LOIMAAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja 10/2018

Kokousaika tiistai 11.9.2018 kello 18.30
Kokouspaikka Kaupunginkirkon yläsali
Kahvi tarjolla klo 17.45 alkaen.
Läsnä
Riku Laukkanen, puheenjohtaja
Leena Virtanen, varapuheenjoht., pj. §§ 138-139
Heini-Sisko Borra
Eliisa Jaatinen läsnä §§ 128-146
Pekka Kaasalainen
Erkki Kallio
Hannu Kauti
Esko Lundgren
Pekka Mäkelä

Tarja Mäki-Punto-Ristanen §§ 128-147
Heikki Vainio
Veli Reunanen, kv. puheenjohtaja
Jukka Laaksonen, kv. varapuhj., poissa
Leena Välikangas, talouspäällikkö
Ari Pääkkönen, Alastaron kapp., poissa
Elina Rouhiainen, Mellilän kapp., poissa
Ritva Szarek, Metsämaan kapp., poissa
Ari Lindell, työpäällikkö, läsnä §§ 132 ja 150 c. esittelyjen ajan

Sari Huhtala, pöytäkirjanpitäjä

128 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

129 §

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

130 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Leena Virtanen ja Heini-Sisko Borra, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tulee tarkastaa kokousiltana ja pidetään tarkastettuna nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 12.9. – 12.10.2018
aukioloaikoina.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään esitetyllä tavalla. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksella, että Leena Virtasen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pekka Kaasalainen.
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131 §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi, kuitenkin niin, että
viranhaltijapäätös 150 c. käsitellään heti §:n 132 jälkeen ja §:t 132, 150. a ja 150. c
merkitään ei-julkisiksi. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
Työpäällikkö Ari Lindell oli läsnä kokouksessa §:ien 132 ja 150 c. esittelyjen ajan.
Asiat §:t 132 ja 150 c. käsiteltiin peräkkäin.

132 §

133 §

EI JULKINEN

KIRKKOVALTUUTETUN VARAJÄSENASIA
Seurakunnan kirkkovaltuutettu Esa Kuusela kuoli 16.8.2018.
Tässä sovelletaan Kirkkolain 23. luvun 7 §:n 2. momenttia:
Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Esa Kuuselan tilalle pitäisi kutsua varajäsen, mutta jos hänen listallaan ei ole muita,
varajäsentä ei ole. Muita kuin oman listan varajäseniä ei voi kutsua.
Asia viedään edelleen valtuustoon, jossa todetaan hänen kuolemansa ja se, ettei varajäsentä ole kutsuttavissa.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa toteamaan valtuutettu Esa Kuuselan kuoleman ja ettei varajäsentä ole kutsuttavissa.(RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

134 §

PAPISTON VAPAAPÄIVÄ- JA VUOSILOMALUETTELO LOMAKAUDELLE LOKAKUU 2018 – HUHTIKUU 2019
Kirkkoneuvoston tehtävänä on käsitellä papiston vapaapäivä- ja vuosilomaluettelo
1.10.2018 – 30.4.2019. Kirkkoherran ja muun papiston vuosiloman ja sijaisjärjestelyn vahvistaa / merkitsee tiedokseen Tuomiokapituli. Luettelo tuodaan kokokseen.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Merkitään tiedoksi. (RL)
PÄÄTÖS: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

135 §

LOIMAAN SEURAKUNNAN JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA LOKAKUU
2018 – HUHTIKUU 2019
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Seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma noudattaa kevätkaudella aloitettua harvennettua aikataulua, jonka mukaisesti klo 10 radioitavat jumalanpalvelukset järjestetään vuorotellen Kanta-Loimaan ja Loimaan Kaupunginkirkoista. Tämän suunnitelman mukaisesti joka toinen pyhä on kaksi palvelusta ja toisena pyhänä kolme
palvelusta Loimaan seurakunnan kirkoissa. Poikkeuksen muodostavat Itsenäisyyspäivä, sekä joulun- ja pääsiäisenaika, jolloin jumalanpalveluksia on enemmän. Jumalanpalvelussuunnitelma tuodaan kokoukseen.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään Loimaan seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma ajalle 1.10.2018 - 30.4.2019. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. Valtuutettiin papisto täydentämään jumalanpalvelussuunnitelma. (liite)

