LOIMAAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja 1/2019

Kokousaika tiistai 29.1.2019 klo 17:15 – 19.47
Kokouspaikka Kaupunginkirkon yläsali
Läsnä
Riku Laukkanen, puheenjohtaja
Heikki Vainio, varapuheenjohtaja
Raimo Huhtala
Eliisa Jaatinen
Erkki Kallio
Noora Lerkki
Pekka Mäkelä
Tarja Mäki-Punto-Ristanen
Jorma Rinne
§1

Marjatta Sormunen-Mettälä
Margit Vehviläinen
Veli Reunanen, kv. puheenjohtaja
Katariina Kojo, kv. varapuheenjohtaja
Leena Välikangas, talouspäällikkö, poissa
Raija Häkli, vs. talouspäällikkö
Ari Pääkkönen, Alastaron ja Metsämaan kapp., poissa
Elina Rouhiainen, Mellilän kappalainen, poissa
Sari Huhtala, pöytäkirjanpitäjä

Kokoustiedot

Kokouksen avaus
Esitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Esityksen mukaan

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Esityslistan hyväksyminen
Esitys

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan lisäyksellä §:ään 21 Viranhaltijapäätökset a) Kirkkoherran päätös
1/2019 sekä §:ään 22 Muut asiat: Tiedoksi kirkkoneuvostolle virkavapaus, viranhoitomääräys, jumalanpalvelusavustajien vuoroluettelo, kuukausiraportti sekä Kiinteistökaupan reklamaatio.

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävilläpito
Esitys
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Raimo Huhtala ja Eliisa Jaatinen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tulee tarkastaa kokousiltana ja pidetään
tarkastettuna nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 30.1. – 1.3.2019 aukioloaikoina. (RL)
Esitys

Hyväksytään esitetyllä tavalla.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 2 Kirkkoneuvoston kokoonpano
Loimaan seurakunnan kirkkovaltuusto teki kokouksessaan 15.1.2019 kirkkoneuvostoon vuosille 2019 - 2020 seuraavat valinnat:
jäsen
Raimo Huhtala
Eliisa Jaatinen
Erkki Kallio
Noora Lerkki
Pekka Mäkelä
Tarja Mäki-Punto-Ristanen
Jorma Rinne
Marjatta Sormunen-Mettälä
Heikki Vainio varapuheenjohtaja
Margit Vehviläinen

henkilökohtainen varajäsen
Ilkka Uusitalo
Jaana Boström
Teemu Heilala
Kaarina Paavilainen
Paavo Sätila
Siiri Jumppanen
Hannu Kauti
Jouni Ojala
Katariina Kojo
Heini-Sisko Borra

Kirkkoherra on kirkkoneuvoston puheenjohtaja virkansa puolesta. Varapuheenjohtajaksi valtuusto valitsi Heikki Vainion. Kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus alansa esittelijänä toimivalla talouspäälliköllä, kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä kappeliseurakuntien kappelipapeilla, kappelipapin
ollessa estynyt kappelineuvoston puheenjohtajalla.
Esitys

Merkitään tiedoksi. (RL)

Päätös

Esityksen mukaan.

3 § Kirkkoneuvoston kokouskutsu
Ohjesäännön mukaan (§ 5) kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään (5) päivää ennen
kokousta, jollei kirkkoneuvosto toisin päätä.
Esitys

Kokouskutsu toimitetaan sekä jäsenille että muille kokoukseen oikeutetuille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. (RL)

Päätös

Esityksen mukaan.

§ 4 Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus
Kirkkolain 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta.
Asiakirjojen allekirjoittajia seurakunnan puolesta on yleensä kaksi. Loimaan seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on kirkkoherralla, talouspäälliköllä ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla.
Esitys

Kirkkoneuvosto pitää voimassa kirkkoherran, talouspäällikön ja kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan nimenkirjoitusoikeuden. (RL)
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Päätös

Esityksen mukaan.

