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Tervetuloa kokouksen jälkeen valtuustokauden päättävälle
jouluaterialle Ravintola Loimirantaan, Satakunnantie 1

Heini-Sisko Borra poissa,
varajäsen Ilkka Uusitalo
Anu Haapanen
Teemu Heilala poissa
Raimo Huhtala poissa
Tuula Hällfors-Laaksonen
Eliisa Jaatinen
Pekka Kaasalainen
Erkki Kallio
Hannu Kauti
Helvi Klemetti poissa,
varajäsen Raimo Savolainen
Katariina Kojo
Jukka Korvenpää
Jukka Laaksonen, varapuheenjohtaja
Esko Lundgren

Anniina Marjamäki
Pekka Mäkelä
Tarja Mäki-Punto-Ristanen
Tiina Perho
Veli Reunanen, puheenjohtaja
Jorma Rinne poissa,
varajäsen Tiia Reunanen
Iina Saarikallio
Hanna Sohlman
Kirsi Toivola
Heikki Vainio
Margit Vehviläinen
Leena Virtanen
24/26, 21 jäsentä, 3 varajäsentä

Riku Laukkanen, kirkkoherra
Raija Häkli, vs. talouspäällikkö
Sari Huhtala, pöytäkirjanpitäjä

26 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

27 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsu asialuetteloineen on nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla
12.12.2018 – 21.1.2019. Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille ja
kokoukseen oikeutetuille 12.12.2018.
Asialuettelo on seuraava:
26 § KOKOUKSEN AVAUS
27 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
28 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
29 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO
30 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2021 JA TALOUSARVIO
2019 SEKÄ HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO 2019
31 § INVESTOINNIT 2019
32 § UUDEN KIRKKOVALTUUSTON 2019-2022 VARSINAISET JÄSENET JA VARAJÄSENET
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33
34
35
36

§
§
§
§

MUUT ASIAT
TIEDOKSI
VALITUSOSOITUS
KOKOUKSEN PÄÄTÖS

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 21
jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Esteestä olivat ilmoittaneet Heini-Sisko Borra, jonka tilalle oli kutsuttu Ilkka Uusitalo (Antti Eskola ja Kauko Kankare olivat estyneitä), Helvi Klemetti, jonka tilalle oli kutsuttu Raimo Savolainen sekä Jorma Rinne,
jonka tilalle oli kutsuttu Tiia Reunanen. Teemu Heilala ja Raimo Huhtala olivat
poissa.
28 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
§ 31 käsitellään ennen § 30 käsittelyä, koska liitteenä olevassa Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2019 – 2021 on huomioitu kirkkoneuvoston esittämät investointien lisäykset, jotka käsitellään §:ssä 31.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

29 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO
PÄÄTÖSEHDOTUS: Pöytäkirjan tarkastus on kokousiltana, nähtävilläpito
21.12.2018. – 21.1.2019 Seurakuntapalveluiden virastolla. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Esko Lundgren ja Anniina Marjamäki.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

30 §

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2021 JA TALOUSARVIO
2019 SEKÄ HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO 2019
Kirkkoneuvosto 12.2018, 13.11.2018:
Kirkkoneuvoston jaosto 30.10.2018 90 §:Verotulot on arvioitu veroprosentin
1,60 tulojen varaan. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 3.000.000 euroa.
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki) tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa
valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurishistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 11/2015
18.5.2015 ). Arvioitu valtion rahoitus Loimaan seurakunnalle on 307.600 euroa.
Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2018 31.3.2020. Kilpailukykysopimuksen yhteydessä päätettyä lomarahojen leikkausta jatketaan vielä 2019. Palkkakustannuksiin on talousarvioon laskettu 1,8 prosentin nousu.
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Talousarvion sitovuustasot: Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle ulkoisesta nettomenosta osastotasolla, viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle ulkoisesta nettomenosta kustannuspaikkatasolla. Kirkkoneuvosto vahvistaa käyttötalousosan käyttösuunnitelman sen jälkeen kun kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarvion.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Jaosto esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy viimeistään
29.10. jäsenille toimitettavan Loimaan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 ja talousarvion vuodelle 2019 sekä Hautainhoitorahaston talousarvion 2019 ja antaa sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. (LV)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Loimaan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 ja talousarvion
vuodelle 2019 sekä Hautainhoitorahaston talousarvion 2019 ja antaa sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä
olevan Loimaan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 ja talousarvion vuodelle 2019 sekä Hautainhoitorahaston talousarvion 2019.
KÄSITTELY: Käsiteltiin ensin yleiskatsaus, jonka jälkeen pääluokkataso ja viimeisenä hautainhoitorahasto.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
31 §