136 §

KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Seurakunnan kappalainen IV Ritva Szarek on jättänyt keväällä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille irtisanomisilmoituksensa 1.12.2018 alkaen eläkkeelle
siirtymistä varten.
Seurakunnan henkilöstösuunnitelma hyväksyttiin Kirkkovaltuuston kokouksessa
19.12.2017 klo 17.15 (KV 5/2017 § 48). Suunnitelmassa arvioitiin, että vuonna
2022 seurakunnassa olisi nykyisen 4 kappalaisen viran sijasta kolme kappalaisen
virkaa. Joulukuussa 2018 eläkkeelle siirtyvän kappalainen Ritva Szarekin tilalle ei
tarvitsisi palkata uutta pappia, vaan seurakunta voi pyytää tuomiokapitulilta luvan
viran täyttämättä jättämistä vuodeksi. Vuoden kuluessa ilmenee, saadaanko olemassa olevalla papistolla tehtävät riittävän hyvin hoidettua. Mikäli kappalaisen virkaa ei lainkaan täytettäisi, valtuuston tulee lakkauttaa kappalaisen virka.
KJ 6:14:
Kun kirkkoherran tai kappalaisen virka on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla.
Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran tai kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos:
1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen,
että virka tulee tarpeettomaksi;
3) siihen on muu erityinen syy.
Yllä olevaan viitaten Turun arkkihippakunnan tuomiokapituli tarvitsee kirkkoneuvostolta lausunnon, jossa se pyytää viran täyttämättä jättämistä vuodeksi.
Neljännen kappalaisen viran täyttämättä jättämistä vuodeksi voi perustella seuraavasti:
1. Seurakunnan jumalanpalvelusohjelmaa on kuluvan vuoden aikana harvennettu
siten, että joka sunnuntailta väheni yksi jumalanpalvelus, jolloin papiston työtaakka väheni merkittävästi viikonlopuista.
2. Seurakunnan väkiluku vähenee keskimäärin 200 jäsentä / vuosi, joten seurakunnan tulot ja kirkollisten toimitusten määrä on ollut jatkuvassa laskussa.
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3. Loimaan seurakunnassa on ollut kausia, jolloin on toimittu myös vajaalla pappimäärällä, esim. kesä ja syksy 2014, jolloin uusi kirkkoherra, joka oli jo valittu,
aloitti tehtävässään vasta 2. tammikuuta 2015.
Kokoava perustelu voisi olla seuraava: Seurakunnan jumalanpalvelusten harvennuksen ja jäsenmäärän vähenemisen vuoksi papiston työmäärä on vähentynyt siinä
määrin, että olisi syytä kokeilla tullaanko Loimaan seurakunnassa toimeen kirkkoherran, kolmen kappalaisen ja kahden seurakuntapastorin, yhteensä 6 työntekijän,
papistolla. Toisen seurakuntapastorin virkaan kuuluvat sairaalateologin 50 % tehtävät.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Loimaan seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta lupaa olla täyttämättä seurakunnan IV kappalaisen virkaa vuodeksi, alkaen 1.12.2018. Perusteluna kirkkoneuvosto esittää: Loimaan seurakunnan jumalanpalvelusten harvennuksen ja jäsenmäärän vähenemisen vuoksi
papiston työmäärä on vähentynyt siinä määrin, että olisi syytä kokeilla, tullaanko
Loimaan seurakunnassa toimeen kirkkoherran, kolmen kappalaisen ja kahden seurakuntapastorin, yhteensä 6 työntekijän, papistolla.(RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
Talouspäällikkö Leena Välikangas poistui kokouksesta § 137 käsittelyn ajaksi.
137 §