§ 5 Kirkkoneuvoston edustajien valinta kappelineuvostoihin
Kirkkojärjestyksen 12:2:2 mukaan seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston
valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekoon.
Esitys

Valitaan kirkkoneuvoston edustaja Alastaron, Mellilän ja Metsämaan kappelineuvostoon vuosille 2019 - 2020.

Päätös

Valittiin kirkkoneuvoston edustajaksi vuosiksi 2019 – 2020 Alastaron kappelineuvostoon Erkki Kallio, Mellilän kappelineuvostoon Heikki Vainio ja Metsämaan kappelineuvostoon Eliisa Jaatinen.

§ 6 Diakonian toimintaryhmän valitseminen
Toimintaryhmä muodostuu työalan työntekijöistä ja maallikoista (enintään 12). Aktiiviseen seurakuntatyöhön tarkoitetut edustajat nimittää kirkkoneuvosto toimikaudekseen johtavaa viranhaltijaa kuultuaan. Kokous valitsee itselleen maallikkopuheenjohtajan. Kokouksista johtava viranhaltija pitää muistiota, joka toimitetaan
kirkkoneuvostolle.
Esitys

Nimetään diakoniatyön toimintaryhmään diakonian viranhaltijoiden ja työalan teologin lisäksi viranhaltijoiden esityksestä tähän suostumuksensa antaneet seurakunnan jäsenet. Esitys tuodaan kokoukseen. (RL)

Päätös

Asia jätettiin uudelleen valmisteluun.

§ 7 Kasvatustyön toimintaryhmän valitseminen
Seurakunnan varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön tiimit yhdistettiin vuoden 2017 lopussa yhdeksi kasvatuksen tiimiksi. Siksi on tarkoituksenmukaista, että valitaan vain
yksi kasvatuksen toimintaryhmä, joka muodostuu työalan työntekijöistä ja maallikoista (enintään 12). Aktiiviseen seurakuntatyöhön tarkoitetut edustajat nimittää
kirkkoneuvosto toimikaudekseen vs. johtavaa nuorisotyöntekijää kuultuaan. Kokous valitsee itselleen maallikkopuheenjohtajan. Kokouksista johtava työntekijä pitää muistiota, joka toimitetaan kirkkoneuvostolle.
Esitys

Nimetään kasvatuksen toimintaryhmään työntekijöiden ja työalan teologin lisäksi
vs. johtavan viranhaltijoiden esityksestä tähän suostumuksensa antaneet seurakunnan jäsenet. Esitys tuodaan kokoukseen. (RL)

Päätös

Asia jätettiin uudelleen valmisteluun.
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§ 8 Lähetystyön toimintaryhmän valitseminen
Toimintaryhmä muodostuu työalan työntekijöistä ja maallikoista (enintään 12). Aktiiviseen seurakuntatyöhön tarkoitetut edustajat nimittää kirkkoneuvosto toimikaudekseen lähetyksen toimintamuodosta vastaavia työntekijöitä kuultuaan. Kokous
valitsee itselleen maallikkopuheenjohtajan. Kokouksista pidetään muistiota, joka
toimitetaan kirkkoneuvostolle.
Esitys

Nimetään lähetystyön toimintaryhmään lähetysyhdyshenkilöiden ja lähetysteologin
lisäksi viranhaltijoiden esityksestä suostumuksensa tähän antaneet seurakunnan jäsenet. Esitys tuodaan kokoukseen. (RL)

Päätös

Asia jätettiin uudelleen valmisteluun.

