LOIMAAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja 11/2018

Kokousaika tiistai 9.10.2018 kello 18.30
Kokouspaikka Kaupunginkirkko, Falsetti
Läsnä
Riku Laukkanen, puheenjohtaja
Leena Virtanen, varapuheenjohtaja
Heini-Sisko Borra
Eliisa Jaatinen
Pekka Kaasalainen
Erkki Kallio
Hannu Kauti
Esko Lundgren
Pekka Mäkelä

Tarja Mäki-Punto-Ristanen
Heikki Vainio
Veli Reunanen, kv. puheenjoht., poissa
Jukka Laaksonen, kv. varapuheenjoht., §§ 158-166
Leena Välikangas, talouspäällikkö poissa
Raija Häkli, vs. talouspäällikkö
Ari Pääkkönen, Alastaron kappalainen
Elina Rouhiainen, Mellilän kapp., poissa
Ritva Szarek, Metsämaan kapp., poissa
Sari Huhtala, pöytäkirjanpitäjä

154 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

155 §

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

156 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erkki Kallio ja Hannu Kauti, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tulee tarkastaa kokousiltana ja pidetään tarkastettuna nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 10.10. – 9.11.2018 aukioloaikoina.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään esitetyllä tavalla. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

157 §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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158 §

RIPPIKOULUSUUNNITELMA VUODELLE 2019
Kirkkoneuvoston toimivaltaan kuuluu hyväksyä syksyisin seuraavan vuoden rippikoulusuunnitelma. Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2019 tuodaan kokoukseen.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään Loimaan seurakunnan rippikoulusuunnitelma
vuodelle 2019. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin lisäyksellä, että ulkomaille suuntautuvista rippikoululeireistä
puolet leirimaksusta maksetaan ennakkoon.

159 §

PAPISTON VAPAAPÄIVÄ- JA VUOSILOMALUETTELO LOMAKAUDELLE LOKAKUU 2018 – HUHTIKUU 2019
Kirkkoneuvosto 10.2018, 134 §:
Kirkkoneuvoston tehtävänä on käsitellä papiston vapaapäivä- ja vuosilomaluettelo
1.10.2018 – 30.4.2019. Kirkkoherran ja muun papiston vuosiloman ja sijaisjärjestelyn vahvistaa / merkitsee tiedokseen Tuomiokapituli. Luettelo tuodaan kokokseen.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Merkitään tiedoksi. (RL)
PÄÄTÖS: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Luettelo liitteenä.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Merkitään tiedoksi. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