LOMA- JA VIRKAVAPAA-ANOMUS
Talouspäällikkö Leena Välikangas anoo palkatonta virkavapaata 30. -31.7.2018
omaisen hoitamista varten (KirVESTES 63 §:n 6 mom.), vuosilomaa ajalle 24.8.,
30. -31.8. ja 5.10.2018, yhteensä 4 päivää, myöhemmin pidettäväksi jää 14 päivää,
sekä palkallista virkavapaata 4.10.2018 60-vuotissyntymäpäivänä (KirVESTES 80
§).
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään esityksen mukaisesti. (RL)
KÄSITTELY: Khra Riku Laukkanen lisäsi päätösehdotukseensa, että talouspäällikkö
Leena Välikankaalle myönnetään palkalliseksi virkavapaaksi myös 6.9., perustuen
KirVESTES 80 §:ään.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Riku Laukkanen poistui kokouksesta §:ien 138 ja 139 käsittelyjen
ajaksi ja puhetta johti §:ien 138 ja 139 ajan varapuheenjohtaja Leena Virtanen.
138 §

TYÖANTAJAN SELVITYS LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TYÖSUOJELUN VASTUUALUEELLE
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta on tullut Loimaan
seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitettu selvityspyyntö koskien Anna Rantasalon
tekemää valvontapyyntöä 11.7.2018. Koska työnantajan selvitystä on pyydetty
31.8.2018 mennessä, ovat kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja talouspäällikkö
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valtuuttaneet varatuomari Matleena Engblomin Asianajotoimisto Blackbird Oy:sta
laatimaan työnantajan selvityksen. Selvitys on lähetetty 31.8.2018 Lounais-Suomen
aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle sähköpostilla. Engblomin laatima
työnantajan selvitys ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualeen selvityspyyntö ovat liitteenä.
PÄÄTÖSHEDOTUS: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan työnantajan selvityksen Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. (LV)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

