LOIMAAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 1/2018

Kokousaika tiistai 22.5.2017 klo 17.15 – 18.13
Kokouspaikka Kaupunginkirkon yläsali, Turuntie 32, 32200 LOIMAA
Heini-Sisko Borra
Anu Haapanen
Teemu Heilala poissa,
varajäsen Kari Nummila
Raimo Huhtala poissa,
varajäsen Antti Eskola
Tuula Hällfors-Laaksonen poissa,
varajäsen Jouni Ojala
Eliisa Jaatinen
Pekka Kaasalainen
Erkki Kallio poissa,
varajäsen Jorma Saarinen
Hannu Kauti
Helvi Klemetti
Katariina Kojo
Jukka Korvenpää
Esa Kuusela
Jukka Laaksonen, varapuheenjohtaja
Esko Lundgren

Anniina Marjamäki
Pekka Mäkelä
Tarja Mäki-Punto-Ristanen
Tiina Perho poissa,
varajäsen Marjo-Riitta Kivistö
Veli Reunanen, puheenjohtaja
Jorma Rinne poissa
Iina Saarikallio poissa,
varajäsen Jaana Boström
Hanna Sohlman
Kirsi Toivola
Heikki Vainio
Margit Vehviläinen
Leena Virtanen
26/27, 20 varsinaista jäsentä, 6 varajäsentä, 1 poissa

Riku Laukkanen, kirkkoherra
Leena Välikangas, talouspäällikkö
Ari Lindell, työpäällikkö
Sari Huhtala, pöytäkirjanpitäjä

1§

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsu asialuetteloineen on nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla
15.5. – 25.6.2018. Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille ja kokoukseen oikeutetuille 15.5.2018.
Asialuettelo on seuraava:
1 § KOKOUKSEN AVAUS
2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO
5 § VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA MUUT V. 2018 SEURAKUNTAVAALEJA KOSKEVAT KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTETTÄVÄT ASIAT
6 § MÄÄRÄRAHAN YLITYS 2017
7 § SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN
8 § TARJOUS KIINTEISTÖSTÄ PAPPILA 430-477-6-292
9 § LOIMAAN SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2017
10 § MUUT ASIAT
11 § TIEDOKSI
12 § VALITUSOSOITUS
13 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 20
jäsentä, kuusi varajäsentä ja yksi jäsen oli poissa. Esteestä olivat ilmoittaneet Teemu Heilala, jonka tilalle oli kutsuttu Kari Nummila (Kari Yli-Tuomola oli estynyt),
Erkki Kallio, jonka tilalle oli kutsuttu Jorma Saarinen, Raimo Huhtala, jonka tilalle
oli kutsuttu Antti Eskola, Tuula Hällfors-Laaksonen, jonka tilalle oli kutsuttu Jouni
Ojala, Tiina Perho, jonka tilalle oli kutsuttu, Marjo-Riitta Kivistö (Tiia Reunasella ja
Marika Jokelalla oli este) ja Iina Saarikallio, jonka tilalle oli kutsuttu Jaana Boström.
Jorma Rinne oli poissa.

3§

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

4§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO
PÄÄTÖSEHDOTUS: Pöytäkirjan tarkastus on kokousiltana, nähtävilläpito 23.5. –
25.6.2018 Seurakuntapalveluiden virastolla. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Hannu Kauti ja Helvi Klemetti.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksella, että Helvi Klemetin tilalle valittiin Katariina
Kojo.

