LOIMAAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja 6/2018

Kokousaika maanantai 14.5.2018 kello 17.15
Kokouspaikka Kaupunginkirkon yläsali
Läsnä
Riku Laukkanen, puheenjohtaja
Leena Virtanen, varapuheenjohtaja
Heini-Sisko Borra poissa,
varajäsen Anniina Marjamäki
Eliisa Jaatinen
Pekka Kaasalainen
Erkki Kallio
Hannu Kauti §§ 78-87
Esko Lundgren
Pekka Mäkelä

Tarja Mäki-Punto-Ristanen
Heikki Vainio
Veli Reunanen, kv. puheenjohtaja
Jukka Laaksonen, kv. varapj., §§ 78-85
Leena Välikangas, talouspäällikkö
Ari Pääkkönen, Alastaron kapp., poissa
Elina Rouhiainen, Mellilän kapp., poissa
Ritva Szarek, Metsämaan kappalainen
Sari Huhtala, pöytäkirjanpitäjä

78 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

79 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖSEHDOTUS: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
(RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

80 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eliisa Jaatinen ja Pekka Kaasalainen, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tulee tarkastaa kokousiltana ja pidetään tarkastettuna nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 15.5. – 14.6.2018 aukioloaikoina.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään esitetyllä tavalla. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

81 §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin lisäyksellä §:ään 89 ”Viranhaltijapäätökset” a. Talouspäällikön päätösluettelo 3/2018 ja b. Työpäällikön päätösluettelo 2/2018.
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82 §

LOIMAAN SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2017
Kirkkoneuvoston jaosto 28.2.2018 25 §:
Seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen, kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä tämän säännön määräysten mukaisesti.
Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirja arkistoidaan.
Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sisältävät tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja
muut erittelyt. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö.
Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.
Lapsivaikutuksen arviointi: Loimaan seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksellä 2017 on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja positiivisia lapsivaikutuksia sikäli kun ne liittyvät seurakunnan tarjoamaan toimintaan lapsille ja
heidän perheilleen. Seurakunnan talouden pitäminen tasapainossa tulojen ja menojen suhteessa tulevina vuosina, antaa seurakunnalle mahdollisuuden tarjota myös
tulevaisuuden lapsille ja nuorille toimintaa.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Jaosto esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä hyväksyy liitteenä olevan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilintarkastus on
16.4.2017. (LV)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirkkoneuvosto 13.3.2018 43 §:
JAOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä hyväksyy
liitteenä olevan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilintarkastus on
16.4.2018.
KÄSITTELY: Merkittiin tiedoksi, että seurakunnan kiinteistöstrategia tulee päivittää.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirkkoneuvoston jaosto 24.4.2018 53 §:
PÄÄTÖSEHDOTUS: Jaosto esittää, että kirkkoneuvosto
a) merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi,
b) ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2017 seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen,
c) ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää tilintarkastajien lausunnon perusteella tilija vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille.
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d) merkitsee tiedoksi tilintarkastusmuistion, (salassa pidettävä JulkL 24.1. § 15).
(LV)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------JAOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto
a) merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi,
b) ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2017 seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen,
c) ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää tilintarkastajien lausunnon perusteella tilija vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille.
d) merkitsee tiedoksi tilintarkastusmuistion, (salassa pidettävä JulkL 24.1. § 15).
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Khra Riku Laukkanen poistui seuraavan asian käsittelyn ajaksi ja varapuheenjohtaja
Leena Virtanen siirtyi täksi ajaksi johtamaan puhetta.
83 §

TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN PÄÄTÖS KOSKIEN KANTELUA
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt seurakuntaan (18.4.2018
149 §) päätöksensä Loimaan kirkkoherra Rikhard Laukkasen menettelyä koskevasta kantelusta, jonka FM Veikko Rantasalo on toimittanut 15.1.2018 tuomiokapituliin. Liite.
PÄÄTÖSEHDOTUS (LV): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen (18.4.2018 149 §) Loimaan kirkkoherra Rikhard
Laukkasen menettelyä koskevasta kantelusta.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