139 §

PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUKSEEN
Asia: Anna Rantasalon oikaisuvaatimus kirkkoneuvoston päätökseen asiassa § 116
(Liite)
Selostus1. Kirkkoneuvoston päätös 11.6.2018 § 116
Kirkkoneuvosto päätti antaa kirjallisen varoituksen diakonissa Anna Rantasalolle
sillä perusteella, että Anna Rantasalo on 11.10.2017 pidetyssä Loimaan seurakunnan työntekijäkokouksessa esittänyt väitteen siitä, että kirkkoherra Riku
Laukkanen olisi kohdistanut häneen seksuaalista häirintää. Rantasalo on uudistanut väitteensä useissa eri yhteyksissä. Asiaa selvitettäessä ei ole tullut esiin mitään sellaista, mikä osoittaisi väitteelle olleen todellisuuspohjaa. Rantasalon menettely on aiheuttanut kirkkoherra Laukkaselle vakavaa kuormittumista ja terveysongelmia. Rantasalon menettelyä on pidettävä työturvallisuuslain 28 §:ssä
tarkoitettuna häirintänä ja epäasiallisena kohteluna. Lisäksi Rantasalon menettelyn yhdeksi pääasialliseksi motiiviksi on osoittautunut pyrkimys painostaa kirkkoherra Laukkanen ja kirkkoneuvosto myöntämään Rantasalolle rajoitukseton
sivutoimilupa.
2. Anna Rantasalon oikaisuvaatimus 29.6.2018
Annettu varoitus on peruttava, sillä se oli lainvastainen ja eikä sen antaminen
kuulunut kirkkoneuvoston toimivallan piiriin (liite 1). Lisäksi kirkkoneuvoston
kokous, jossa varoituksesta on päätetty, on ollut liian lyhyt. Päätös on tehty jo
ennen kokousta.
Perustelut
1. Varoituksen aiheellisuus
Kirkkoneuvoston antamasta varoituksesta ei ole muutoksenhakuoikeutta, koska kysymyksessä on kirkkolain 24 luvun 14 § 1 momentin 9 kohdan mukainen työnjohdollinen toimenpide. Oikaisuvaatimus on siten tältä osin jätettävä tutkimatta.
2. Varoituksen antamiseen liittyvä päätöksentekomenettely
Kirkkoneuvoston toimivallan osalta kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkoneuvosto on
hallinnollisesti ylempi toimielin kuin johtavan diakonin tehtävässä oleva viranhaltija.
Näin ollen kirkkoneuvostolla on ollut oikeus ottaa alemman asteiselle viranomaiselle lähtökohtaisesti kuulunut asia käsiteltäväkseen.
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Tälle menettelylle on ollut asiallinen ja objektiivinen peruste. Kirkkoneuvosto on
seurakunnassa viime kädessä vastuussa työsuojelusta. Kun kirkkoneuvoston tietoon
on tullut kirkkoherraan kohdistunut häirintä ja epäasiallinen kohtelu, on kirkkoneuvostolla ollut velvollisuus ryhtyä asian vaatimiin työsuojelullisiin, hallinnollisiin ja
työnjohdollisiin toimenpiteisiin. Rantasalolle annettu varoitus on ollut yksi näistä
toimenpiteistä, monien muiden toimenpiteiden ohella.
Kirkkoneuvosto on ollut Rantasalon varoitusta käsiteltäessä laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kirkkoneuvoston kokous on kestänyt 36 minuuttia. Aika on
ollut täysin riittävä asian asianmukaiseen käsittelyyn, etenkin kun varoituksen aiheena oleva tapahtumien kulku on ollut jo ennestään kirkkoneuvoston tiedossa kokouksissa 1.2018, 4.2018 ja 7.2018.
Hallintoelinten päätöksentekomenettely on normaalistikin sellainen, että asiaa valmistellut taho laatii päätösesityksen kokousta varten, jos asia on sellainen, että se
ratkaistaan esittelystä. Päätösesityksen olemassaolo ei osoita, että päätös olisi tehty
etukäteen ennen hallintoelimen kokousta. Näin ei ole tässäkään tapauksessa. Menettely on tältäkin osin ollut normaali ja laillinen.
Oikaisuvaatimus on siltä osin kuin se koskee varoituksen antamiseen liittyvää kirkkoneuvoston menettelyä hylättävä perusteettomana.
PÄÄTÖSEHDOTUS(LV): Diakonissa Rantasalon oikaisuvaatimus:
1. jätetään tutkimatta siltä osin, kuin oikaisuvaatimus koskee varoituksen aiheellisuutta ja
2. hylätään siltä osin kuin se koskee varoitusmenettelyn oikeellisuutta.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2.

140 §

METSÄSTYSOIKEUDEN VUOKRASOPIMUS
Kirkkoneuvoston jaosto 28.8.2018 75 §:
Metsämaan metsästysseura on lähettänyt ehdotuksen metsästysoikeudesta koskien
seurakunnan omistamaa tilaa Ylijoki 5 Metsämaalla. Alueen pinta-ala on n. 41 ha.
Seurakunnalla on ollut aiempi sopimus saman metsästysseuran kanssa.
Kun ehdotettu sopimusaika ei ylitä kymmentä (10) vuotta, seurakunta voi tehdä
sopimuksen kirkkoneuvoston päätöksellä ilman kirkkovaltuuston päätöstä ja tuomiokapitulin vahvistusta.
Sopimusta kannattaa jatkaa ja sitä voidaan hyvin perustella runsaalla peurakunnalla,
joka on riskinä lähistöllä kulkevalle valtatie nro 9.
Liitteenä on sopimusehdotus.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että seurakunta tekee Metsämaan metsästysseuran kanssa vuokrasopimuksen metsästysoikeudesta kymmeneksi (10) vuodeksi. (AL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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JAOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Esitetään kirkkoneuvostolle, että seurakunta tekee
Metsämaan metsästysseuran kanssa vuokrasopimuksen metsästysoikeudesta kymmeneksi (10) vuodeksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