5§

VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA MUUT V. 2018 SEURAKUNTAVAALEJA KOSKEVAT KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTETTÄVÄT ASIAT
Kirkkoneuvosto 3.2018, 40 §:
Syksyllä 2018 järjestetään seurakuntavaalit, joissa valitaan seurakuntien kirkkovaltuustojen jäsenet ja srk-yhtymissä yhteisen kirkkovaltuuston sekä seurakuntaneuvostojen jäsenet. Meillä Loimaan seurakunnassa valitaan kirkkovaltuustojen jäsenet.
Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun
3. sunnuntaina eli 18.11. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6. 10.11.2018. Kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka
vaan vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat. Vaalilautakunnan jäsenen,
vaalitoimitsijan ja avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat, sillä seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän
ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa.
Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto.
Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2018.
Lisäksi kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella.
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Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi äänestyspaikka, jonka tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan. Kiertäviä äänestyspaikkoja ei siis tule järjestää.
Seurakuntaa ei ole tarkoituksenmukaista jakaa äänestysalueisiin. Ennakkoäänestyspaikkoja on tarjolla varsin runsaasti eri puolilla seurakuntaa. Oma haasteensa
olisi saada joka paikkaan vaalivirkailijat ja -tarvikkeet varsinaisena äänestyspäivänä. Tässä pitää muistaa tuo jääviysasia.
Vaaliasiakirjat on tilattu ja liitteenä on vaalien aikataulu.
PÄÄTÖSEHDOTUS (RL): a) Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin.
b) Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5)
varsinaista jäsentä sekä kuusi (6) varajäsentä.
PÄÄTÖS: a – b hyväksyttiin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: a) Kirkkovaltuusto päättää, että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin.
b) Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi
(5) varsinaista jäsentä sekä kuusi (6) varajäsentä.
PÄÄTÖS: a) Hyväksyttiin.
b) Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Eskola,
varsinaisiksi jäseniksi valittiin Aila Kankare, Anniina Marjamäki, Jukka Laaksonen, Eila Rautanen ja Jukka Korvenpää,
ja varajäseniksi valittiin Sakari Aho, Pekka Kaasalainen, Reijo Laaksonen, Ulla
Tytykoski, Maritta Jokinen ja Helvi Klemetti.

6§

MÄÄRÄRAHAN YLITYS 2017
Kirkkoneuvosto 3.2018, 41 §:
Kirkkoneuvoston jaosto 27.2.2018, 23 §:

Kirkkovaltuuston sitovuustasona on pääluokkataso.
a) Hallinnon pääluokassa on määräraha ylittynyt 8.095,50 €. Tuottoja on jäänyt
toteutumatta 1.962,57 € ja toimintakulut ovat ylittyneet 5.994,93 €. Kulujen
ylitys työterveyskuluista ja Kipa-palvelukeskusmaksuista.
TA 2017

TP 2017

TOT

TOT
%

Toimintatuotot (ulkoiset)

-51 350,00

-49 387,43

-1 962,57

96,2

Toimintakulut (ulkoiset)

580 650,35

586 645,28

-5 994,93

101

Toimintakate 1 (ulkoinen)

529 300,35

537 257,85

-7 957,50 101,5

Hallinto

Rahoitustuoto ja –kulut
Tlikauden yli-/alijäämä

138
529 300,35

537 395,85

-138

0

-8 095,50 101,5
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b) Hautaustoimen pääluokassa on määräraha ylittynyt 92.176,29 €. Hautaustoimen tuottoja on jäänyt toteutumatta 42.506,44 € ja toimintakulut ovat
ylittyneet 49.063,87 €.
TA 2017

TP 2017

TOT

TOT
%

Toimintatuotot (ulkoiset)

-138 160

-95 653,56

-42 506,44

76,0

Toimintakulut (ulkoiset)

312 490

361 553,87

-49 063,87 115,7

Toimintakate 1 (ulkoinen)

174 330

265 900,31

-91 570,31 146,9

56 960

57 565,98

-605,98 101,1

231 290

323 466,29

-92 176,29 139,9

Hautaustoimi

Poistot
Tlikauden yli-/alijäämä

Haudankaivuupalvelut, haudankaivajan sijaisuus 28.12.2016-31.3.2017

15 247,77

Terva Vanhankirkon aidan korjaukseen, kuivawc:t Metsämaan hautausmaalle

3 051,59

Eri hautausmailla kastelujärjestelmien
korjauksia, Mellilän huoltorakennuksen wc:n vuodon korjaus