§ 9 Kasvatuksen tiimin sekä tiimin työntekijöiden johtosäännöt
Kirkkoneuvoston kokouksessa 11/18 todettiin kasvatuksen tiimin vakiinnuttaneen
paikkansa seurakunnan organisaatiossa. Tällöin päätettiin tuoda joulukuun kirkkoneuvostoon päätettäväksi kasvatuksen tiimin sekä tiimin viranhaltijoiden uusitut
johtosäännöt, siten että tiimin johtavien työntekijöiden rooli ja tehtävän edellyttämä koulutus ja pätevyys tulevat huomioiduiksi.
Kokouksessaan 13.11.2018 kirkkoneuvosto myönsi anomuksesta johtavan nuorisotyönohjaajan tehtävässä olleelle Joni Heikkilälle opintovapaata nuorisotyönohjaajan
virasta 1.1. – 31.12.2019. Tehtävää hoitaa vielä vuoden 2019 loppuun asti viransijainen.
Talouspäällikkö palaa virkavapaalta ja vuosilomalta helmikuun alussa, jolloin kasvatuksen tiimin ja tiimin viranhaltijoiden johtosääntöjen uusimiseen on kirkkoherran
yhdessä hänen kanssaan perustellumpaa ryhtyä.
Esitys

Siirretään seuraavaan kokoukseen.(RL)

Päätös

Esityksen mukaan.

§ 10 Diakoniatyöntekijä Anna Rantasalon sivutoimilupa
Kirkkoneuvoston kokouksessa 11.12.2018 (KN13/2018) käsiteltiin seurakunnan
viranhaltijoiden sivutoimilupa-anomukset.

Kirkkoneuvosto oli kokouksessaan 7.11.2017 (10/2017164§), päättänyt, että, Loimaan seurakunnan viranhaltijoiden sivutoimiluvat tarkistetaan vuodeksi kerrallaan
kerran vuodessa joulukuussa, mikä annetaan tiedoksi kaikille seurakunnan viranhaltijoille.
Sivutoimiluvista lausutaan kirkkolaissa seuraavalla tavalla:
KIRKKOLAKI 6 LUKU 30 § (21.12.2012/1008)
Sivutoimi ja kilpaileva toiminta
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Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta,
jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi
tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava
huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän
hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena
ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.
Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen
sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla.
Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruuttamista.
Kirkkoneuvoston kokouksessa 11.12.2018 viranhaltijoiden anomukset sivutoimiluvista hyväksyttiin sillä edellytyksellä, että sivutoimien keskimääräiseksi tuntimääräksi tulee 15 tuntia kuukaudessa. Tästä syystä diakoniatyöntekijä Anna Rantasalon
anomus hylättiin ja edellytettiin sen uusimista siten, että tuntimääräksi tulee keskimäärin 15 tuntia kuukaudessa.
Diakoniatyöntekijä Anna Rantasalo toimitti 21.12.2018 ohjeen mukaisesti uusitun
sivutoimilupa-anomuksen (liite). Tämän perusteella kirkkoherra kirkkoneuvoston
puheenjohtajan ominaisuudessa myönsi 31.12.2018 (liitteenä Viranhaltijapäätös
15/2018), Rantasalolle sivutoimiluvan, jonka kirkkoneuvosto vahvistaa.
Esitys

Vahvistetaan kirkkoherran myöntämä sivutoimilupa diakoniaviranhaltija Anna Rantasalolle vuodeksi 2019.(RL)

Päätös

Esityksen mukaan.

§ 11 Lähiesimiesjärjestelmän purku suntiotiimistä
Kirkkoneuvoston kokouksessa 11.12.2018 (KN13/2018) päätettiin laittaa vireille
lähiesimiesjärjestelmän purku suntiotiimistä.

Kirkkoherra on käynyt keskustelun suntiotiimin kanssa 19.12.2018, jossa oli läsnä
5 suntiotiimin jäsentä. Tämän lisäksi 16.1.2019 vs. talouspäällikkö Raija Häkli, työsuojelupäällikkö Ari Lindell sekä kirkkoherra haastattelivat kolmea suntiotiimin jäsentä erikseen suntiotiimin työvuorojärjestelyistä, vastuukiinteistöjen hoidosta sekä
esimiestyöskentelyn toimivuudesta. Varsinaisia johtopäätöksiä asiasta on kuitenkin
vaikea tehdä, ennen kuin talouspäällikkö, jonka alaisuuteen suntiotiimi on siirtynyt
1.1.2019 alkaen, palaa virkavapaalta ja vuosilomalta, joten asian käsittely on syytä
siirtää seuraavaan kokoukseen.
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Esitys

Vireillä oleva lähiesimiesjärjestelmän purku suntiotiimistä siirretään seuraavaan
kirkkoneuvoston kokoukseen.(RL)

Päätös

Esityksen mukaan.