INVESTOINNIT 2019
Kirkkoneuvosto 11.12.2018:
Kirkkoneuvoston jaosto 10/2018, 27.11.2018:

Kanta-Loimaan seurakuntatalosta on laadittu kuntoarvio. Arvio tehty insinööritoimisto Raksystems oy:n toimesta 09.11.2018. Perusteen arvion tekemiseen antoi epäily huono ilman laatu. Tarkastuksen perusteella rakennuksen kuntoluokka
on 3-4/5 eli rakennus on melko hyvässä kunnossa. Ei akuutti, mutta suurin korjattava kohde on keittiö ja varsinkin keittiön ja kahvion välinen seinä, jossa on
viitteitä mahdollisesta kosteudesta. Kosteus aiheutuu keittiön lattian runsaasta
pesusta vedellä. Keittiö on käytössä lähes joka viikonloppu. Lisäksi keittiön kallistukset ovat puutteelliset.
Samoin olisi kunnostettava seurakuntatalon ulkoalueen valaistus. Pysäköintialueen ja kulku seurakuntatalolle on heikosti valaistu.
Valaistus kannattaa korjata, ennen kuin pysäköintialueen asfaltointi suoritetaan.
Näin ollen keittiön korjaukseen tehdään v. 2019 investointeihin varaus 20.000
euroa ja piha-alueen valaistus 12.000 euroa.
Kun Metsämaan kirkon sisäkorjaus pääsee alkamaan vasta Joulun jälkeen, sekin
on siirtymässä v. 2019 investointeihin. Metsämaan kirkon ulkomaalaukseen on
tehty varaus 40.000 euroa, ja siihen olisi lisättävä sisäkorjauksen ja maalauksen
osuus 30.000 euroa.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että investointeihin tehdään lisäykset; Kanta-Loimaan keittiö 20.000 euroa,
piha-alueen valaistuksen uusiminen 12.000 euroa ja Metsämaan kirkon sisäkorjaukseen tehdään lisäys 30.000 euroa. (al)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää edelleen
kirkkovaltuustolle, että investointeihin tehdään lisäykset; Kanta-Loimaan keittiö
20.000 euroa, piha-alueen valaistuksen uusiminen 12.000 euroa ja Metsämaan
kirkon sisäkorjaukseen tehdään lisäys 30.000 euroa. (al)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
Valtuutetaan työsuojelupäällikkö Ari Lindell olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon Kanta-Loimaan seurakuntatalolla ilmenneiden työntekijöiden oireilemisten johdosta. Asian selvittämistä jatketaan yhdessä Työterveyshuollon kanssa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkovaltuusto hyväksyy investointeihin seuraavat lisäykset; Kanta-Loimaan keittiö 20.000 euroa, piha-alueen valaistuksen uusiminen 12.000 euroa ja Metsämaan kirkon sisäkorjaukseen tehdään lisäys 30.000 euroa.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

32 §

UUDEN KIRKKOVALTUUSTON 2019-2022 VARSINAISET JÄSENET JA VARAJÄSENET
Vaalilautakunta on 18.11.2018 vahvistanut seurakuntavaalien tuloksen. Kirkkovaltuuston varsinaisten jäsenten ja varajäsenten luettelo on liitteenä.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Vaalin tulos merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Vaalin tulos annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

