LOIMAAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvoston jaosto

pöytäkirja 9/2018

Kokousaika tiistaina 30.10.2018 kello 17.30
Kokouspaikka Kaupunginkirkko Falsetti/neuvottelu, Turuntie 32
Läsnä
Leena Virtanen, puheenjohtaja
Erkki Kallio
Hannu Kauti
Tarja Mäki-Punto-Ristanen, poissa
Eliisa Jaatinen, varajäsen
Heikki Vainio, poissa
Jukka Korvenpää, varajäsen

Riku Laukkanen, kirkkoherra
Leena Välikangas, talouspäällikkö
Ari Lindell, työpäällikkö
Raija Häkli, taloussihteeri

86 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

87 §

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

88 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ PITO
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan mahdollisesti Erkki Kallio ja Hannu Kauti.
Pöytäkirja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen tiistaina 30.10.2018 ja
pidetään tarkastettuna nähtävillä kirkkoherranvirastossa 31.10. – 15.11.2018
aukioloaikoina.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään esitetyllä tavalla.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

89 §

ESITTELYLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esittelylista hyväksytään työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin, muutoksella kohtaan 92 § Kuusiaitojen leikkaukset,
jolloin Muut asiat siirtyy yhden pykälän eteenpäin 93 § jne., ja lisäyksellä 93 § b)
Kuukausiraportti tammi-syyskuu 2018.

90§

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2021 JA TALOUSARVIO
2019 SEKÄ HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO 2019
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.
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.
91 §

HAUTAUSMAIDEN KESÄKUKAT 2019
Seurakuntamme on perinteisesti hankkinut kesäkukat avoimella
tarjouskierroksella. Kun olemme saaneet tarjoukset, tarjousten erot ovat olleet
hyvin pieniä vain muutamia satoja euroja, vaikka kokonaissumma onkin ollut
noin 20.000 euron luokkaa. Vuodelle 2015 toimittaja vaihtui, ja heidän
toimittamat kukat olivat hyvin korkealaatuisia verrattuna aikaisempaan
toimittajaan.
Seurakunnan edun mukaista on, ettei laadusta karsita, koska heikkolaatuisten
kukkien seurauksena menetämme hoitosopimuksia, ja joudumme lisäksi
vaihtamaan haudoille kukkia. Tämän perusteella heikkolaatuinen kukat eivät
olekaan kokonaistaloudellisesti edullisia.
Lisäksi perennahoito vähentää kesäkukkien määrää. Perennahoitojen osuus on
ollut kasvussa. Toivottavasti tuleva talvi olisi suosiollinen perennahoidoille, sillä
muutoin on vaarassa, ettei niiden osuutta saada kasvamaan.
Tarjoukset on lähetetty 13.09. Ellän Kukka ja Taimi, Kiipulan puutarha ja
Ylitalon puutarhalle. Määräaikaan mennessä saatiin tarjous vain Ellän Kukka ja
Taimi Ky:ltä. Kukkien määrä on tarkastettu vastaamaan tarvetta. Hinnoissa ei ole
olennaista yksikköhintojen muutosta aiempaan. Kukkien laatu on ollut hyvä
vuonna 2018.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään Ellan Kukka ja Taimi Ky:n tarjous v. 2019
kesäkukista. (AL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
92 §

KUUSIAITOJEN LEIKKAUKSET
Kuusiaidat on viimeksi leikattu talvikaudella 2017 - 2018 Kanta-Loimaan-,
Kaupungin- ja Mellilän hautausmailta. Jotta kuusiaidat pysyisivät siistinä ja
kauniina, niitä pitää vuosittain leikata. Työpäällikkö on lähettänyt
tarjouspyynnöt T:mi Piha-Aura, Kotipolun Pihaportti, sekä Laarimäen
Puutarhalle. Kotipolun pihaportti ilmoitti sähköpostilla, että he eivät tällä kertaa
jätä tarjousta. Piha-Aura ja Laarimäen puutarha jättivät tarjouspyynnön mukaisen
tarjouksen määräajassa. Tarjoukset on pyydetty hautausmaittain, jotta
kustannukset pystytään kohdistamaan oikein.
Suositusten mukaisesti kuusiaitojen leikkuuaika on talvikaudella marras –
maaliskuun välinen aika. Tarjoukset ovat liitteenä.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Tarjousten perusteella työpäällikkö ehdottaa, että
urakoitsijaksi valitaan T:mi Piha-Aura. Kyseinen toimittaja on myös aiemmin
leikannut kuusiaitojamme (AL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

93 §

MUUT ASIAT
a. Seuraava kokous: ti 27.11 klo 16.30
b. Kuukausiraportti tammi-syyskuu 2018 merkittiin tiedoksi ja esitetään
edelleen kirkkoneuvostolle tiedoksi.

94 §

MUUTOKSENHAKUASIAKIRJAT
Muutoksenhakuasiakirjat liitettiin pöytäkirjaan.

95 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.13.
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Leena Virtanen
puheenjohtaja

Leena Välikangas
Leena Välikangas
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu
Erkki Kallio
Erkki Kallio

Hannu Kauti
Hannu Kauti