§ 12 Anomus palkankorotuksesta
Kirkkoneuvoston kokouksessa 11.12.2018 (§207, KN13/2018) käsiteltiin
seurakunnan johtavan diakonin Sirpa Laaksosen anomus palkkaluokkansa korotusta
tehtäviensä vaativuuden edellyttämälle tasolle.
Kokouksessa johtavan diakonin anomus palkkaluokan korotuksesta hylättiin, koska
nähtiin, että väliesimiesportaan palkkoja Loimaan seurakunnassa on tarkasteltava
yleisemmin ja korjattava oikeudenmukaisemmalle tasolle alkuvuodesta 2019, jossa
yhteydessä johtavan diakonin anomus palkkaluokan korotuksesta otetaan uudelleen huomioon. Väliesimiesportaan palkkojen tarkasteluun ja mahdollisen korotusesityksen laatimiseen on syytä varata riittävästi aikaa ja aloittaa asian selvittely kun
talouspäällikkö ja samalla seurakunnan palkka-asiamies on palannut virkavapaalta ja
vuosilomalta. Asian käsittely siirretään joko helmikuun tai maaliskuun kirkkoneuvoston kokoukseen.
Esitys

Seurakunnan väliesimiesportaan palkkojen tarkastelu ja mahdollinen korotus oikeudenmukaisemmalle tasolle vaativat aikaa, joten asia siirretään joko helmikuun
tai maaliskuun kirkkoneuvoston kokoukseen.(RL)

Käsittely

Puheenjohtaja muutti esittelyään niin, että asia siirretään maaliskuun kokoukseen.

Päätös

Esityksen mukaan. Asia siirretään maaliskuun kokoukseen.

§ 13 Seurakunnan liittäminen aluerekisteriin
Kirkkoneuvoston kokouksessa 11.12.2018 (§206, 13/2018) päätettiin kutsua Turun seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtaja Loimaalle tammi-helmikuussa esittelemään alueellista keskusrekisteriä, jonka perusteella kirkkoneuvosto voi paremmin harkita liittymistä tai mahdollista paikallista yhteistyötä naapuriseurakuntien
kanssa. Kirkkoherra on kutsunut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtajan Hanna Lehdon esittelemään asiaa ja ehdotusta kirkkoneuvoston
kokoukseen 26.2.2019.
Esitys

Kuullaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtajan Hanna
Lehdon selostus asiasta kirkkoneuvoston kokouksessa 26.2. klo 17.30. Ehdotuksesta Loimaan seurakunnan liittämisestä Turun aluerekisteriin valmisteluryhmä laatii
alustavan kannanoton tätä seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen 28.3.2019,
jonka perusteella neuvosto laittaa asian vireille tai hylkää toistaiseksi.(RL)

Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 14 Pöytäkirja piispa Kaarlo Kallialan toimittamasta piispantarkastuksesta Loimaan seurakunnassa 20. - 21. ja 23. syyskuuta 2018