84 §

VALMISTELU SUNTIODEN SIIRTÄMISEKSI OSAKSI HAUTAUS- JA KIINTEISTÖTOINTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄ KEHITTÄMINEN JA ASIAAN LIITTYVÄ YHTEISTOIMINTAMENETTELY
Suntiot eriytettiin kiinteistöhallinnosta kirkkoherran alaisuuteen kirkkoneuvoston
päätöksellä 7.1.2014.
Muutama vuosi on tällä organisaatiolla toimittu ja todettu, että suntion työllä on
paljon yhteistä rajapintaa ja jopa päällekkäisyyksiä kiinteistöhallinnon alaan kuuluvien tehtävien kanssa. Nykyisen organisaation rakenteen tarkoituksenmukaisuuden
tarkistaminen on ajankohtaista.
Tällä hetkellä kirkkoherra on suora esimies kahdeksalle viranhaltijalle ja yhdelle
työntekijälle ja talouspäällikkö on kolmelle viranhaltijalle suora esimies.
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Kirkkoherran läheisempää ja säännöllisempää esimiestukea kaivataan enemmän papiston ja muiden hengellisen työn viranhaltijoiden parissa. Suntiotiimi kirkkoherran
suorassa alaisuudessa on jossain määrin keinotekoinen ratkaisu, jolle ei löydy kunnollisia perusteita.
Organisaation tarkoituksenmukaisuuden tarkistaminen on hyvä tehdä projektina,
jossa kaikki suntio-, hautaus- ja kiinteistötoimen tämän hetkiset tehtävät ja niihin
liittyvät prosessit mallinnetaan, tarkastellaan ja tarpeen tullen tehdään muutosehdotukset. Tehtävään on hyvä valita valmisteluryhmä.
Vaikka tässä vaiheessa ollaan vasta valmistelemassa asiaa, niin on hyvä päättää samalla aloittaa Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen yhteistoimintamenettely
asiassa viemällä se yhteistyötoimikunnan käsittelyyn. Tämä siksi että, tässä asiassa
tehtävillä lopullisilla päätöksillä saattaa olla henkilövaikutuksia ja se saattaa tuoda
muutoksia nykyisiin työnkuviin.
Tehtävän valmistelun perusteella kirkkoneuvosto tulee tekemään lopulliset ratkaisut asiassa.
PÄÄTÖSEHDOTUS (RL): Kirkkoneuvosto päättää
a) valmistelun aloittamisesta koskien suntioiden siirtoa hautaus- ja kiinteistötoimen alaisuuteen sekä hautaus- ja kiinteistötoimen työtehtävien ja toimintatapojen kehittämistä,
b) samalla aloittaa Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen yhteistoimintamenettely asiassa viemällä se yhteistyötoimikunnan käsittelyyn. Tämä siksi että,
tässä asiassa tehtävillä lopullisilla päätöksellä saattaa olla henkilövaikutuksia ja
se saattaa tuoda muutoksia nykyisiin työnkuviin.
c) valitsee valmisteluryhmän
d) valmisteluryhmän ehdotus tuodaan marraskuun kirkkoneuvostoon.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin a – d. Valmisteluryhmään valittiin khra Laukkanen, talouspäällikkö Välikangas, jaoston puheenjohtaja Virtanen, työpäällikkö Lindell ja johtava suntio Hietanen.

85 §

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ 1.1.2019 ALKAEN
Tällä hetkellä voimassa oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö, jossa kirkkoneuvosto on
jakautunut jaostoon, on Kirkkovaltuusto päättänyt 1.3.2011 24 § ja joka on alistettu
tuomikapitulissa.
Nykyisen kirkkolain mukaan pääsääntöisesti kirkkoneuvosto on jakamaton. Sinne
voidaan perustaa jaostoja, jos valtuusto alistettavaa ohjesääntöä hyväksyessään pitää sitä tarpeellisena. KL 10:3 Kirkkoneuvoston jakautuminen jaostoon pitää olla
perusteltu.
Jaoston jäseniltä on epävirallista palautetta, että jaosto voitaisiin lakkauttaa seuraavan vaalikauden 2019 alusta ja laatia uusi kirkkoneuvoston ohjesääntö, jossa kirkkoneuvosto on jakamaton.
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Kirkkoneuvoston jakamattomuutta puoltaa myös se, että jaoston toimivaltansa puitteissa ratkaisemaa asiaa ei voida siirtää kirkkoneuvostolle, koska jaoston päätös katsotaan kirkkoneuvoston tekemäksi. KL 10:3. Sen sijaan jaoston tekemistä päätöksistä tulevat oikaisuvaatimukset tulevat kirkkoneuvoston päätettäviksi.
Toisaalta taas viranhaltijoiden valmistelun tueksi ja tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää.
Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi, KJ 9:4.
PÄÄTÖSEHDOTUS (RL): Kirkkoneuvosto
a. päättää aloittaa uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön valmistelun, jossa kirkkoneuvosto on jakamaton, seuraavalle valtuustokaudelle 2019 alkaen,
b. valitsee työryhmän valmisteluun
c. päättää, että esitys uudesta kirkkoneuvoston ohjesäännöstä tuodaan elokuun
kokoukseen.
KÄSITTELY: Jäsen Tarja Mäki-Punto-Ristanen esitti kohdaksi a., että kirkkoneuvosto päättää aloittaa uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön valmistelun valtuustokaudelle 2019. Tätä yksimielisesti kannatettiin. Samoin hyväksyttiin yksimielisesti esityksen tuonti uudesta ohjesäännöstä syyskuun kokoukseen.
PÄÄTÖS: a) Kirkkoneuvosto
d. päätti aloittaa uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön valmistelun seuraavalle valtuustokaudelle 2019 alkaen,
e. valitsi valmistelevaan työryhmään jäsenistä Erkki Kallion, Veli Reunasen ja Leena Virtasen sekä viranhaltijoista kirkkoherran ja talouspäällikön.
f. päätti, että esitys uudesta kirkkoneuvoston ohjesäännöstä tuodaan syyskuun
kokoukseen.