4 205,12

Kaupungin hautausmaan muistolehdon muistomuurin korotus, talvikunnossapitoa

11 443,42

Kaivinkoneiden, ruohonleikkureiden
ym. korjauksia ja huoltoja

8 947,46

Vainajien kuljetuksia Mellilän, Metsämaan ja Virttaan hautausmaille

1 052,92

Ramboll-hautakarttajärjestelmän
päivitys

Vartiointipalvelut
Jätehuolto
Poistot

927,78

985,92

3201,89
605,98

c) Kiinteistötoimen pääluokassa määräraha on ylittynyt 79.292,50 €. Kiinteistötoimen tuottoja (tilavuokria) on jäänyt toteutumatta 3.588,10 €, toimintakulut ovat ylittyneet 65.914,76 € ja poistot 9.789,64 €.
TA 2017

TP 2017

TOT

TOT
%

Toimintatuotot (ulkoiset)

-45 980

-42 391,90

-3 588,10

92,2

Toimintakulut (ulkoiset)

538 660

604 574,76

-65 914,76 112,2

Toimintakate 1 (ulkoinen)

492 680

562 182,86

-69 502,86 114,1

Kiinteistötoimi
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Poistot

212 980

222 769,64

-9 789,64 104,6

Tlikauden yli-/alijäämä

705 660

784 952,50

-79 292,50 111,2

Sijaisten käyttö

12 714,98

Palohälytysten testaus ja ylläpito Securitas

7 420,30

Jätehuolto

5 086,13

Pianojen, flyygeleiden ja urkujen virityksiä

1 402,00

Metsänhoitokulut

2 291,24

Omaisuusvakuutukset
Puhdistusaineet, tarvikkeet
Lämmitys
Sähkö
Vesi

10 396,16
4 870,72
10 532,12
6 781,96
384,38

Keittiötarvikkeita Alastaron
srk-talo, Hyllykkö Siunauskappeliin , siivoustarvikkeita

4 034,77

Poistot

9 789,64

PÄÄTÖSEHDOTUS: Esitetään tilinpäätöksen 2017 määrärahaylitykset kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. (LV)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen 2017 määrärahaylitykset kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen 2017 määrärahaylitykset.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

7§

SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvosto 5.2018, § 65:
Sairaalasielunhoidon johtokunnan kokouksessa 6.3.2018 todettiin tarve valita
uusi varajäsen Veikko Anttilalle hänen varajäsenen Maritta Kokkosen jäätyä
eläkkeelle. Ehdotusta varajäseneksi päätettiin kysyä TYKS Loimaan sairaalasta.
Loimaan sairaalan henkilökunnan taholta on ehdotettu Veikko Anttilan varajäseneksi Marjo Harjunmaa.

6
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenen Veikko Anttilan varajäseneksi Sairaalasielunhoidon johtokuntaan valitaan Marjo Harjunmaa. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkovaltuusto valitsee Sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenen Veikko Anttilan varajäseneksi Sairaalasielunhoidon johtokuntaan Marjo Harjunmaan.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Jäsen Helvi Klemetti poistui esteellisenä seuraavan asian, § 8:n, käsittelyn ajaksi.
8§