Piispantarkastuksen pöytäkirjassa, jonka piispan lausunto on päivätty 30.11.2018,
kerrotaan että tarkastus antoi kuvan monessa suhteessa hyvin hoidetusta ja toimivasta seurakunnasta. Piispa arvioi, että seurakunnan työntekijöissä on osaamista ja
ammattitaitoa – jopa enemmän kuin tällä hetkellä on voitu saada käyttöön. Luottamushenkilöissä on asiantuntemusta ja sitoutuneisuutta. Haasteista päällimmäinen ei
ole talous, niin kuin monissa muissa seurakunnissa. Tästä syystä Loimaan seurakunnalla on liikkumavaraa ja kehittämisen edellytyksiä.
Piispan lausunnosta ovat ohessa nostettuna kehittämistarpeet, joita koskeviin toimenpiteisiin seurakunnan tulee vuoden kuluessa ryhtyä, ovat seuraavat:
1. Seurakunta kaipaa yhteistä työnäkyä ja siihen liittyviä toimintalinjauksia.
Sisäistetty työnäky ja toimintalinjaus toisaalta auttavat asettamaan oman työn ja
työalan painopisteitä, toisaalta tekemään yhteistä, työalarajat ylittävää, työtä.
Strategiatyyppiseen työskentelyyn on syytä osallistaa myös luottamushenkilöt.
Selvyys yhteisestä näystä ja työn suunnasta auttaa kunkin oman työn johtamista
ja muuta työnjohtoa. Kiinnostusta ja ammattitaitoa ei puutu, mutta yhdessä löydetty riittävän selkeä työnäky ja sen mukaiset napakat toimintalinjaukset tuottaisivat intoa, työn iloa ja nähtäviä tuloksia. Piispantarkastus näytti viittaavan
siihen, että nyt ideat jäävät irrallisiksi tai pelkiksi hyviksi ideoiksi, jotka eivät
johda toimintaan.
2. Kirkkoherran odotetaan luovan selkeitä päätöksenteon ja työnjohdon rakenteita (johtoryhmä ja lähiesimiesjärjestelmä). Kaivattu selkeys tarkoittaa
täsmällisesti määriteltyä ja yleisesti ymmärrettyä käsitystä siitä, millainen ja mihin perustuva on johtoryhmän ja lähiesimiesten valta tehdä päätöksiä tai työtä
koskevia keskinäisiä sopimuksia. Yhtä tärkeää on pitää huoli siitä, että päätöksiä
ja sopimuksia seuraa toimeenpano, josta vastaava henkilö on selvästi osoitettu ja
jonka toteutumista seurataan.
3. Yhteisten pelisääntöjen luominen. Piispantarkastuksen aikaan työ yhteisten
pelisääntöjen ymmärrettävämmiksi muokkaaminen oli vielä kesken. Keskinäinen lojaalisuus on osittain pelisääntökysymys, osittain osa tervettä johtamisjärjestelmää ja hyvää hallintoa.
4. Henkilöstöresursseihin, työmäärän tasapainoon sekä työn selkeisiin järjestelyihin on tarvetta kiinnittää erityistä huomiota. Tämä edellyttää työntekijöiden osallistamista; toisaalta heiltä on oikein vaatia myös osallistumista.
5. Piispantarkastuskertomuksessa kiinnitetään erityistä huomiota viestintään
ja pohditaan sen kehittämisen edellytyksiä. Tarkastuksen yhteydessä käydyissä keskusteluissa nousi esiin mahdollisuus palkata viestinnän ammattilainen
yhteistyössä jonkun toisen seurakunnan kanssa. Aihepiiri vaatii paitsi resursointia myös periaatteellista pohdintaa, jotta viestinnän keskeinen rooli ymmärrettäisiin ja jotta sen mukainen kulttuurin muutos saataisiin aikaan. Viestintä on
keskeinen osa johtamista, ja ilman viestinnällistä tukea kirkkoherra jää näinkin
suuressa seurakunnassa helposti yksin.
Kehittämistarve 1, seurakunnan yhteinen työnäky ja siihen liittyvät toimintalinjaukset ovat jo työn alla. Strategiatyöskentely käynnistettiin 31.10.2018, viisi viikkoa
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piispantarkastuksen päättymisestä, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten strategiatyöpajalla, jossa oli asiantuntijana mukana hiippakuntasihteeri Anssi Nurmi.
Seuraava työskentely tapahtui 14.11. työntekijäjoukolla, alustajana oli jälleen hiippakuntasihteeri Anssi Nurmi.
STRATEGIATYÖRYHMÄ
Seurakunnan johtoryhmän kokouksessa 5.12.2018 käsiteltiin luottamushenkilöiden, seurakuntalaisten sekä työntekijöiden laatimia ehdotuksia Loimaan seurakunnan visioksi, missioksi ja arvoiksi. Päätettiin koota työryhmä johon tulee edustus
seurakuntalaisista, luottamushenkilöistä ja työntekijöistä. Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 31. päivä tammikuuta 2019. Työntekijöiden edustajiksi nimettiin
vs. johtava nuorisotyönohjaaja Sami Laaksonen, diakoniatyöntekijä Marika Maijala,
taloussihteeri Riitta Riponiemi sekä kirkkoherra Riku Laukkanen.
Aikatauluksi sovittiin, että Helatorstaina 29.5.2019 strategia on valmiina. Tuomiokapitulin konsultti Anssi Nurmi kutsutaan viimeistä edelliseen neuvonpitoon kevättalvella.
Työntekijäkokouksessa 28.5.2019 strategia annetaan kaikille tiedoksi ja käyttöön
seuraavan vuoden toiminnan suunnitteluun. Uuden valtuustokauden kirkkoneuvosto valitsee 29.1.2019 kaksi jäsentä strategiatyöryhmään, joka on merkitty tiedoksi
kirkkoneuvoston kokouksessa 11.12.2018.
Kehittämistarpeisiin 2 – 5 tartutaan kevään aikana siten, että päätöksenteon ja työnjohdon rakenteiden selkeyttäminen (johtoryhmä ja lähiesimiesjärjestelmä) ja yhteisten pelisääntöjen luominen ovat keskeiset kiireellisimmät toimet.
Liitteenä piispantarkastuksen pöytäkirja kokonaisuudessaan.
Esitys
1. Seurakunnan yhteisen työnäyn ja siihen liittyvien toimintalinjausten kehittämistä nro 1 jatketaan siten, kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan strategiatyöryhmään kaksi edustajaa. Kirkkoherra valtuutetaan kutsumaan työryhmään kaksi eri ikäryhmää edustavaa seurakuntalaista. Strategiatyöryhmän ensimmäinen
kokous pidetään Loimaan kaupunginkirkolla torstaina 31.1.2019 klo 18.
2. Kehittämistarpeisiin 2 – 5 pureudutaan kevään aikana siten, että nro 2 päätöksenteon ja työnjohdon rakenteiden selkeyttäminen (johtoryhmä ja lähiesimiesjärjestelmä) tuodaan kirkkoneuvostoon 28.3. ja nro 3 yhteisten pelisääntöjen
luominen tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen 23.4.
3. Kehittämistarve nro 4 ”henkilöstöresursseihin, työmäärän tasapainoon sekä työn
selkeisiin järjestelyihin on tarvetta kiinnittää erityistä huomiota” ja nro 5 ”viestinnän pohtiminen ja sen kehittäminen” paneudutaan alkusyksystä seuraavan
vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä.(RL)
Päätös

