LOIMAAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja 2 / 2018

Kokousaika tiistai 13.2.2018 kello 17.15
Kokouspaikka Kaupunginkirkon yläsali
Läsnä
Riku Laukkanen, puheenjohtaja
Leena Virtanen, varapuheenjohtaja
Heini-Sisko Borra
Eliisa Jaatinen
Pekka Kaasalainen
Erkki Kallio
Hannu Kauti
Esko Lundgren
Pekka Mäkelä

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

19 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

20 §

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

21 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pekka Kaasalainen ja Erkki Kallio, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tulee tarkastaa kokousiltana ja pidetään tarkastettuna nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 14.2. – 16.3.2018 aukioloaikoina.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään esitetyllä tavalla. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

22 §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin lisäyksillä §:ään 32: Muut asiat: a) LL:ssä julkaistavien kausiliitteiden muistio, b) Loimaan seurakunnan ikärakennetaulukko ja c) Toukokuun
kirkkoneuvoston kokouksen päivämäärämuutos.
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23 §

KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on tutkia kirkkovaltuuston päätösten laillisuus.
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 5/2017, 19.12.2017, päättänyt seuraavat asiat:
44 § SAIRAALASIELUNHOIDON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 JA TALOUSARVIO 2018 SEKÄ YHTEISTYÖSOPIMUS LOIMAAN SEURAKUNNAN JA TYKS LOIMAAN
SAIRAALAN KESKEN SAIRAALASIELUNHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ
45 § TONTIN MYYNTI PAPPILANRANNAN KAAVA-ALUEELTA
46 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020 JA TALOUSARVIO 2018 SEKÄ HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO 2018
47 § PÄIHDEOHJELMA
48 § HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkovaltuuston päätökset kokouksessa 5/2017, 19.2.2017,
ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ovat täytäntöönpanokelpoiset. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

24 §

NUORISOTYÖNOHJAAJAN SIJAISEN JA LASTENOHJAAJAN SIJAISEN PALKKAAMINEN
Kirkkoneuvoston kokouksessa 4.12.2017 (11/2017)§198, hyväksyttiin seuraava
päätösehdotus: ”Nuorisotyönohjaan viransijaisuutta ajalle 2.1.2018 – 31.12.2018 ei
toistaiseksi täytetä. Asiaan palataan alkuvuodesta 2018 ja mahdollisesti viimeistään
keväällä.”
Kuluvan vuoden tammikuun lopussa kirkkoherran asiaa koskeneessa neuvottelussa
seurakunnan kasvatustiimin lähiesimiehen Sami Laaksosen ja vastaavan lastenohjaajan kanssa tuli esiin tarve palkata
1. nuorisotyönohjaajan viransijainen loppuvuodeksi, 31.12.2018 asti sekä
2. sijainen lastenohjaajalle työntekijälle myönnetyn virkavapauden ajaksi
26.4.2018 - 29.6.2019. Liitteenä hakuilmoitus.
Samassa neuvottelussa kävi ilmi, ettei nuorisotyön tiimissä välttämättä ole tarvetta
kokoaikaiselle sijaiselle. Sen sijaan on käynyt ilmi, että johtavan lapsityöntekijän
Anja Uusitalon jäätyä vuosilomalle ennen eläkkeelle siirtymistään, hänen tehtävänkuvassaan olleelle 40 % osuudelle lähetyssihteerin työtä on tarvetta. Seurakunnan
”lähetyspapit” Ritva Szarek, Ari Pääkkönen ja Riku Laukkanen eivät kykene omien
toimiensa ohessa riittävällä intensiteetillä hoitamaan lähetyssihteeriltä jääneitä tehtäviä.
Ehdotuksena näinollen on, että seurakuntaan palkataan nuorisotyönohjaajan sijainen, jonka toimenkuvassa on 60 % nuorisotyötä ja 40 % lähetyssihteerin tehtäviä.
Tätä ratkaisua puoltaa Sami Laaksosen vahvistama tosiasia, että enemmistöllä kirkon nuorisotyöohjaajan koulutuksen saaneista on myös lähetyssihteerin pätevyys.
Lähetystyön toimintaryhmä kokouksessaan 4.2.2018 oli ehdotuksesta samaa mieltä
ja ehdotti osa-aikaisen lähetyssihteerin palkkaamista seurakuntaan.
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PÄÄTÖSEHDOTUS (RL): Palkataan seurakuntaan
1. nuorisotyönohjaajan sijainen ajalle 1.4. – 31.12.2018 (tai aloitus sopimuksen
mukaan), siten että hänen tehtävänsä kasvatuksen tiimissä muodostuvat 60 %
nuorisotyöstä ja 40 % lähetyssihteerin tehtävistä. Vaativuusryhmä 502. Hakuilmoituksessa painotetaan toivomusta joko pianon- tai kitaransoittotaidosta.
2. lastenohjaajan sijainen ajalle 26.4.2018 - 29.6.2019
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kohta 1. Hyväksyttiin kohta 2.