141 §

HAUDANKAIVUUPALVELUSOPIMUS HUITTISTEN SEURAKUNNAN KANSSA
Kirkkoneuvoston jaosto 28.8.2018 76 §:
Loimaan seurakunnalla on ollut haudankaivuusopimus Huittisten seurakunnan
kanssa, jossa Loimaan seurakunta on huolehtinut Vampulan haitausmaan haudankaivuusta. Sopimushinta on ollut 280 euroa sis. ALV 24 %. Keväällä jaosto valtuutti
kirkkoherran ja työpäällikön neuvottelemaan Huittisten seurakunnan kanssa hinnan
tarkastuksesta. Kirkkoherra ja työpäällikkö kävivät 28.06. neuvottelussa Huittisten
seurakunnan edustajien kanssa. Neuvottelun tuloksena syntyi esitys, jossa hintaa
tarkastetaan 5 %:n korotuksella 1.1.2019 alkaen. Uusi sopimushinta olisi 294 euroa
sisältäen ALV:n 24 %.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että Loimaan seurakunta hyväksyy haudankaivuusopimuksen Huittisten seurakunnan kanssa koskien Vampulan
hautausmaan haudankaivuuta, jossa uusi sopimushinta olisi 5 %:lla korotettuna nykyiseen sopimukseen. Uusi hinta olisi 294 euroa sis ALV:n 24 % 1.1.2019 alkaen.(AL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Loimaan seurakunta hyväksyy haudankaivuusopimuksen Huittisten seurakunnan kanssa koskien Vampulan hautausmaan haudankaivuuta, jossa uusi sopimushinta olisi 5 %:lla korotettuna nykyiseen sopimukseen.
Uusi hinta olisi 294 euroa sis ALV:n 24 % 1.1.2019 alkaen.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

142 §

INVESTOINTIOHJELMA 2018 JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Kirkkoneuvoston jaosto 28.8.2018 77 §:
Rakennustoimikunta on yhdessä työpäällikön kanssa toteuttanut osan investointiohjelmasta, mutta kaikkia kohteita ei saada kuitenkaan toteutettua v. 2018 aikana.
Suurin syy tähän on, että suunnitelmien tekeminen kestää oletettua pidempään,
kun suunnitelmissa pitää ottaa huomioon kaikki uudet rakennusmääräyksen. Tämän
seurauksena tarjouskierros jää liian myöhäiseen, jolloin ei välttämättä saada enää
tarjouksia, kun urakoitsijat ovat ”myyneet” kiintiönsä täyteen. Toimikunta on ponnistellut kovasti saadakseen hankkeet toteutettua niin hyvin kuin se vallitsevissa
olosuhteissa on ollut mahdollista.
Liitteenä on v. 2018 investointiohjelma, ja jokaisen investoinnin kohdalla on merkintä sen toteutumisesta.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle
tiedoksi investointihankkeiden tilanteen. (AL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAOSTONPÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää edelleen kirkkovaltuustolle
tiedoksi investointihankkeiden tilanteen.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
Jäsen Hannu Kauti toi esille Mellilän kirkon huonokuntoisen käytävämaton. Koska
matto on vaarallinen, päätettiin hankkia pikaisesti myös Mellilän kirkkoon uusi
matto.

143 §

TALOUSARVION TOTEUMA 31.7.2018
Kirkkoneuvoston jaosto 28.8.2018 79 §:
Liitteenä talousarvion toteuma ajalta 1.1. -31.7.2018.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esitetään edelleen kirkkoneuvostolle tiedoksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

144 §

TILASTOJEN KUUKAUSIRAPORTTI
Kirkkoneuvoston jaosto 28.8.2018 80 §:
Liitteenä tilastojen kuukusiraportti ajalta 1.1. – 30.6.2018.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan, merkitään tiedoksi ja esitetään edelleen kirkkoneuvostolle. (LV)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