TARJOUS KIINTEISTÖSTÄ PAPPILA 430-477-6-292
Kirkkoneuvosto 5.2018, 71 §:
Kirkkoneuvoston jaosto 2.2018 14 §:
Loimaan evankelinen opiston säätiö on jättänyt kirjallisen tarjouksen otsikossa mainitusta kiinteistöstä. Yleisesti kiinteistöstä käytetään nimitystä Mellilän seurakuntatalo.
Seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 19.12.2017 hyväksynyt kiinteistöt, joista voidaan luopua. Tämä kiinteistö on tällä listalla.
Ennen kuin asiassa voidaan edetä, seurakunnan on pohdittava kaksi luovutukseen liittyvää seikkaa. Hyväksytäänkö tarjous sellaisenaan, vai jatketaanko tarjouksen jättäneen kanssa neuvotteluja.
Ja toiseksi onko arvioitava asiaa niin, ettei parempia tarjouksia ole saatavissa, jos kiinteistö laitetaan yleisesti myyntiin? Pääsääntöisesti julkisyhteisö voi luovuttaa omaisuutta vain, kun se on ollut yleisesti myynnissä. Kiinteistön luovutuksessa asia vielä korostuu, kun päätöksen tukena pitää
olla arvio, että tarjottu hinta on paikkakunnalla käypä hinta.
Liitteenä on kiinteistörekisterin tiedot.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan jatkotoimenpiteistä, ja edetään niiden mukaisesti. (AL)
KÄSITTELY: Tuomas Lankinen, rehtori Loimaan evankelisen kansaopiston säätiöstä, oli paikalla
asiantuntijana kuultavana.
Tuomas Lankinen poistui paikalta.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Jatketaan valmistelua. Suoritetaan laaja-alainen kunto-, home- ja asbestikartoitus. Selvitetään myynnin edellytykset. Tarjous ei ole julkinen. (AL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirkkoneuvoston jaosto 4.2018 35§:
KIINTEISTÖ PAPPILA 430-477-6-292 KUNTOKARTOITUS
Jaosto on kokouksessaan 30.1.2018 § 14 päättänyt kartoittaa kiinteistön pappila laajan
kunto- home- ja asbestikartoituksen. Kartoitus on suoritettu 23.2.2018, ja raportit ovat
kokouskutsun liitteenä. Kuntoarvion perusteella talo on kohtalaisen hyvässä kunnossa.
Siihen vaikuttaa ratkaisevasti v. 2016 suoritettu keittiön kunnostus ja kaikkien vesikalusteiden uusiminen. Selkeät erilliset kunnostuskohteet ovat talon päädyssä oleva entinen virasto, joka sitä ennen on toiminut talonmiehen asuntona. Toinen selkeä lähiaikoina kunnostettava kohde on srk-talon julkisivun yläosan laudoituksen uusiminen. PTS:n
mukaisesti suurin kustannus on nimenomaan tämän laudoituksen uusiminen. Muutoin
korjaukset painottuvat suunnitelmakauden loppuun, ollen kuitenkin hyvin maltilliset.
Suoritetun asbestikartoituksen perusteella rakennuksesta ei löytynyt asbestia sisältäviä
materiaaleja. V.2016 keittiön korjauksen yhteydessä suoritetussa asbestikartoituksessa
löydettiin asbestia salin ja eteisen vinyylilaatan alta. Korjauksessa eteisen matto uusittiin
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kokonaan ja salin osalta keskimmäinen osa. Eli tämän olettamuksen perusteella salissa
oleva vanha vinyylimatto tai sen liima sisältää asbestia. On kuitenkin huomattava, että
matto on täysin ehjä ja hyvin kiinni alustassa, joten asbestiriskiä ei siinä suhteessa ole.
Homekartoitusta ei ole suoritettu. Kuntoarvion yhteydessä oli asiasta keskustelua, mutta
kun mistään rakenteista ei löytynyt kosteutta tai oireita mahdollisesta kosteusriskistä,
sen perusteella on hyvinkin pääteltävissä, ettei rakenteissa ole hometta.
Kartoitusten perusteella talon kunto on tosiaan kohtalaisen hyvä. Nämä kartoitukset antavat hyvän pohjan arvioida talon jatkotoimenpiteitä. Mikäli seurakunta päättää luopua
kiinteistöstä, sieltä ei löydy kartoitusten perusteella riskialttiita kohtia. Mikäli seurakunta taas päättä pitää kiinteistön omistuksessa lähiajan korjaustarpeet ovat julkisivun yläosan laudoituksen korjaaminen ja salaojajärjestelmän tarkastus / uusinta.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan raporteista (liitteenä) ja päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä sekä merkitään raportit tiedoksi. (AL)
PÄÄTÖS: Merkitään raportit tiedoksi ja jatketaan asian valmistelua mahdollisten tarjousten perusteella.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirkkoneuvoston jaosto 9.4.2018, 45 §:
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esitys tuodaan kokoukseen, koska tarjousaika päättyy 3.4. (AL)
