LOIMAAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvoston jaosto

pöytäkirja 8/2018

Kokousaika tiistaina 28.8.2018 kello 15.30
Kokouspaikka Kaupunginkirkko Falsetti/neuvottelu, Turuntie 32

Läsnä
Leena Virtanen, puheenjohtaja
Erkki Kallio
Hannu Kauti
Tarja Mäki-Punto-Ristanen, poissa
Heikki Vainio

Riku Laukkanen, kirkkoherra
Leena Välikangas, talouspäällikkö
Ari Lindell, työpäällikkö

70 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

71 §

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

72 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ PITO
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan mahdollisesti Tarja Mäki-Punto-Ristanen ja
Heikki Vainio. Pöytäkirja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen tiistaina
28.8.2018 ja pidetään tarkastettuna nähtävillä kirkkoherranvirastossa 29.8. –
13.9.2018 aukioloaikoina.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään esitetyllä tavalla.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin, lisäyksellä pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kallio ja
Heikki Vainio.

73 §

ESITTELYLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esittelylista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin, lisäyksellä 83 § b. MHY LOIMIJOKI metsäpäivä KantaLoimaalla

74 §

HAUTAUSMAAKATSELMUKSEN MUISTIO
Hautausmaa katselmus pidettiin 18.7.2018, josta muistio liitteenä.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Merkitään muistio tiedoksi. (LV)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

75 §

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

76 §

HAUDANKAIVUUPALVELUSOPIMUS HUITTISTEN SEURAKUNNAN KANSSA
Loimaan seurakunnalla on ollut haudankaivuusopimus Huittisten seurakunnan
kanssa, jossa Loimaan seurakunta on huolehtinut Vampulan haitausmaan
haudankaivuusta. Sopimushinta on ollut 280 euroa sis. ALV 24 %. Keväällä jaosto
valtuutti kirkkoherran ja työpäällikön neuvottelemaan Huittisten seurakunnan
kanssa hinnan tarkastuksesta. Kirkkoherra ja työpäällikkö kävivät 28.06.
neuvottelussa Huittisten seurakunnan edustajien kanssa. Neuvottelun tuloksena
syntyi esitys, jossa hintaa tarkastetaan 5 %:n korotuksella 01.01.2019 alkaen.
Uusi sopimushinta olisi 294 euroa sisältäen ALV:n 24 %.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että Loimaan seurakunta
hyväksyy haudankaivuusopimuksen Huittisten seurakunnan kanssa koskien
Vampulan hautausmaan haudankaivuuta, jossa uusi sopimushinta olisi 5 %:lla
korotettuna nykyiseen sopimukseen. Uusi hinta olisi 294 euroa sis ALV:n 24 %
1.1.2019 alkaen.(AL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

77 §

INVESTOINTIOHJELMA 2018 JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Rakennustoimikunta on yhdessä työpäällikön kanssa toteuttanut osan
investointiohjelmasta, mutta kaikkia kohteita ei saada kuitenkaan toteutettua v.

2018 aikana. Suurin syy tähän on, että suunnitelmien tekeminen kestää oletettua
pidempään, kun suunnitelmissa pitää ottaa huomioon kaikki uudet
rakennusmääräyksen. Tämän seurauksena tarjouskierros jää liian myöhäiseen,
jolloin ei välttämättä saada enää tarjouksia, kun urakoitsijat ovat ”myyneet”
kiintiönsä täyteen. Toimikunta on ponnistellut kovasti saadakseen hankkeet
toteutettua niin hyvin kuin se vallitsevissa olosuhteissa on ollut mahdollista.
Liitteenä on v. 2018 investointiohjelma, ja jokaisen investoinnin kohdalla on
merkintä sen toteutumisesta.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle tiedoksi investointihankkeiden tilanteen. (AL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

78 §

KERÄÄVÄN AJOLEIKKURIN HANKINTA
Jo useampana syksynä on ollut keskustelua sellaisen ajoleikkurin hankinnasta,
jolla pysyisi tehokkaasti keräämään syksyllä lehtiä. Kun syksyllä on vielä ollut
kausityöntekijöinä niukasti ja huolimatta syksyisistä siivoustalkoista
hautausmailla, olisi tehokkaan leikkurin hankinta, jolla voisi mainiosti kerätä
lehtiä hyvin perusteltu. Seurakunnassa on ollut koeajattava muutamia malleja
edellisenä syksynä. Parhaaksi on osoittautunut Hautala service kone Etesia 80
Hydro, joka on sopivan pieni työleveydeltä, jolla sillä mahtuu suurimpaan osaan
hautariveistä, mutta samalla myös tehokas yhtenäisillä nurmikkoalueilla ja
käytävillä.
Rahoituksen suhteen on vaihtoehtoina osto tai leasing. Leasing rahoituksessa on
vaihtoehtona myös leasing kauden jälkeen.
Kokonaistaloudellisesti voisi olla seurakunnalle edullisin ratkaisu rahoittaa
hankinta 24 kk:n leasing sopimuksella 290 eur/kk ja sen jälkeen joko lunastaa
kone omaksi tai päivittää se uuteen koneeseen.
Tarjous on liitteenä.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Jaosto hyväksyy Hautala servicen tarjouksen Etesia 80
Hydro ajoleikkurista, jolla voidaan erinomaisesti kerätä syksyllä lehtiä.
Hankintana käytetään leasing sopimusta 24 kk. (AL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