1. Kirkkoneuvosto valitsi keskuudestaan strategiatyöryhmään Marjatta SormunenMettälän ja Heikki Vainion. Kirkkoherra kutsuu ryhmään Aava Heilalan ja Merja YliUrpon.
2. Esityksen mukaan.
3. Esityksen mukaan. (Miten vuorovaikutusviestintä näkyy työnäyssä?)
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§ 15 Seurakunnan tiedotuslehti

Loimaan Lehden päätoimittaja tiedusteli sähköpostitse 14.1.2019 kirkkoherralta,
onko olemassa suunnitelmia jatkosta tiedotusyhteistyöstä Loimaan Lehden kanssa?
Kirkkoherra vastasi, että tiedotusliite on koettu tarpeelliseksi. Seurakunnan johtoryhmässä 16.1. keskusteltiin tiedotusliite Lähteestä ja sen jatkosta ja nähtiin hyväksi
julkaista kolme liitettä vuonna 2019, pääsiäis/kesä-liite, syksyn toiminta, joululiite.
Johtoryhmässä tuotiin lisäksi esille seuraavia tarpeita ja huomioita: Parempi informointi seurakunnan työntekijöille lehden materiaalin kokoamisesta, hengellinen sisältö vähäistä, vedoksen yhteinen tutkistelupalaveri ennen painoon menoa puuttui,
lehden materiaali ja väritys pitää punnita.
Sovittiin että kirkkoherra vie tammikuun kirkkoneuvostoon ehdotuksen liitelehden
toteuttamisesta.
Esitys