145 §

SEURAKUNNAN PERIMÄT MAKSUT VUONNA 2019
Kirkkoneuvoston jaosto 28.8.2018 81 §:
Seurakunnan perimiin tilavuokriin esitetään tarkistuksia muiden kuin kirkkojen
osalta. Samoin hautausmaksuihin esitetään tarkistuksia muiden kuin hautapaikkamaksujen osalta.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Jaosto esittää kirkkoneuvostolle liitteenä olevien tilavuokrien
ja hautausmaksujen hinnastojen 2019 hyväksymistä. (LV)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään liitteenä olevat tilavuokrien ja hautausmaksujen hinnastot 2019.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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146 §

HAUDANHOITOHINNASTO VUODELLE 2019
Kirkkoneuvoston jaosto 28.8.2018 82 §:
Kirkkoneuvosto päättää vuosittain haudanhoitojen hinnoista. Seurakunta tekee
haudanhoitosopimuksia sekä vuoden kerrallaan että 5., 10. ja 25. vuodeksi ja 5. ja
10. vuoden perennahoitoja. Haudanhoitohinnastoon esitetään tarkistuksia.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Jaosto esittää kirkkoneuvostolle liitteenä olevan haudanhoitohinnaston vuodelle 2019 hyväksymistä. (LV)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään liitteenä oleva haudanhoitohinnasto
vuodelle 2019.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Jäsen Eliisa Jaatinen poistui kokouksesta klo 20.20.
147 §

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ 1.1.2019 ALKAEN
Kirkkoneuvosto 14.5.2018 85 §:
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.
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

10

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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valmisteleva työryhmä kokoontui 14.8.2018. Läsnä olivat Veli Reunanen, Leena
Virtanen, Erkki Kallio, Riku Laukkanen ja Leena Välikangas. Puheenjohtajaksi valittiin Riku Laukkanen ja sihteeriksi Leena Välikangas. Todettiin valmistelevan työryhmän tehtävä kirkkoneuvoston päätöksen pohjalta.
Työryhmä päätyi esittämään kirkkoneuvostolle: Mikäli päätetään lakkauttaa kirkkoneuvoston jaosto (pidetään kirkkoneuvosto jakamattomana) perustetaan laajennettu valmisteluryhmä, johon kuuluu puheenjohtajien lisäksi pari kolme muuta
kirkkoneuvoston jäsentä. Tämä valmisteluryhmä kokoontuu kolme viikkoa ennen
kirkkoneuvoston kokousta samana päivänä illalla, jolloin päivällä on kokoontunut
johtoryhmä. Valmisteluryhmän tehtävänä on osallistua johtavien viranhaltijoiden
kanssa kirkkoneuvostoon tuotavien asioiden valmisteluun.
PÄÄTÖSEHDOTUS(LV):
a) Päätetään mahdollisesti lakkauttaa kirkkoneuvoston jaosto 1.1.2019 alkaen
b) Mikäli päätetään lakkauttaa kirkkoneuvoston jaosto (pidetään kirkkoneuvosto
jakamattomana) perustetaan laajennettu valmisteluryhmä, johon kuuluu puheenjohtajien lisäksi pari kolme muuta kirkkoneuvoston jäsentä. Tämä valmisteluryhmä kokoontuu kolme viikkoa ennen kirkkoneuvoston kokousta samana
päivänä illalla jolloin päivällä on kokoontunut johtoryhmä. Valmisteluryhmän
tehtävänä on osallistua johtavien viranhaltijoiden kanssa kirkkoneuvostoon tuotavien asioiden valmisteluun.
c) Valmisteleva työryhmä valmistelee uuden kirkkoneuvoston johtosäännön, joka
tuodaan kirkkoneuvoston marraskuun kokoukseen.
KÄSITTELY: Jäsen Erkki Kallio esitti, että kirkkoneuvoston jaostoa ei lakkauteta.
Tätä esitystä ei kannatettu. Kirkkoneuvosto kannatti yksimielisesti asian jättämistä
uudelleen valmisteluun.
PÄÄTÖS: Asia jätettiin uudelleen valmisteluun.
Jäsen Tarja Mäki-Punto-Ristanen poistui kokouksesta klo 20.30.
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Veli Reunanen jääväsi itsensä seuraavan käsittelyn ajaksi.
148 §