KÄSITTELY: Loimaan Kiinteistönotariaatti laati myynti-ilmoitukset Mellilän seurakuntatalon myynnistä Loimaan Lehteen ja Oikotielle. Tarjousaika oli 14.3 – 3.4.2018. Näyttöjä oli viisi kappaletta, joista yhdelle näytettiin kaksi kertaa. Oikotiellä oli katsottu ilmoitusta 204 kertaa 166 kävijän toimesta. Liite 1 Loimaan Kiinteistönotariaatin myyntiselvitys. Ostotarjouksia ei tullut Loimaan Kiinteistönotariaatille määräaikaan mennessä.
Kiinteistönotariaatti esittää lausunnossaan, että markkinatilanne kohteen kohdalla on
erittäin vaikea ja yleinen kommentti puhelimitse ja näytössä on ”kulut liian suuret”.
Riku Laukkanen, Ari Lindell ja Leena Välikangas kokoontuivat 4.4.2018 avaamaan tarjouksia. Todettiin, että muita tarjouksia ei ole tullut kuin Loimaan Evankelisen kansanopiston säätiön tarjous 30.000 euron hintaan, liite 2.
Tarjouksessa esitetään tehtäväksi säätiön tarjoaman hinnan lisäksi vuokrasopimusta
Loimaan seurakunnan ja Loimaan evankelisen kansanopiston säätiön kanssa seurakuntatalon käytöstä. Vuokrasopimus takaisi seurakunnalle nykyisen kaltaisen tai tarvittaessa
suuremman käytön.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esitetään, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle määräenemmistöllä päätettäväksi ja päätöksen edelleen kirkkohallitukselle vahvistettavaksi
osoittaen, että myydään kiinteistö PAPPILA 430-477-6-292 (Mellilän seurakuntatalo)
Loimaan evankelisen kansanopiston säätiölle ostotarjouksen mukaisesti. (LV)
KÄSITTELY: Hannu Kauti teki esityksen myynnin keskeyttämisestä tai että jatketaan
neuvotteluja myyntihinnasta. Esitys ei saanut kannatusta, joten se raukesi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kokoukseen tuotu päätösehdotus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle määräenemmistöllä päätettäväksi ja päätöksen edelleen kirkkohallitukselle vahvistettavaksi osoittaen, että myydään kiinteistö PAPPILA 430-477-6-292 (Mellilän
seurakuntatalo) Loimaan evankelisen kansanopiston säätiölle ostotarjouksen
mukaisesti.
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KÄSITTELY: Jäsen Hannu Kauti teki esityksen myynnin keskeyttämisestä, jota
jäsen Esko Lundgren kannatti. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa jaoston
päätösehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja jäsen Hannu Kautin tekemää esitystä kannattavat äänestävät EI.
Leena Virtanen JAA, Heini-Sisko Borra JAA, Eliisa Jaatinen JAA, Pekka Kaasalainen EI, Erkki Kallio JAA, Hannu Kauti EI, Esko Lundgren EI, Pekka Mäkelä JAA,
Heikki Vainio JAA ja puheenjohtaja Riku Laukkanen JAA. Äänestyksen tulos oli
seitsemän (7) JAA-ääntä ja kolme (3) EI-ääntä eli jaoston päätösehdotus tuli hyväksytyksi.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle määräenemmistöllä päätettäväksi ja päätöksen edelleen kirkkohallitukselle vahvistettavaksi osoittaen, että
myydään kiinteistö PAPPILA 430-477-6-292 (Mellilän seurakuntatalo) Loimaan
evankelisen kansanopiston säätiölle ostotarjouksen mukaisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkovaltuusto päättää määräenemmistöllä ja lähettää päätöksen edelleen kirkkohallitukselle vahvistettavaksi
osoittaen, että myydään kiinteistö PAPPILA 430-477-6-292 (Mellilän seurakuntatalo) Loimaan evankelisen kansanopiston säätiölle ostotarjouksen mukaisesti.
KÄSITTELY: Jäsen Esa Kuusela teki kirkkoneuvoston päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun. Tätä esitystä ei
kannatettu.
Jäsen Hannu Kauti teki kirkkoneuvoston päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen jäsenien Jukka Korvenpään, Esko Lundgrenin ja Pekka Kaasalaisen kannattamana, että myynti keskeytetään.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa kirkkoneuvoston päätösehdotusta kannattavat äänestivät JAA ja Hannu Kautin tekemää esitystä myynnin keskeyttämisestä kannattavat äänestivät EI.
Heini-Sisko Borra JAA
Anu Haapanen JAA
Kari Nummila EI
Antti Eskola EI
Jouni Ojala EI
Eliisa Jaatinen JAA
Pekka Kaasalainen EI
Jorma Saarinen EI
Hannu Kauti EI
Katariina Kojo JAA
Jukka Korvenpää EI
Esa Kuusela EI
Jukka Laaksonen JAA
Esko Lundgren EI
Anniina Marjamäki JAA
Pekka Mäkelä JAA
Tarja Mäki-Punto-Ristanen JAA
Marjo-Riitta Kivistö EI
Jaana Boström JAA
Hanna Sohlman EI