Jatketaan vuonna 2018 aloitetun seurakuntaliite Lähteen julkaisua yhteistyössä
Loimaan Lehden kanssa. Vuonna 2019 julkaistaan kolme Lähde – tiedotusliitettä: 1.
pääsiäinen ja kesä 2. syksy 3. joulu. Kirkkoherra on yhteydessä Loimaan Lehden
päätoimittajaan tiedotusliitteen toimittamisesta ja aikataulusta. Toimituskunta
koostuu entiseen tapaan seurakunnan tiedotustiimin jäsenistä.(RL)

Päätös

Esityksen mukaan.
Toimituskuntaan kuuluu päätoimittaja Kati Uusitalo, khra Riku Laukkanen, Martti
Hietanen, Sari Huhtala, Sami Laaksonen, Marjukka Lehtola, Marika Maijala ja Leena
Välikangas.

§ 16 Talouspäällikön loma-anomus
Seurakunnan talouspäällikkö Leena Välikangas on anonut saavansa pitää vuosilomaa 14.1. – 3.2.2019.
Esitys

Myönnetään talouspäällikkö Leena Välikankaalle vuosilomaa hänen anomuksensa
mukaisesti vuodelta 2018 jäljellä olevat lomapäivät 14. – 22.1.2019 (7 päivää) ja
vuodelta 2019 23.1. – 3.2.2019 (8 päivää), jää 30. (RL)

Päätös

Esityksen mukaan.

§ 17 Paikallinen järjestelyerän ja suorituslisän täytäntöönpano seurakunnassa

Kirkkoneuvosto 179/2018 13.11.2018: Kirkon yleisen virka-ja työehtosopimuksen
2018 - 2020 allekirjoituspöytäkirja (4§) sisältää määräyksen 1.1.2020 lukiessa käytettävästä 0,6 %:n suuruisesta paikallisesta järjestelyerästä kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä. Järjestelyerä voidaan käyttää kirkon yleisen palkkausjärjestelmän
piirissä olevien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden henkilökohtaiseen palkanosaan (suorituslisään) tai tehtäväkohtaisten
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palkanosien tarkistuksiin tai molempiin 1.1.2020 alkaen. Järjestelyerän täytäntöönpanoon liittyy velvoite neuvotella pääsopijapuolten luottamusmiesten kanssa
järjestelyerän käyttämisestä seurakunnassa. Neuvottelu pidetään 12.11.2018. Samassa neuvottelussa käsitellään suorituslisän käyttöönoton perusteet 1.1.2020 alkaen. Liite.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Neuvottelu tulos tuodaan kokoukseen. (LV)

Esitys

Päätös

PÄÄTÖS: Asian käsittely siirtyi ensi vuodelle.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi 9.1.2019 pidetyn neuvottelun tulos, liitteenä
neuvottelun pöytäkirja.
Esityksen mukaan.

§ 18 Talousarvion 2019 käyttösuunnitelman vahvistaminen
Kirkkovaltuuston hyväksyttyä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 – 2021 ja talousarvion vuodelle 2019 kokouksessaan 20.12.2018, vahvistaa kirkkoneuvosto talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2019. Käyttösuunnitelma on laadittu tehtäväalue ja tilitasolla.
Esitys

Kirkkoneuvosto vahvistaa Loimaan seurakunnan talousarvion 2019 käyttösuunnitelman, joka toimitetaan kokoukseen oikeutetuille ennen kokousta. (RH)

Käsittely

Käyttötalousosassa olevat merkinnät jaostosta poistetaan suunnitelmasta.

Päätös

Esityksen mukaan.
Talouspäällikkö tuo käyttösuunnitelman, josta jaostoa koskevat merkinnät on poistettu, kirkkoneuvostolle vielä tiedoksi. Tämä liitetään kirkkoneuvoston pöytäkirjaan.