SIVUTOIMILUPAHAKEMUS
Seurakunnan nuorisotyönohjaaja Kerttu Niemelä on anonut sivutoimilupaa voidakseen aktivoida yrityksensä uudelleen Kaupparekisteriin. Niemelän työpanos yrityksessä tulee olemaan keskimäärin 2 tuntia viikossa, joten alle 10 tuntia kuukaudessa.
Hän arvioi, ettei se tule vaikuttamaan kirkon nuorisotyönohjaajan viranhoitoon.
Niemelän lähiesimies Sami Laaksonen puoltaa sivutoimiluvan myöntämistä.
Seurakunnassa päätettiin vuonna 2016 että työntekijöiden sivutoimiluvat tulee
anoa vuodeksi kerrallaan, joulukuussa. Niemelän sivutoimilupaa voitaneen myöntää
tällä anomuksella kattamaan myös jo vuosi 2019, ja hän täten anoo sivutoimilupaa
seuraavan kerran joulukuussa 2019.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään nuorisotyönohjaaja Kerttu Niemelälle sivutoimilupa, jotta hän voi aktivoida yrityksensä uudelleen Kaupparekisteriin. Sivutoimilupa
myönnetään noin 2 tunnin viikoittaiseen työhön. Seuraavan kerran Niemelän tulee
anoa sivutoimilupaa joulukuussa 2018. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

149 §

PÖYTÄKIRJOJA JA MUISTIOITA
a. Jaoston pöytäkirja 8/2018, liite
b. Valmisteluryhmän muistio 7.2018, tuodaan kokoukseen
c. Metsämaan kappelineuvoston pöytäkirja 3.2018, liite
d. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 11/2018, liite
PÄÄTÖSEHDOTUS: Merkitään liitteenä olevat asiakirjat tiedoksi. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

150 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
a. Kirkkoherran päätös 8/18, liite EI JULKINEN
b. Johtavan diakonin päätökset 4-7, liite
c. Työpäällikön päätös 5.2018, liite EI JULKINEN
d. Vs. nuorisotyönohjaajan päätös 1.2018 (D), liite
e. Talouspäällikön päätös 1.2018 (D), liite
PÄÄTÖSEHDOTUS: Merkitään tiedoksi. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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151 §

MUUT ASIAT
Kastepuu
a. Kirkkoherra esitteli johtoryhmän kokouksessa 29.8. ehdotuksen tilata seurakuntaan kastepuu Lovi-yrityksestä. Keskusteltiin puun korkeudesta ja värivaihtoehdoista.
Samana päivänä kirkkoherra tilasi 2 metriä korkean väriltään
lämpimän keltaisen Lovi Puu -kastepuun ja siihen 100 kpl
vihreitä sydämen muotoisia lehtiä. Puun ja lehtien yhteishinta alv:lla on kuljetuskustannuksineen n. 850€. Tämä ensimmäinen kastepuu asennetaan Kaupunginkirkkoon, jossa se
otetaan käyttöön Mikkelinpäivän perhemessussa 29.9.klo 10.
b. Kirkkoherra jakoi 20.- 23.9.2018 Loimaan seurakunnassa järjestettävän
Piispantarkastuksen alustavan ohjelman kirkkoneuvoston jäsenille.

152 §

MUUTOKSENHAKUASIAKIRJAT
Muutoksenhakuasiakirjat liitettiin pöytäkirjaan.

153 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55.

Riku Laukkanen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja
§§ 128-137, 140-153

Leena Virtanen
puheenjohtaja
§§ 138-139

Pöytäkirja on tarkastettu

Pekka Kaasalainen

Heini-Sisko Borra

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