9
Kirsi Toivola JAA
Heikki Vainio EI
Margit Vehviläinen EI
Leena Virtanen JAA
Veli Reunanen JAA
Äänestyksen tulos oli 12 JAA-ääntä ja 13 Ei-ääntä. Jäsen Hannu Kautin esitys
myynnin keskeyttämisestä tuli hyväksytyksi.
PÄÄTÖS: Myynti keskeytetään.

9§

LOIMAAN SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS
2017
Kirkkoneuvosto 6.2018, 82 §:
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 §:
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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 tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille.
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
tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille.
d) merkitsee tiedoksi tilintarkastusmuistion, (salassa pidettävä JulkL 24.1. § 15).
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkovaltuusto
a) merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017,
b) hyväksyy vuoden 2017 seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen,
c) päättää tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille.
PÄÄTÖS: a – c hyväksyttiin.

10 §

MUUT ASIAT
Kirkkovaltuuston syyskauden kokoukset pidetään ti 23.10. ja to 20.12.2018.

11 §

TIEDOKSI
KN 1.2018 lyhennelminä:
a.

7§
EHDOTUS TIEDOTUKSELLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ LOIMAAN LEHDEN KANSSA
Toteutetaan kaksi 4-sivuista ja yksi 8-sivuinen paperiliite ja niihin liittyvät toimitustyöt ja tarpeellinen määrä haastatteluja sekä sähköinen versio kustakin lehdestä, jotka linkitetään seurakunnan
kotisivuihin, yhteistyössä Loimaan Lehden kanssa. Kyseiset lehdet jaetaan kaikkiin Loimaan talouksiin.
b. 10 §
RAKENNUSTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN, TOIMIVALTARAJAT JA
PALKKIO VUONNA 2018
Kirkkoneuvosto valitsi nykyisen rakennustoimikunnan (Hannu Kauti, Veli Reunanen, Leena Virtanen, Riku Laukkanen, Ari Lindell, Raimo Huhtala ja Sauli Heikkilä) vuoden 2018 investointikohteisiin, hyväksyi rakennustoimikunnalle oikeuden toimikautensa ajan tehdä ja hyväksyä tarpeellisia muutoksia, joiden arvo on alle 10.000 e, alv 0 %, kirkkoneuvoston hyväksymiin hankesuunnitelmiin ja tarjouksiin, ja hyväksyi, että rakennustoimikunnan luottamushenkilöjäsenet saavat korvausta ansionmenetyksestä 25 e/tunti työmaakäynneistä ja muusta asiaan paneutumisesta
hakemuksen mukaan. Rakennustoimikunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti.
c. 12 §
DOMUS-ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄÄN LIITTYMINEN
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Kirkkovaltuusto on 19.12.2017 myöntänyt vuoden 2018 talousarviossa määrärahan asianhallintajärjestelmän hankintaan.
Kirkkohallitus on kilpailuttanut Domus–asianhallintajärjestelmän ja ottanut sen käyttöönsä vuonna 2016. Asianhallintajärjestelmä on mahdollista saada hyvin kohtuullisen hintaan seurakuntatalouden käytettäväksi. Liittymällä yhteiseen asianhallintaan välttää myös mahdollisesti työlään ja
valitusherkän kilpailutuksen. Arkkihiippakunnassa on meneillään hanke, johon useampia seurakuntia, Loimaan mukaan lukien, on ilmoittanut kiinnostuksensa asianhallintajärjestelmään liittymiseksi.
Liittyminen yhteiseen asianhallintajärjestelmään toisi seurakunnalle hyötyä. Kaikki keskusrahastolle toteutettava toiminnallisuus olisi myös seurakuntien käytettävissä. Kokonaisuus mahdollistaa muun muassa sähköisen kokoustamisen, sähköisen allekirjoittamisen, sähköisen pitkäaikaissäilytyksen, sopimustenhallinnan sekä luottamushenkilörekisterin ja luottamushenkilöportaalin
käytön.
Tehtäväluokitukseen pohjautuva eAMS on rakennettu siten, että sitä voidaan käyttää myös seurakunnissa. Tehtäväluokituksen suunnittelu ja toteuttaminen on tyypillisessä käyttöönottoprojektissa noin vuoden yli kestävä työ, ja yhteisen järjestelmän kautta sen saa valmiina. Tämä tarkoittaa
taloudellisia säästöjä, sillä harvalla seurakunnalla on resursseja tehtäväluokituksen tekemiseen ja
oman asianhallintaprojektin läpivientiin.
Mitä useampi seurakunta on mukana saman järjestelmän piirissä, sitä enemmän asiakirjahallinto
yhtenäistyy. Liittyminen edellyttää seurakunnilta yhteisen eAMS:an käyttöönottoa. Järjestelmän
käyttökustannukset seurakunnille muodostuvat kertaluonteisesta käyttöönottokustannuksesta
sekä käyttäjämäärään pohjautuvasta kuukausiveloituksesta.
PÄÄTÖS: Loimaan seurakunta liittyy DOMUS-asianhallintajärjestelmään.