33 §

MUUT ASIAT:
a. ANOMUS DIAKONIARAHASTOSTA
Kirkkoneuvosto 12.2018, 13.11.2018
Loimaan seurakunnan johtava diakoni Sirpa Laaksonen anoo kirkkoneuvostolta
4000 euroa otettavaksi diakoniarahastosta käyttöön vähävaraisten jouluruokaan
ja vähävaraisille jaettaviin diakoniatyön jouluavustuksiin.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään 4000 euroa otettavaksi diakoniarahastosta
loimaalaisten vähävaraisten jouluruokaan ja vähävaraisille jaettaviin diakoniatyön
jouluavustuksiin. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
Neuvosto päätti haastaa kirkkovaltuuston jäsenet osallistumaan vähävaraisten
joulumuistamisiin joulukuun kokouspalkkion hinnalla, matkakustannuksineen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Neuvosto haastaa kirkkovaltuuston
jäsenet osallistumaan vähävaraisten joulumuistamisiin joulukuun kokouspalkkion
hinnalla, matkakustannuksineen.
KÄSITTELY: Kirkkovaltuuston jäsenistä ne, jotka haluavat ottaa haasteen vastaan, merkitsevät nimilistaan, joka laitetaan kiertämään, rastin nimensä kohdalle
ja edestakaisen kilometrimäärän kokouspaikalle ja takaisin.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. Lista annetaan taloustoimistolle toimenpiteitä varten.
34 §

