukoustyöhön, Radio Dei
Otteen oikeaksi todistaa
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05.11.
Tuomasyhteisö ry
06.11.
Medialähetys Sanansaattajat
10.11.
Suomen evankelis-luterilaisen luostarin tuki ry, Enonkosken
luostariyhteisö
16.11.
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry
18.11.
Livekirkko ry (vetoomus myös 27.10.)
20.11.
Suomen Valkonauhaliitto ry
Korona-pandemian johdosta jumalanpalvelukset toteutetaan striimattuina
ilman läsnäolevaa seurakuntaa ainakin 10.3.2021 asti. Striimatuissa
jumalanpalveluksissa voidaan informoida vain sellaisista keräyskohteista,
joilla on voimassa oleva rahankeräyslupa. Kolehtisuunnitelma on tässä kohtaa
laadittu vain 11.4.2021 asti. Kolehtisuunnitelman jatkosta päätetään, kun
tiedetään voimassa olevat kokoontumisrajoitukset 11.4.2021 eteenpäin.
Kolehtisuunnitelmaan ajalle 21.2.-11.4.2021 on koottu kirkkohallituksen
määräämät kolehdit sekä kirkkoherran ehdotus vapaitten kolehtien kohteista:
Päivä Tyyppi
21.2. kh:n
määräämä
28.2. vapaa
7.3.
kh:n
määräämä
14.3.

vapaa

21.3.

kh:n
määräämä

28.3.

kh:n
määräämä
vapaa

Kohde
Maahanmuuttajatyöhön ulkomailla. Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry.
Yhteisvastuukeräykselle
Satelliittitelevisiotyön tukemiseen Lähi-idässä ja
Pohjois-Afrikassa Medialähetys Sanansaattajien
kautta. Medialähetys Sanansaattajat ry.
El Salvadorin kumppanuuskirkon hyväksi Turun
arkkihiippakunnan kautta
Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja
opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja
opiskelijoiden valtakunnallisien tapahtumien ja
leirien järjestämiseen.
Köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa. Kirkon
Ulkomaanapu.
Yhteisvastuukeräykselle.

vapaa

Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle

vapaa

Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle

kh:n
määräämä

Jeesuksen pelastustyö kuuluu kaikille -kolehti
haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja lasten
hyväksi tehtävään työhön. Suomen Lähetysseura ry
Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille
Kirkkohallituksen kautta.
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan. Suomen
Pipliaseura ry.

to
1.4.
pe
2.4.
la
3.4.
4.4.

ma
5.4.
11.4.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

vapaa
kh:n
määräämä
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--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Päätöksellä on positiivisia lapsivaikutuksia. Kolehtisuunnitelmassa on monia
kohteita, joista lapset ja perheet hyötyvät.
--- --- ---

Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto
1. hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 21.2.-11.4.2021 ja
2. antaa kirkkoherralle valtuudet muuttaa kolehtisuunnitelmaa tarvittaessa.

SN päätös:
18.2.2021

Seurakuntaneuvosto
1. hyväksyi kolehtisuunnitelman ajalle 21.2.-11.4.2021 ja
2. antoi kirkkoherralle valtuudet muuttaa kolehtisuunnitelmaa tarvittaessa.

Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.
Tiedoksi:

pääkirjanpitäjä, suntiot

Lisätietoja:

Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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17 §
YHTEISVASTUUKERÄYKSEN VUODEN 2021 OMAN OSUUDEN KÄYTTÖ
Viite:
Ark. 7.1.1 Diakoniatyön ja sielunhoidon johtokunta 2.2.2021
Esittely

Diakoniatyön ja sielunhoidon johtokunta on käsitellyt Yhteisvastuukeräyksen
vuoden 2021 oman osuuden käyttöä kokouksessaan 2.2.2021/ 8 §.
Johtokunta
esittää
seurakuntaneuvostolle,
että
vuoden
2021
Yhteisvastuukeräyksen seurakunnan oma osuus käytettäisiin naantalilaisten
ikäihmisten taloudellisen ahdingon helpottamiseksi diakoniatyön kautta.

Käsittely:

Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää käyttää Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2021
seurakunnan oman osuuden naantalilaisten ikäihmisten taloudellisen
ahdingon helpottamiseen Naantalin seurakunnan diakoniatyön kautta.

SN päätös:
18.2.2021

Seurakuntaneuvosto päätti käyttää Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2021
seurakunnan oman osuuden naantalilaisten ikäihmisten taloudellisen
ahdingon helpottamiseen Naantalin seurakunnan diakoniatyön kautta.
Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.

Tiedoksi:
Lisätietoja:

diakoniatyön ja sielunhoidon johtokunta, johtava diakoniatyöntekijä,
pääkirjanpitäjä
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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18 §
HARJU-MADISE -RAHASTON RAHASTOSÄÄNTÖ
Viite:
Ark. 0.6.3

Seurakuntaneuvoston kokous 2.4.2020/ 27 §

Esittely:

Nousiaisten rovastikunnalla on ystävyysseurakunta Eestin Harju-Madisessa.
Rovastikunnan Harju-Madise -ystävyysseurakuntatyöryhmällä on ollut oma
pankkitili ystävyystoiminnan rahaliikenteen hoitamista varten. Pankki on
lähestynyt ystävyysseurakuntatyöryhmää ja pyytänyt siirtämään pankkitili
jollekin rovastikunnan seurakunnista, koska työryhmällä ei ole omaa ytunnusta.
Lääninrovasti on neuvotellut Raision seurakunnan kanssa pyytäen apua
ystävyysseurakuntatyön rahaliikenteen hoitamisessa. Neuvottelussa on
päädytty rahaliikenteen hoitamiseen Raision seurakuntaan perustettavan
erityiskatteisen Harju-Madise -rahaston kautta.
Naantalin seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa edellisen kerran
kokouksessaan 2.4.2020/ 27 §. Tuolloin seurakuntaneuvosto päätti merkitä
tiedoksi Nousiaisten rovastikunnan Harju-Madise -rahaston rahastosäännön
ja sitoutua rovastikunnalliseen ystävyysseurakuntatoimintaan Eestin HarjuMadisen seurakunnan kanssa.
Kokouksessaan 9.12.2020 Raision seurakunnan kirkkovaltuusto perusti
Nousiaisten rovastikunnan Harju-Madise -rahaston sekä hyväksyi
rahastosäännön. Päätös on esityslistan liitteenä 7.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- ---

Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Raision seurakunnan
kirkkovaltuuston päätöksen Harju-Madise -rahaston perustamisesta ja
rahastosäännön hyväksymisestä.

SN päätös:
18.02.2021

Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi Raision seurakunnan
kirkkovaltuuston päätöksen Harju-Madise -rahaston perustamisesta ja
rahastosäännön hyväksymisestä.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Lisätietoja:

Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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19 §
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
Esittely:

KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Nro 41/2020, 28.11.2020
Vt. nuorisotyönohjaajan palvelussuhteen pidentäminen
Nro 42/2020, 23.12.2020
Kolehtikohteet 1.-10.1.2021
Nro 1/202123.2.2021
Kolehtikohteet 17.1.-14.2.2021
Nro 2/2021, 23.1.2021
Varhaiskasvatuksen sijaiset kevätkaudella 2021
Nro 3/2021, 23.1.2021
Henkilöstön kehittämissuunnitelman täydennys
Nro 4/2021, 29.1.2021
Työntekijöiden jäljellä olevat vuosilomat lomakaudella 2020-2021
Nro 5/2021, 6.2.2021
Seurakunnan ympäristövastaavan nimeäminen
JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
- Diakoniatyön ja sielunhoidon johtokunta 2.2.2021
- Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta 4.2.2021
- Aikuistyön ja lähetystyön johtokunta 4.2.2021
- Kasvatuksen johtokunta 8.2.2021
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- ---

Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherran viranhaltijapäätökset
ja johtokuntien pöytäkirjat.

SN päätös:
18.02.2021

Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi kirkkoherran viranhaltijapäätökset
ja johtokuntien pöytäkirjat.

Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lisätietoja:

Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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20 §
MUUT ASIAT
20 §:1

KUNNIAMERKKIEHDOTUS

Esittely:

Seurakunnan pitkäaikainen yhteistyötaho Panssarilaivojen Perinneyhdistys ry.
anoo puheenjohtajalleen komentaja evp. Eero Auviselle Vapaudenristiä.
Yhdistys on 18.2.2021 lähettämällään sähköpostiviestillä pyytänyt Naantalin
seurakuntaa puoltamaan Auvisen kunniamerkkiehdotusta.
Kunniamerkkiehdotus on esityslistan liitteenä 8.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- ---

Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää
1. puoltaa Panssarilaivojen Perinneyhdistys ry:n kunniamerkkiehdotusta ja
2. valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan kunniamerkkiehdotus
seurakunnan puolesta.

SN päätös:
18.02.2021

Seurakuntaneuvosto päätti
1. puoltaa Panssarilaivojen Perinneyhdistys ry:n kunniamerkkiehdotusta ja
2. valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan kunniamerkkiehdotus
seurakunnan puolesta.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5).

Tiedoksi:
Lisätietoja:

Panssarilaivojen Perinneyhdistys ry.
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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21 §
ILMOITUSASIAT
21 §: 1

TALOUSTILANNE

21 §: 2

SEURAKUNNAN JÄSENTILANNE AJALLA 1.10.2020- 31.12.2020
- kastetut:
31
- kuolleet:
36
- seurakuntaan muuttaneet:
187
- seurakunnasta muuttaneet:
150
- kirkkoon liittyneet:
12
- kirkosta eronneet:
76
- muut tapahtumat:
-5
Muutos tarkastelukaudella yhteensä:
-37
Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2020:

21 §: 3

11 459

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJEET
Yleiskirjeet ovat luettavana internetosoitteessa
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet,
johon pääsee myös verkkosivujen www.naantalinseurakunnat.fi kautta
sivulta Info ja asiointi / Luottamushenkilöille.
Nro 30/2020
Seurakuntien sopimukset

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 1/2021
SEURAKUNTANEUVOSTO
18.2.2021
32(33)
_____________________________________________________________________________________
Nro 1/2021
Asiakirjojen pysyväissäilytys yksinomaan sähköisessä muodossa
Nro 2/2021
Piispainkokous on päättänyt useista pappisvirkaan liittyvistä tutkinnoista
21 §: 4

TUOMIOKAPITULIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA KIRJEET
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen / DTUR/26/01.01.01./2021/ 21.01.2021
- Osa-aikainen (80%) viranhoitomääräys Eivor Pitkäselle Naantalin
seurakunnan virkaa tekeväksi seurakuntapastoriksi (II) ajalle
11.1.-4.4.2021

Päätösehdotus:

--- --- --Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely:
SN päätös:
18.02.2021

Seurakuntaneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lisätietoja:

Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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22 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
23 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