KN 2.2018 lyhennelminä:
d. 25 §
KESÄKANTTORIN PALKKAAMINEN
Seurakunnan kanttoritiimi esitti kesäkanttorin palkkaamista kahden kuukauden ajaksi. Perusteluina johtava kanttori esitti, 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 esitti ja
kirkkoneuvosto päätti, että kesäkanttorin tehtävään palkataan kirkkomusiikinopiskelija Kristian
Saarinen, joka oli seurakunnassa töissä jo kesällä 2017. Kristian Saarisesta on tullut kiittävää palautetta niin seurakuntalaisilta kuin työntekijöiltä.
e.
29 §
IT-ALUEEN TIETOSUOJAVASTAAVA
EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti seurakunta nimeisi IT-alueen tietosuojavastaava Marjut Marilan Loimaan seurakunnan tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti. Kirkon sisäisen ohjeistuksen mukaisesti nimettiin tietosuojan yhteyshenkilöksi toimistosihteeri Minna
Hannula, joka voi toimia yhteyshenkilönä eri tahoihin tarvittaessa.
Nimettiin tietosuojaryhmä, johon kuuluvat seurakunnan johtoryhmän jäsenet ja tietosuojan yhteyshenkilö, 31.12.2019 asti.

KN 5.2018 lyhennelminä:
f.

64 §
JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA AJALLE TOUKOKUU – JOULUKUU
2018
Liite.
g. 66 §
NUORISOTYÖNOHJAAJAN SIJAISEN JA LASTENOHJAAJAN SIJAISEN
PALKKAAMINEN
1) Valittiin lastenohjaajan sijaiseksi ajalle 26.4.2018 – 29.6.2019 nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
Mona Salonen ja varalle Ida Hellemaa.
2) 2) Valittiin nuorisotyönohjaaja – lähetyssihteerin sijaiseksi ajalle 7.6. – 31.12.2018 Matias Uusisilta ja varalle Sanna-Mari Ståhlström.
h. 67 §
SEURAKUNNAN KUUSI TOIMINALLISTA KÄRKIHANKETTA VUODELLE
2018 (osa otsikosta mukana)
Helmikuun 7. päivä järjestettiin Loimaan seurakunnassa työntekijöiden Toimintaneuvottelupäivä
syyskuussa tapahtuvaan Piispantarkastukseen liittyen hiippakuntasihteeri Mirkka Torpan ja työyhteisökonsultti Anna-Kaisa Hautalan johdolla.
A. Neuvottelupäivän pienryhmätyöskentelyn tuloksena syntyi vuodelle 2018 kuusi kärkihanketta:
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1.