25 §

KESÄKANTTORIN PALKKAAMINEN
Seurakunnan kanttoritiimi esittää kesäkanttorin palkkaamista kahden kuukauden
ajaksi. Perusteluina johtava kanttori esittää, että kaksi kanttoria tulee kesällä 2018
osallistumaan rippikoululeirille, lisäksi kukin kanttori saa pitää kolmen viikon yhtäjaksoisen vuosiloman. Kanttorien työmäärä on kesällä joka tapauksessa yhtä suuri
kuin talvikautena. Kirkkohäät ajoittuvat nimenomaan kesään ja siunausten määrä on
suunnilleen vakio vuodenaikaan katsomatta. Kanttoritiimi esittää, että kesäkanttorin tehtävään palkataan kirkkomusiikinopiskelija Kristian Saarinen, joka oli seurakunnassa töissä jo kesällä 2017. Kristian Saarisesta on tullut kiittävää palautetta niin
seurakuntalaisilta kuin työntekijöiltä. (liitteenä kanttoritiimin esitys)
PÄÄTÖSEHDOTUS: Loimaan seurakuntaan palkataan kesäkanttoriksi kahden kuukauden sopimuksella pääasiassa kesä- ja heinäkuuksi kirkkomusiikinopiskelija Kristian
Saarinen. Palkkaus sama kuin kesällä 2017, C-kanttorin peruspalkka -15 %. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

26 §

SUNTION PALKKAAMIEN
Seurakunnassa on ollut yhden vakinaisessa työsuhteessa olevan suntion vajaus lokakuusta 2017 lähtien. Suntiotiimi on onnistunut työtehtävien hoitamisesta lähinnä
siksi, että tiimissä on ollut työkokeilussa olevia harjoittelijoita. Harjoittelijoiden
avulla työvoimavajausta ei kuitenkaan voida määrättömästi paikata.
Työkokeilussa 19.9.2017 lähtien ollut Pasi Nevalainen on aloittanut opinnot suntion tutkintoa varten Järvenpään seurakuntaopistolla. Lisäksi hän on osoittanut suntion työssä tarvittavaa ahkeruutta, oikeaa asennetta asiakaspalveluun ja joustavuutta. Näin ollen on hyvin perusteltavissa, että Pasi Nevalainen palkataan seurakuntaan
määräaikaiseen työsuhteeseen 1.3.2018 alkaen. Työsuhteen määräaikaisuuden perusteluna on muutoksessa oleva seurakunnan jumalanpalveluskäytäntö. On hyvin
mahdollista, että harventunut jumalanpalvelusten määrä osoittaa vuoden mittaan
suntion tarpeen vähenemistä.
Palkkauksessa sovelletaan yleistä työaikaa 4 viikon jaksolla 155 t., palkkauksen
hinnoitteluryhmä on 402 (vähimmäispalkka 1942,15€). Työsuhteen täytössä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Palkataan seurakunnassa 19.9.2017 lähtien työkokeilussa ollut
Pasi Nevalainen määräaikaiseen työsuhteeseen 1.3.2018 – 28.2.2019. Palkkaukses-
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sa sovelletaan yleistä työaikaa 4 viikon jaksolla 155 t, palkkauksen hinnoitteluryhmä on 402 (vähimmäispalkka 1942,15€). Työsuhteen täytössä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. (RL)
KÄSITTELY: Jäsen Leena Virtanen teki esittelijän esityksestä poikkeavan esityksen,
että määräaikaista suntioita ei palkata, jota jäsen Heini-Sisko Borra kannatti. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän esitystä kannattavat äänestivät jaa ja
vastaesitystä kannattavat äänestivät ei: Leena Virtanen ei, Heini-Sisko Borra ei, Eliisa Jaatinen jaa, Pekka Kaasalainen jaa, Erkki Kallio jaa, Hannu Kauti jaa, Esko Lundgren jaa, Pekka Mäkelä jaa, Heikki Vainio jaa ja Riku Laukkanen jaa. Äänestyksen
tulos on kahdeksan jaa-ääntä ja kaksi ei-ääntä, joten esittelijän esitys tuli hyväksytyksi.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.
27 §