TIEDOKSI
KN 12.2018 lyhennelminä:
a. § 173: JONI HEIKKILÄN OPINTOVAPAA-ANOMUS
Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 15.8.2017 (KN 7/2017) seurakunnan johtavalle nuorisotyöntekijälle Joni Heikkilälle palkatonta virkavapaata toimiakseen muissa työtehtävissä 6.9.2017
alkaen 2018 loppuun saakka.
Työtehtäviensä ohella muun työnantajan palveluksessa Heikkilä on suorittanut sosiaalialaan liittyviä jatko-opintoja Turun avoimessa Ammattikorkeakoulussa. Nyt hän anoo vuoden jatkoa,
1.1.2019 – 31.12.2019, palkattomalle virkavapaudelleen voidakseen jatkaa ko. opintoja.
Opintovapaalaki (Finlex, opintovapaalaki 273/1979). Oltuaan vuoden saman työnantajan palveluksessa työntekijä on oikeutettu viiden vuoden aikana kahden vuoden opintovapaaseen julkisen
valvonnan alaisessa koulutuksessa. Työnantaja voi, jos opiskelusta on huomattavaa haittaa, siirtää
sen aloittamista kuudella kuukaudella.
Tätä voi soveltaa esimerkiksi tapaukseen, jossa olisi jokin tärkeä projekti, jota vain tämä työntekijä voi hoitaa, ei tavalliseen työhön. Opintovapaa ei myöskään estä työssä käymistä. Työnantaja
voi opintovapaan jälkeen vaatia todistuksen opinnoista.
Kirkkoneuvosto myönsi anomuksesta nuorisotyönohjaaja Joni Heikkilälle opintovapaata nuorisotyönohjaajan virasta 1.1. – 31.12.2019.
b. § 174: SAIRAALATEOLOGIN SIJAINEN
Loimaan seurakunnan sairaalateologin viransijaisuus jatkuu tammikuun 2019 loppuun saakka.
Sairaalateologin tehtäviin on kuulunut 50 % seurakuntapastorin tehtävät. Lyhyen ajan sijaisjärjestelyt olisivat kenties onnistuneet muun papiston voimin, mutta ottaen huomioon sairaalan asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeet ja joulunajan kiireet seurakunnassa, on välttämätöntä saada sijainen kolmen kuukauden ajalle 1.11.2018 – 31.1.2019.
Kirkkoherran ehdotuksesta arkkihiippakunnan tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräyksen
pastori Risto Rätylle toimimaan Loimaan seurakunnan sairaalateologin viransijaisena ajalle
1.11.2018 – 31.1.2019.
c. § 177: ESITYS SUNTIODEN SIIRTÄMISEKSI OSAKSI HAUTAUS- JA KIINTEISTÖTOINTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄ KEHITTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 14.5.2018 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. Tehtävään on hyvä valita valmisteluryhmä.
Vaikka tässä vaiheessa ollaan vasta valmistelemassa asiaa, niin on hyvä päättää samalla aloittaa
Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen yhteistoimintamenettely asiassa viemällä se yhteis-
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työtoimikunnan käsittelyyn. Tämä siksi että, tässä asiassa tehtävillä lopullisilla päätöksillä saattaa olla henkilövaikutuksia ja se saattaa tuoda muutoksia nykyisiin työnkuviin.
Tehtävän valmistelun perusteella kirkkoneuvosto tulee tekemään lopulliset ratkaisut asiassa.
PÄÄTÖSEHDOTUS (RL): Kirkkoneuvosto päättää
a) valmistelun aloittamisesta koskien suntioiden siirtoa hautaus- ja kiinteistötoimen alaisuuteen
sekä hautaus- ja kiinteistötoimen työtehtävien ja toimintatapojen kehittämistä,
b) samalla aloittaa Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen yhteistoimintamenettely asiassa
viemällä se yhteistyötoimikunnan käsittelyyn. Tämä siksi että, tässä asiassa tehtävillä lopullisilla päätöksellä saattaa olla henkilövaikutuksia ja se saattaa tuoda muutoksia nykyisiin työnkuviin.
c) valitsee valmisteluryhmän
d) valmisteluryhmän ehdotus tuodaan marraskuun kirkkoneuvostoon.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin a – d. Valmisteluryhmään valittiin khra Laukkanen, talouspäällikkö Välikangas, jaoston puheenjohtaja Virtanen, työpäällikkö Lindell ja johtava suntio Hietanen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valmisteluryhmä on kokoontunut neljä kertaa, joista yhtenä kertana mukana olivat suntiot, haudankaivajat ja siistijä. Valmisteluryhmä valtuutti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja talouspäällikön haastattelemaan ja samalla kuulemaan hautaus- ja kiinteistötoimen työntekijät ja viranhaltijan. Kuulemisista laadittiin yhteenveto. Johtava suntio ja työpäällikkö ovat laatineet selvitykset työalojensa nykytilasta ja tulevaisuudesta.
Näiden selvitysten tuloksina valmisteluryhmä esittää muutoksia organisaatiorakenteeseen ja siihen, että kirkkoneuvosto pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan kiinteistöjen käyttöön. Organisaatiomuutokset vaikuttavat työntekijöiden toimenkuviin ja esimiessuhteisiin. Kiinteistöjen käyttöön vaikuttavana toimenpiteenä esitetään palvelutason periaatteiden määrittelyä sekä kustannustietoisuuden lisäämistä.