”Työttömän viikkomessu”. Roolien muuttaminen toteutuksessa. Työntekijävallasta luopuminen, yhdessä tekeminen ja omistajuuden jakaminen. Seurakuntalaiset mukana. Toukokuussa Janne vastaa.
2. Toimitusten ja jumalanpalvelusten rytmitys (poikkeukset huomioiden). Sunnuntain käyttö, työntekijäryhmien huomiot. Tilojen vuokraus netin kautta. Elina ja khra. Maaliskuu.
3. Valotaulu pikatien varressa. Vuosisopimus, viikoittain vaihtuva mainos (tilaisuudet tai
kirkkovuosi). Viestintäryhmä. Maaliskuu, uudet kuvat palmusunnuntai.
4. Uusi tiimikokouskäytäntö muutaman tiimin välillä: tunteminen, tiedon jako, yhteinen
tekeminen. Lisäksi: kiertävä hartauskäytäntö, virkistys. Ari vastaa. 7.3. jory (johtoryhmä).
5. Yhteiskerho: päiväkerho – eläkeläiskerho Metsämaalla; yhteinen aika, jakaminen, resurssi.
Erja ja Sirpa vastuuhlöt, 7.3. ensimmäinen kerta.
6. Yhteisen keittiön ajatus! Vapaaehtoisvoimin pari kertaa kaudessa. Huhti- toukokuu, Sirpan
ja Annan johdolla.
B. Valotaulu pikatien varressa.. Kokeiluluontoisesti ostettiin viikon mainostila pitkänperjantain Gustav Faurén Requiem – konserttia varten. Hyötysuhteeltaan edullisinta olisi viikoittain
vaihtuva ilmoitus 12 kuukauden sopimuksella. Seurakunnan tiedotustiimi on päävastuullinen
vaihtuvasta sisällöstä.
i. 75 §.B
MUUT ASIAT
Merkittiin tiedoksi kappalainen Ritva Szarekin ilmoitus kirkkoneuvostolle, että hän on jättänyt Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille irtisanomisilmoituksensa 1.12.2018 alkaen
eläkkeelle siirtymistä varten.
j. 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.
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.
Valmisteluryhmään valittiin khra Laukkanen, talouspäällikkö Välikangas, jaoston puheenjohtaja Virtanen, työpäällikkö Lindell ja johtava suntio Hietanen.
k. 85 §
KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ 1.1.2019 ALKAEN
Kirkkoneuvosto päätti aloittaa uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön valmistelun seuraavalle valtuustokaudelle 2019 alkaen. Valmistelevaan työryhmään valittiin jäsenistä Erkki Kallio, Veli
Reunanen ja Leena Virtanen sekä viranhaltijoista kirkkoherra ja talouspäällikkö. Esitys uudesta
kirkkoneuvoston ohjesäännöstä tuodaan syyskuun kokoukseen
l. 87 §
SEURAKUNTAVAALIEN VAALIKONEEN PAIKALLISET KYSYMYKSET
Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään marraskuun kolmantena sunnuntaina eli 18.11.2018. Aikaisemmin vaalit järjestettiin isänpäivänä, marraskuun toisena sunnuntaina. 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.
Kirkkoneuvosto laati ehdotuksen Loimaan seurakunnan kolmeksi omaksi kysymykseksi seurakuntavaalien vaalikoneeseen. Kysymykset liitteenä.
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PÄÄTÖSEHDOTUS: Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
12 §

VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi valitusasiakirjat liitettäväksi pöytäkirjaan.

13 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.13.

Veli Reunanen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi,
Loimaalla 22.5.2018

Hannu Kauti

Katariina Kojo