§ 19 Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen
Luottamushenkilöt on tapana siunata seurakunnan tehtävään. Siunaamisen toimittaa kirkkoherra, joka kutsuu avustajat. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenet
siunataan messussa Kanta-Loimaan kirkossa 10. helmikuuta 2019 klo 10. Sen jälkeen on kirkkokahvi seurakuntatalolla.
Esitys

Merkitään tiedoksi. (RL)

Päätös

Esityksen mukaan, paitsi kirkkokahvi Kanta-Loimaan kirkon ristikäytävällä. Kutsutaan edellinen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Leena Virtanen sekä joku lapsi
tai nuorten edustaja siunaamaan valtuutettuja ja kirkkoneuvoston jäseniä.
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§ 20 Pöytäkirjoja ja muistioita
Esitys

Merkitään asiakirjat tiedoksi.(RL)

Päätös

Asiakirjoja ei ollut.

§ 21 Viranhaltijapäätökset
a) Kirkkoherran päätökset 15/2018 ja 1/2019, § 10:n liitteenä 15/2018 sekä
1/2019 jaetaan kokouksessa
b) Kipa-päätökset ajalta 6.6. – 31.12.2018, nähtävänä kokouksessa
Esitys

Merkitään tiedoksi. (RL)

Päätös

Esityksen mukaan.

§ 22 Muut asiat
Tiedoksi kirkkoneuvostolle a - e:
a. Kirkkoneuvoston kokouspäivämäärät talvi- ja kevätkaudella 2019:
tiistai 26.2., torstai (huom!) 28.3. Alastaron srk-talo, tiistai 23.4., tiistai 28.5. Kokoukset alkavat kahvitarjoilulla klo 16.45 paitsi helmi- ja maaliskuun kokoukset,
jotka alkavat yhteisellä kahvilla klo 16.30 ja mukana on johtavia viranhaltijoita.
Valmisteluryhmän kokouspäivämäärät: keskiviikko 13.2., keskiviikko 13.3., keskiviikko 10.4., keskiviikko 8.5., aloitusajankohta klo 17, paikka kaupunginkirkon sakasti.
b. Tuomiokapituin päätös koskien Leena Kajanus-Kujalan virkavapautta seurakuntapastorin virasta ajalla 1.2. – 30.4.2019
c.Tuomiokapitulin hiippakuntapastori Pauliina Järvisen viranhoitomääräys pastori
Risto Rädylle, 24.1.2019.
”Pastori Risto Rädylle annetaan kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla viranhoitomääräys Loimaan seurakunnan seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 1.2.–
30.4.2019.”
(Kirkkolaki 6 luku 11 § 3 mom., 9 § 2 mom., 16 §:n 1-2 mom., 18 § ja tuomiokapitulin työjärjestys § 10 4 mom. 2. kohta.)
d. Jaettiin jumalanpalvelusavustajien vuoroluettelot ajalle 3.2. – 28.2.3019.
e. Kuukausiraportti tammi-joulukuu 2018.
d. Kiinteistökaupan reklamaatio, Rantatien kiinteistö
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Veli Reunanen luki hänelle tulleen asianajotoimiston reklamaatiokirjeen koskien seurakunnan vielä 2010-luvun alussa omistamaa
Rantatien kiinteistöä. Asian vastaamiseen haetaan lisäaikaa ja asia valmistellaan.
Seurakunta palkkaa kiinteistöalaan erikoistuneen lakiasiaintoimiston asiaa hoitamaan.
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Kirkkoneuvoston jäsenet allekirjoittivat salassapitositoumukset.

§ 23 Muutoksenhakuasiakirjat
Esitys

Muutoksenhakuasiakirjat liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

§ 24 Kokouksen päätös
Esitys

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.47.

Riku Laukkanen
Riku Laukkanen
puheenjohtaja

Sari Huhtala
Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Paikka ja päiväys
Loimaalla 29.1.2019

Raimo Huhtala
Raimo Huhtala

Eliisa Jaatinen
Eliisa Jaatinen