Kirkkoneuvoston kokouksessaan 14.5.2018 päättämä Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen yhteistoimintamenettely on aloitettu viemällä asia työsuojelupäällikölle tiedoksi 28.8.2018
ja siten yhteistyötoimikuntaan käsittelyyn, koska asiassa tehtävillä lopullisilla päätöksillä saattaa
olla henkilöstövaikutuksia.
Valmisteluryhmä on todennut seurakunnan nykyiset virka- ja työsuhteet hautausmaa- ja kiinteistösektorilla. Seurakunnassa on työpäällikön virka sekä työsuhteisia johtava suntio, kaksi kokoaikaista suntiota (toinen näistä määräaikainen), kaksi osa-aikaista ja yksi tarvittaessa työhön kutsuttava. Näiden lisäksi kaksi kokoaikaista haudankaivajaa sekä siistijä.
Valmisteluryhmä on määritellyt sekä johtavalle suntiolle että suntioille kunkin suntion vastuukirkon ja –seurakuntatalon.
Seurakunnassa on käytössä sähköinen ajanvarausjärjestelmä, johon merkitään kussakin tilaisuudessa tarvittavat työntekijät. Kirkkoherranviraston asiakaspalvelussa tehtävän varauksen yhteydessä ei aina ole tiedossa, kuka suntioista on vuorossa, sillä varauksia tehdään useitakin viikkoja
aiemmin. Vuosilomat, vapaapäivät ja muut poissaolot tuovat tilanteisiin ongelmia. Seurakuntalaisten hyvä palvelu vaatii, että järjestelmä on hallinnassa. Myös suntioiden työtyytyväisyys ja
saatavuus edellyttävät selkeää etukäteen tapahtuvaa suunnittelua ja tiedotusta. Toinen toisensa
sijaistaminen tekee tehtävästä vaativan, sillä toimitiloja ja käytäntöjä on monia.
Järjestelmä ei ole nykyisellään ollut riittävän toimiva. Jotta suntioiden työala voi toimia hallitusti,
valmisteluryhmä on valmistellut suntio- ja siivouspalvelun kehittämisehdotusta siten, että suntiot
siirtyvät hautaus- ja kiinteistöhallinnon alle, jossa ylin esimies on talouspäällikkö. Johtava suntio
tekee omaa suntion perustehtäväänsä ja toimii samalla suntioiden ja siivoojan esimiehenä sekä
työpäällikkö on esimies haudankaivajille.
Suntiot ja siivooja sekä työpäällikkö ja haudankaivajat ovat suostumuksensa mukaisesti tehneet
kukin oman työaikansa seurannan, josta on saatu valmisteluun aineistoa.
Viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden, joita tämä muutos tulee koskemaan,
palkkaedut pysyvät nykyisenlaisina.
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Tämä esitys on viety 1.11.2018 yhteistyötoimikunnan puheenjohtajalle Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisen yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Kirkkoherra on työantajan edustajana tiedottamassa asiasta toimikunnan kokouksessa.
Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi, varattuaan
viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi, päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta
muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää (KL 6:37 §).
Työsuhteisten osalta on noudatettu samanlaista kuulemismenettelyä kuin virkasuhteisten osalta.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto hyväksyy
a) työsuhteisten työntekijöiden osalta, että johtava suntio ja suntiot sekä siistijä siirretään osaksi hautaus- ja kiinteistöhallintoa 1.1.2019 alkaen. Johtavan suntion esimies on talouspäällikkö. Hankintatoimi ja korjaus- ja huoltotoimenpiteet keskitetään työpäällikölle.
b) suntioiden ja siistijän työntekopaikat (vastuukiinteistöt) 1.1.2019 alkaen:
johtava suntio Martti Hietanen
Kaupunginkirkko
suntio Juha Häkli
Mellilän kirkko ja seurakuntatalo
suntio Aku Kylmämetsä
Metsämaan kirkko ja Nahuntupa
siistijä Eila Mauriala
Kanta-Loimaan seurakuntatalo
suntio Pasi Nevalainen
Kanta-Loimaan kirkko ja seurakuntatalo
suntio Emma Putaansuu
Alastaron kirkko ja seurakuntatalo
Kaikki suntiot ja siistijä sijaistavat toisiaan vapaapäivien, lomien ja muiden poissaolojen aikana. (LV)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin a.
Hyväksyttiin b sillä lisäyksellä, että johtava suntio Martti Hietasen vastuukiinteistöksi lisättiin
myös Siunauskappeli.
d. § 178: MÄÄRÄAIKAISEN SUNTION PALKKAAMINEN
Palkattiin Pasi Nevalainen suntion määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.3.2019 – 31.12.2020,
työsuhde on kokoaikainen ja vaativuusryhmä 402. Työntekopaikka on Kanta-Loimaan kirkko ja
seurakuntatalo.