SEURAKUNNAN VIRALLISET EDUSTAJAT LÄHETYSJÄRJESTÖJEN KESÄJUHLILLE JA VUOSIKOKOUKSEEN
Lähetystyön toimintaryhmä ehdotti kokouksessaan 4.2.2018 Loimaan seurakunnan
virallisiksi edustajiksi kirkon lähetysjärjestöjen kesäjuhlille seuraavia henkilöitä:
Evankeliset (Ely) kesäjuhlat Seinäjoella 8.-10.6.2018: Kyllikki Kurppa
Evankeliumijuhla (Sley) Kalajoella 29.6.–1.7.: Raija Kortelainen
Kansanlähetyspäivät Ryttylässä 6. – 8.7.2018: Helvi Sironen
Kylväjän juhlat Kauniaisissa 15. – 17.6.: Kaarina Heikkilä
Lähetysseura vuosijuhla Kuopiossa 25.-27.5.2018: Mervi Julku-Tanski
Pipliaseuran vuosijuhla 19.- 20.5. Jyväskylässä: Ari Pääkkönen
Lisäksi ehdotetaan, että lähetysjärjestöjen vuosijuhlille osallistuville edustajille kustannetaan matkat edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan, päiväraha, sekä hotellimajoitus. Toimintaryhmän kokouksen muistio liitteenä.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Loimaan seurakunnan virallisiksi edustajiksi kirkon lähetysjärjestöjen kesäjuhlille valtuutetaan seuraavat henkilöt:
Evankeliset (Ely) kesäjuhlat Seinäjoella 8.-10.6.2018: Kyllikki Kurppa
Evankeliumijuhla (Sley) Kalajoella 29.6.–1.7.: Raija Kortelainen
Kansanlähetyspäivät Ryttylässä 6. – 8.7.2018: Helvi Sironen
Kylväjän juhlat Kauniaisissa 15. – 17.6.: Kaarina Heikkilä
Lähetysseura vuosijuhla Kuopiossa 25.-27.5.2018: Mervi Julku-Tanski
Pipliaseuran vuosijuhla 19.- 20.5. Jyväskylässä: Ari Pääkkönen
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Lähetysjärjestöjen vuosijuhlille osallistuville edustajille kustannetaan matkat edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan, päiväraha, sekä hotellimajoitus. (RL)
KÄSITTELY: On tullut ilmi, että Mervi Julku-Tanski on estynyt osallistumaan Lähetyksen vuosijuhlille Kuopioon 25. – 27.5.2018.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin sillä muutoksella, että kirkkoherra tekee viranhaltijapäätöksen Lähetysseuran vuosijuhlille osallistujan osalta.

28 §

ANSIOMERKKI PYHÄKOULUNOPETTAJANA TOIMIMISESTA
Seurakunnan pyhäkoulutyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja Kerttu Niemelä esittää
seurakuntatyön kultaisen ansiomerkin hakemista Ulla Eskolalle, joka on toiminut
Loimaan seurakunnassa vapaaehtoistyössä pyhäkoulun parissa jo vuodesta 1973 ja
eläköitynyt näistä tehtävistä vuoden 2017 päättyessä. (esitys liitteenä)
PÄÄTÖSEHDOTUS: Haetaan Loimaan seurakunnassa vapaaehtoistyössä pyhäkoulun parissa jo vuodesta 1973 toimineelle Ulla Eskolalle seurakuntatyön kultaista ansiomerkkiä. (RL)
PÄÄTÖS: Siirrettiin uudelleen valmisteluun.