Talouspäällikkö Leena Välikangas poistui kokouksesta seuraavan asian käsittelyn
ajaksi.
86 §

VUOSILOMA-ANOMUS
Talouspäällikkö Leena Välikangas anoo vuosilomaa ajalle 25.6 – 15.7.2018 ja 6. 12.8.2018, yhteensä 20 päivää, lomaoikeus 38 päivää, myöhemmin pidettäväksi jää
18 päivää.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään esityksen mukaisesti. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

87 §

SEURAKUNTAVAALIEN VAALIKONEEN PAIKALLISET KYSYMYKSET
Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään marraskuun kolmantena sunnuntaina eli
18.11.2018. Aikaisemmin vaalit järjestettiin isänpäivänä, marraskuun toisena sun-
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nuntaina. Vaalien ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018 eli ennakkoäänestyspäivät
ovat tuolloin tiistaista lauantaihin.
Ehdokkaan valintaa helpottamaan on muiden vaalien tapaan perusteilla vaalikone.
Se on myös ehdokkaalle helppo ja vaivaton tapa esittäytyä äänestäjille. Äänestäjät
pääsevät etsimään itselleen sopivaa kotiseurakunnan ehdokasta vaalikoneeseen
vastanneiden ehdokkaiden joukosta. Vaalien viestinnän ja kampanjoinnin siirtyessä
yhä enemmän verkkoon on luontevaa, että äänestäjät etsivät itselleen sopivia ehdokkaitakin verkosta.
Vaalikone on kaikkien seurakuntien ja ehdokkaiden käytössä. Vaalikoneen toteuttaa Sangre oy, joka toteutti mm. YLE:n kunnallisvaalien vaalikoneen. Vaalikone sisältää taustatietojen lisäksi yhteisiä kysymyksiä sekä mahdollisesti seurakuntakohtaisia kysymyksiä, jos seurakunta haluaa laatia sellaiset.
Vaalikoneen yhteiset kysymykset käsittelevät kirkon ajankohtaisia kysymyksiä sekä
toimintaa. Yhteiset kysymykset esityslistan liitteenä.
Kysymykset
Kaikille yhteisten kysymysten lisäksi seurakuntien on mahdollista laatia mukaan 13 seurakuntakohtaista kysymystä. Nämä kerätään toukokuun loppuun mennessä.
Niitä on hyvä valmistella seurakunnassa jo nyt.
Seurakuntakohtaisten kysymysten muotoiluvaihtoehdot ovat:

1. Valintakysymys, eli kysymys tai väite, johon vastaaja valitsee yhden vaihtoehdon
○ Joko vaihtoehto A
○ Tai B
○ Tai C
…Max. 6 vaihtoehtoa
2. Monivalintakysymys, jossa useita valmiita vastausvaihtoehtoja. Määrittele myös
kuinka monta vaihtoehtoa vastaaja voi valita.
☑ Vaihtoehto 1
☑ Vaihtoehto 2
.. Max 6 vaihtoehtoa
3. Likert-kysymys, eli kysymys tai väite, johon vastaaja ottaa kantaa asteikolla
○ Täysin samaa mieltä
○ Osittain eri mieltä
○ Ei kumpaakaan
○ Osittain eri mieltä
○ Täysin eri mieltä

Seurakuntakohtaiset kysymykset on perusteltua laatia siten, että ne avaavat ehdokkaan asiantuntemusta oman seurakunnan toiminnasta ja samalla tukevat seurakunnan työn kehittämistä Loimaalla.
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PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan vaalikoneen kysymyksistä ja laaditaan ehdotus
Loimaan seurakunnan kolmeksi omaksi kysymykseksi seurakuntavaalien vaalikoneeseen.(RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin liitteen mukaiset kysymykset.
88 §

PÖYTÄKIRJOJA JA MUISTIOITA
a. Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön toimintaryhmän muistio 1.2018, liite
b. Varhaiskasvatuksen toimintaryhmän muistio 1.2018, liite
c. Alastaron kappelineuvoston pöytäkirja 2.2018, liite
d. Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 1.2018, liite
e. Jaoston pöytäkirja 6.2018, liite
f. Valmisteluryhmän muistio 5.2018, liite
PÄÄTÖSEHDOTUS: Merkitään liitteenä olevat asiakirjat tiedoksi. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

89 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
a. Talouspäällikön päätösluettelo 3/2018, liite
b. Työpäällikön päätösluettelo 2/2018, liite
PÄÄTÖSEHDOTUS: Merkitään tiedoksi. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

90 §

MUUT ASIAT
Ei ollut.

91 §

MUUTOKSENHAKUASIAKIRJAT
Muutoksenhakuasiakirjat liitettiin pöytäkirjaan.

92 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.58.
Riku Laukkanen
Riku Laukkanen
puheenjohtaja
§§ 78-82, 84-92

Leena Virtanen
Leena Virtanen
puheenjohtaja
§§ 83

Sari Huhtala
Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu
Eliisa Jaatinen
Eliisa Jaatinen

Pekka Kaasalainen
Pekka Kaasalainen