KN 13.2018 lyhennelminä:
e. § 202: VUODEN 2019 KIRKKOKOLEHDIT
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto
vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit. Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Liitteenä hyväksytty kolehtisuunnitelma.
f. 204 §
JOHTAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN SIJAISUUDEN JATKAMINEN JA
NUORISOTYÖNOHJAAJAN SIJAISEN PALKKAAMINEN
Palkataan seurakuntaan nuorisotyöntekijän viransijainen ajalle 15.1.2019 – 31.12.2019. Vaativuusryhmä 502. Kirkkoherra laatii hakuilmoituksen, joka julkaistaan mahdollisimman laajasti.
Kirkkoherra kutsuu koolle haastatteluryhmän valitsemaan sijaisen tammikuussa.
Kasvatuksen vs. johtavaksi viranhaltijaksi nimetään Sami Laaksonen. Tehtävän palkkaus on vaativuusryhmä 503 mukainen.
g. 205 §
SEURAKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2019
Hyväksyttiin seurakunnan koulutussuunnitelma vuodelle 2019.
h. 206 §
SEURAKUNNAN LIITTÄMINEN ALUEREKISTERIIN
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi kokouksessaan 10.11.2015, että kirkonkirjojen pito toteutetaan Suomen ev.lut. kirkossa tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Perustettavat keskusrekisterit voivat muodostua seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista tai alueellisesti
seurakuntayhtymää laajemman alueen seurakunnista tai muutoin itsenäisistä seurakunnista. Alueellisen organisoitumisen on suunniteltu tapahtuvan seurakuntien omaehtoisin sopimuksin.
Alueellisen keskusrekisterin toiminta tapahtuu isäntäseurakuntayhtymän hallinnoimassa alueellisessa
keskusrekisterissä. Kustannukset määräytyvät sopimuksessa mainittujen kustannusperusteisten
muuttujien mukaisesti.
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Alueellinen keskusrekisteri vastaa seurakunnille ja seurakuntayhtymille kuuluvasta kirkkolain
16 luvun ja kirkkojärjestyksen 16 luvun mukaisesta kirkonkirjojen pitämisestä siihen liittyneiden
sopijaseurakuntien puolesta. Alueellinen keskusrekisteri tuottaa määritellyt palvelut
sopijaseurakunnille niin, että palvelut tukevat seurakuntien toimintaa ja hallintoa mahdollistaen
sopijapuolten lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien
hoitamisen. Kirkonkirjoihin perustuvat todistukset, otteet ja jäljennökset antaa sopijaseurakunnan
puolesta alueellisen keskusrekisterin johtaja tai hänen määräämänsä muu kirkonkirjojen pitämiseen
perehtynyt viranhaltija.
Kustannukset mikäli Loimaan seurakunta liittyisi:
jäsenmäärä
€/jäsen
Loimaa
13 443
3,115
41 874,95 €