29 §

IT-ALUEEN TIETOSUOJAVASTAAVA
EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018. Lisätietoja on
kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 6/2017.
Kun henkilötietoja käsittelee viranomainen tai muu julkishallinnon elin, on sen asetuksen mukaan nimettävä tietosuojavastaava. Sama tietosuojavastaava voidaan nimetä useamman seurakunnan tai seurakuntayhtymän tai muun kirkon viranomaisen
yhteiseksi tietosuojavastaavaksi.
IT-alueen johtokunta on nimennyt tietohallintosuunnittelija Marjut Marilan ITalueen tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti. Marila on siis nimettävissä myös italueen seurakuntatalouksien tietosuojavastaavaksi.
Kirkon sisäisissä ohjeissa (https://nuotta.evl.fi/Tietosuoja/) suositellaan myös nimittämään paikallinen tietosuojaryhmä sekä tietosuojan yhteyshenkilö:
Käytännön tietosuojatyön käynnistämiseksi ja tietosuoja-asetuksen soveltamiseen
varautumiseksi on syytä myös nimittää erityinen tietosuojaryhmä eri työalojen
edustajista. Ryhmä voi pienessä seurakunnassa olla pienempi ja isossa isompi. Pääasia on, että siinä on edustettuna eri toimintoja/henkilörekisterejä hoitavia työntekijöitä. Tietosuojaryhmän tehtävänä on kartoittaa nykytilaa ja arvioida sen suhdetta
tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin sekä valmistella ja ylläpitää tarvittavaa tietosuojatyöhön liittyvää dokumentaatiota.
Myös on hyvä nimetä tietosuojan yhteyshenkilö, joka voi toimia yhteyshenkilönä
eri tahoihin, niin toisiin seurakuntiin, tuomiokapituliin ja tietosuojavastaavaan.
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Erityisesti IT-alueen näkökulmasta seurakuntatalouskohtainen tietosuojan
yhteyshenkilö on tärkeä. Mahdollinen tietosuojaryhmä voisi olla vapaamuotoisempi
ja ketterästi toimiva mielestämme.
Liitteenä: Ote It-alueen johtokunnan pöytäkirjasta 18.1.2018, Tietosuojavastaavan
tehtävät, Tietosuojatyön dokumentit, Valmistautuminen EU:n yleiseen tietosuojaasetukseen,
PÄÄTÖSEHDOTUS:
a) EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti nimeämme IT-alueen
tietosuojavastaava Marjut Marilan Loimaan seurakunnan tietosuojavastaavaksi
31.12.2019 asti.
b) Kirkon sisäisen ohjeistuksen mukaisesti nimetään tietosuojan yhteyshenkilöksi
toimistosihteeri Minna Hannula, joka voi toimia yhteyshenkilönä eri tahoihin
tarvittaessa.
c) Nimetään tietosuojaryhmä, johon kuuluvat seurakunnan johtoryhmän jäsenet ja
tietosuojan yhteyshenkilö 31.12.2019 asti. (LV)
KÄSITTELY: Talouspäällikkö lisäsi päätösehdotuksensa b-kohtaan määräajan:
31.12.2019 asti.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin a – c, b-kohta lisätyn ehdotuksen mukaisesti.
30 §

PÖYTÄKIRJOJA JA MUISTIOITA
a. Alastaron kappelineuvoston pöytäkirja 1.2018, liite
b. Jaoston pöytäkirja 2/2018, liite
c. Valmisteluryhmän muistio 2.2018, liite
d. Lähetystyön toimintaryhmän muistio 4.2.2018, liite
PÄÄTÖSEHDOTUS: Merkitään liitteenä oleva asiakirja tiedoksi. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

31 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
a. Kirkkoherran päätös 1/2018, liite
b. Vs. johtavan nuorisotyönohjaajan päätös 1./2018, liite
c. Johtavien viranhaltijoiden /työntekijöiden päätöksiä henkilöstöhallinnon osalta
Kipassa ajalta 30.5. – 31.12.2017, tuodaan kokoukseen.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Merkitään tiedoksi. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

32 §

MUUT ASIAT
a) Loimaan Lehdessä julkaistavien kausiliitteiden muistio
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Merkittiin tiedoksi Loimaan Lehdessä julkaistavien kausiliitteiden muistio.
b) Loimaan seurakunnan ikärakennetaulukko
Merkittiin tiedoksi Loimaan seurakunnan tämän hetkinen ikärakennetaulukko. (liite)
c)Toukokuun kirkkoneuvoston kokouksen päivämäärämuutos
Kirkkoneuvoston toukokuun kokous on ma 14.5. klo 17.15 Kaupunginkirkolla ja
valmisteluryhmä kokoontuu saman päivänä aamuna klo 9 myös Kaupunginkirkolla.

33 §

MUUTOKSENHAKUASIAKIRJAT
Muutoksenhakuasiakirjat liitettiin pöytäkirjaan.

34 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.42.

Riku Laukkanen
Riku Laukkanen
puheenjohtaja

Sari Huhtala
Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu
Pekka Kaasalainen
Pekka Kaasalainen

Erkki Kallio
Erkki Kallio