79 §

TALOUSARVION TOTEUMA 31.7.2018
Liitteenä talousarvion toteuma ajalta 1.1. -31.7.2018.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esitetään edelleen kirkkoneuvostolle tiedoksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

80 §

TILASTOJEN KUUKAUSIRAPORTTI
Liitteenä tilastojen kuukusiraportti ajalta 1.1. – 30.6.2018.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan, merkitään tiedoksi ja esitetään edelleen
kirkkoneuvostolle. (LV)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

81 §

SEURAKUNNAN PERIMÄT MAKSUT VUONNA 2019
Seurakunnan perimiin tilavuokriin esitetään tarkistuksia muiden kuin kirkkojen
osalta. Samoin hautausmaksuihin esitetään tarkistuksia muiden kuin
hautapaikkamaksujen osalta.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Jaosto esittää kirkkoneuvostolle liitteenä
tilavuokrien ja hautausmaksujen hinnastojen 2019 hyväksymistä. (LV)

olevien

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

82 §

HAUDANHOITOHINNASTO VUODELLE 2019
Kirkkoneuvosto päättää vuosittain haudanhoitojen hinnoista. Seurakunta tekee
haudanhoitosopimuksia sekä vuoden kerrallaan että 5., 10. ja 25. vuodeksi ja 5.
ja 10. vuoden perennahoitoja. Haudanhoitohinnastoon esitetään tarkistuksia.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Jaosto esittää kirkkoneuvostolle
haudanhoitohinnaston vuodelle 2019 hyväksymistä. (LV)

liitteenä

olevan

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

83 §

MUUT ASIAT
a. Seuraavat kokoukset: ti 25.9 klo 15.30, ke 31.10 klo 15.30, ti 27.11 klo
15.30

a. MHY LOIMIJOKI METSÄPÄIVÄ KANTA-LOIMAALLA
MHY Loimijoki haluaisi järjestää lauantaina 15. syyskuuta 2018 metsäisen
maastotapahtuman Loimaan seurakunnan omistamalla alueella, Hirvikosken
purulenkin maastoissa.
Tapahtuma olisi päivällä noin klo 10-14 välisenä aikana. Tapahtuma on osa
valtakunnallista metsänomistajaviikkoa, jolloin eri puolilla valtakuntaa
metsänhoitoyhdistykset järjestävät erilaisia metsänomistamiseen ja
metsätalouteen liittyviä tilaisuuksia. Tapahtumassa olisi työnäytöksiä, kuten
harvennushakkuukohde, ja ehkä jokin muukin metsänhoitoon liittyvä
työnäytös sekä luontopolku.

Kahvi- ja makkaratarjoilua olisi myös ohjelmassa. Vastaavissa tapahtumissa,
joita on vuosittain järjestetty eri paikoissa, on ollut kävijöitä n. 100 henkilöä.
MHY Loimijoki järjestäisi tapahtuman pururadan maastossa, ja
hakkuunäytöksestä kertyvä puutavara markkinoidaan ostajille, tulot tilitetään
seurakunnalle ns. pystyhintana; mitään tekokustannuksia ja mahdollisen
muun näytöskohteen työkustannuksia ei tietenkään laskuteta.
Työnäytöskohteet ovat joka tapauksessa pienehköjä ja ne kohdennettaisiin
seurakunnan edustajan kanssa yhteistyössä todellisiin ja tarpeellisiin
työkohteisiin ja rajatuille alueille.
Alueelta löytyy varsin hyvin harvennushakkuuseen sopivia pieniä alueita.
MHY Loimijoki sopii pysäköintialueen Loimaan kaupungin kanssa.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Jaosto hyväksyy MHY Loimijoen ehdotuksen järjestää
metsäpäivä Loimaan seurakunnan omistamassa metsäpalstalla Pururadan
ympäristössä lauantaina 15.09. (AL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

84 §

MUUTOKSENHAKUASIAKIRJAT
Muutoksenhakuasiakirjat liitettiin pöytäkirjaan.

85 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.08.

Leena Virtanen
puheenjohtaja

Leena Välikangas
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu

Erkki Kallio

Heikki Vainio

Että tarkastettu pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä 29.8. –
Seurakuntapalveluiden virastossa ja siitä on ilmoitettu säädetyllä tavalla, todistaa
Riku Laukkanen, kirkkoherra

13.9.2018