1. vaihe
2,332

€/jäsen
31 349,08

2. vaihe

Paimion rovastikunnan kirkkoherrojen kokouksessa syksyllä 2018 lääninrovastin alustuksen pohjalta päädyttiin yhteiseen periaatteelliseen alustavaan kantaan, että alueellisen rekisterin sijaan
pyritään paikalliseen yhteistyöhön, esim. Loimaa – Pöytyä – Koski tl.
Jatkossa lienee kuitenkin tarpeen miettiä perusteellisesti mikä tulee olemaan kustannuksiltaan
järkevin ratkaisu, mm. siksi että yhä enemmän asiointi on siirtymässä verkkoon, sähköiseen muotoon. Turun seurakuntayhtymän keskusrekisteri on 26.10.2018 päivätyssä tiedustelussa (liitteenä) ehdottanut keskusteluaikaa ja esittelyä, mitä liittyminen Loimaan seurakunnalle tarkoittaisi
käytännössä.
Alla ote ko. tiedustelusta.

Kutsutaan Turun seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtaja Loimaalle tammi-helmikuussa esittelemään alueellista keskusrekisteriä, jonka perusteella kirkkoneuvosto voi paremmin harkita
liittymistä tai mahdollista paikallista yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa.
i. 214 §
LÄHIESIMIESJÄRJESTELMÄN PURKU SUNTIOTIIMISTÄ
Kirkkoneuvoston kokouksessa 13.11.2018 (12/2018) päätettiin asia: ESITYS SUNTIODEN SIIRTÄMISEKSI OSAKSI HAUTAUS- JA KIINTEISTÖTOINTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄ KEHITTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 14.5.2018 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 (KN 1/2014) ESITYS LOIMAAN SEURAKUNNAN HAUTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMEN
ORGANISAATIOKSI.
Tällöin seurakunnan kiinteistöpäällikön virka lakkautettiin ja kiinteistöpäällikön alaisuudessa olleet suntiot siirtyivät kirkkoherran alaisuuteen. Työvuoro- ja lomalistojen laatimista, sekä tiimin
yleisjohtoa varten osoitettiin yhdelle suntioista johtavan suntion tehtävät. Hyväksyttiin johtavan
suntion toimintasääntö.
Johtavan suntion tehtävässä vuodesta 2014 olleen henkilön siirryttyä toisen seurakunnan palvelukseen kesällä 2016, julistettiin haettavaksi johtavan suntion tehtävä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.1.2017 alkaen. Johtavan suntion toimintasääntö hyväksyttiin kirkkoneuvoston kokouksessa 15.11.2016. (liite)
Kirkkoneuvoston kokouksessa 13.11.2018 (12/2018) päätettiin työsuhteisten työntekijöiden
osalta, että johtava suntio ja suntiot sekä siistijä siirretään osaksi hautaus- ja kiinteistöhallintoa
1.1.2019 alkaen. Johtavan suntion esimies on talouspäällikkö. Hankintatoimi ja korjaus- ja huoltotoimenpiteet keskitetään työpäällikölle.
Tähän tehtyyn organisaatiomuutokseen johtanut perimmäinen syy oli, että seurakunnan talouspäälliköllä on paremmat käytännölliset edellytykset kuin kirkkoherralla toimia suntioiden operatiivisena esimiehenä. Suntioiden tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun turvaamiseksi, on
tuotannollis-taloudellisista syistä perusteltua purkaa suntiotiimin lähiesimiesrakenne, jolloin työ-
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vuoro- ja lomalistojen laadinta sekä suntiotiimin yleisjohto siirtyisivät talouspäällikölle. Kirkkoherra on maininnut suunnitelmasta johtavalle suntiolle 29.11.2018 käydyssä keskustelussa.
Kirkkoneuvosto laittoi vireille suntiotiimin lähiesimiesrakenteen purkamisen.
j. 215 c. ESITYS LOIMAAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTOLLE KUOROILLE
MYÖNNETTÄVISTÄ AVUSTUKSISTA v. 2019
Pääkuorot
Kanta-Loimaan kirkkokuoro
1.700 €
Kaupunginkirkon kuoro
1.700 €
Pienet kuorot
Päivänkakarat
1.400 €
Mellilän naisten lauluryhmä
600 €
Päiväkuoro
250 €
Projektimainen kuorot
Metsämaan kappelikuoro
200 €
Alastaron messuryhmä
150 €
YHTEENSÄ hyväksyttiin
6.000€.
k. 215 d
STRATEGIATYÖRYHMÄ
Seurakunnan johtoryhmän kokouksessa 5.11 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.
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.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
35 §

VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi valitusasiakirjat liitettäväksi pöytäkirjaan.

36 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.51.

Veli Reunanen
Veli Reunanen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Sari Huhtala
Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi,
Loimaalla 20.12.2018

Esko Lundgren
Esko Lundgren

Anniina Marjamäki
Anniina Marjamäki