160 §

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ 1.1.2019 ALKAEN
Kirkkoneuvosto 11.9.2018, 147 §:
Kirkkoneuvosto 14.5.2018 85 §: Tällä hetkellä voimassa oleva kirkkoneuvoston
ohjesääntö, jossa kirkkoneuvosto on jakautunut jaostoon, on Kirkkovaltuusto päättänyt 1.3.2011 24 § ja joka on alistettu tuomikapitulissa.
Nykyisen kirkkolain mukaan pääsääntöisesti kirkkoneuvosto on jakamaton. Sinne
voidaan perustaa jaostoja, jos valtuusto alistettavaa ohjesääntöä hyväksyessään pitää sitä tarpeellisena. KL 10:3 Kirkkoneuvoston jakautuminen jaostoon pitää olla
perusteltu.
Jaoston jäseniltä on epävirallista palautetta, että jaosto voitaisiin lakkauttaa seuraavan vaalikauden 2019 alusta ja laatia uusi kirkkoneuvoston ohjesääntö, jossa
kirkkoneuvosto on jakamaton.
Kirkkoneuvoston jakamattomuutta puoltaa myös se, että jaoston toimivaltansa
puitteissa ratkaisemaa asiaa ei voida siirtää kirkkoneuvostolle, koska jaoston päätös katsotaan kirkkoneuvoston tekemäksi. KL 10:3. Sen sijaan jaoston tekemistä
päätöksistä tulevat oikaisuvaatimukset tulevat kirkkoneuvoston päätettäviksi.
Toisaalta taas viranhaltijoiden valmistelun tueksi ja tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää.
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Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi, KJ 9:4.
PÄÄTÖSEHDOTUS (RL): Kirkkoneuvosto
a. päättää aloittaa uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön valmistelun, jossa kirkkoneuvosto on jakamaton, seuraavalle valtuustokaudelle 2019 alkaen,
b. valitsee työryhmän valmisteluun
c. päättää, että esitys uudesta kirkkoneuvoston ohjesäännöstä tuodaan elokuun
kokoukseen.
KÄSITTELY: Jäsen Tarja Mäki-Punto-Ristanen esitti kohdaksi a., että kirkkoneuvosto päättää aloittaa uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön valmistelun valtuustokaudelle 2019. Tätä yksimielisesti kannatettiin. Samoin hyväksyttiin yksimielisesti
esityksen tuonti uudesta ohjesäännöstä syyskuun kokoukseen.
PÄÄTÖS: a) Kirkkoneuvosto
d. päätti aloittaa uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön valmistelun seuraavalle valtuustokaudelle 2019 alkaen,
e. valitsi valmistelevaan työryhmään jäsenistä Erkki Kallion, Veli Reunasen ja
Leena Virtasen sekä viranhaltijoista kirkkoherran ja talouspäällikön.
f. päätti, että esitys uudesta kirkkoneuvoston ohjesäännöstä tuodaan syyskuun
kokoukseen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valmisteleva työryhmä kokoontui 14.8.2018. Läsnä olivat Veli Reunanen, Leena
Virtanen, Erkki Kallio, Riku Laukkanen ja Leena Välikangas. Puheenjohtajaksi valittiin Riku Laukkanen ja sihteeriksi Leena Välikangas. Todettiin valmistelevan työryhmän tehtävä kirkkoneuvoston päätöksen pohjalta.
Työryhmä päätyi esittämään kirkkoneuvostolle: Mikäli päätetään lakkauttaa kirkkoneuvoston jaosto (pidetään kirkkoneuvosto jakamattomana) perustetaan laajennettu valmisteluryhmä, johon kuuluu puheenjohtajien lisäksi pari kolme muuta
kirkkoneuvoston jäsentä. Tämä valmisteluryhmä kokoontuu kolme viikkoa ennen
kirkkoneuvoston kokousta samana päivänä illalla, jolloin päivällä on kokoontunut
johtoryhmä. Valmisteluryhmän tehtävänä on osallistua johtavien viranhaltijoiden
kanssa kirkkoneuvostoon tuotavien asioiden valmisteluun.
PÄÄTÖSEHDOTUS(LV):
a) Päätetään mahdollisesti lakkauttaa kirkkoneuvoston jaosto 1.1.2019 alkaen
b) Mikäli päätetään lakkauttaa kirkkoneuvoston jaosto (pidetään kirkkoneuvosto
jakamattomana) perustetaan laajennettu valmisteluryhmä, johon kuuluu puheenjohtajien lisäksi pari kolme muuta kirkkoneuvoston jäsentä. Tämä valmisteluryhmä kokoontuu kolme viikkoa ennen kirkkoneuvoston kokousta samana
päivänä illalla jolloin päivällä on kokoontunut johtoryhmä. Valmisteluryhmän
tehtävänä on osallistua johtavien viranhaltijoiden kanssa kirkkoneuvostoon
tuotavien asioiden valmisteluun.
c) Valmisteleva työryhmä valmistelee uuden kirkkoneuvoston johtosäännön, joka
tuodaan kirkkoneuvoston marraskuun kokoukseen.
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PÄÄTÖS: Asia jätettiin uudelleen valmisteluun.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirkkoneuvoston pitämistä jatkossa jakamattomana (jaoston lakkauttamista) puoltavat seuraavat seikat:
1. Nykyisen kirkkolain mukaan pääsääntöisesti kirkkoneuvosto on jakamaton.
Sinne voidaan perustaa jaostoja, jos valtuusto alistettavaa ohjesääntöä hyväksyessään pitää sitä tarpeellisena. KL 10:3 Kirkkoneuvoston jakautuminen jaostoon
pitää olla perusteltu.
2. Jaoston jäseniltä on epävirallista palautetta, että jaosto voitaisiin lakkauttaa seuraavan vaalikauden 2019 alusta ja laatia uusi kirkkoneuvoston ohjesääntö, jossa
kirkkoneuvosto on jakamaton.
3. Kirkkoneuvoston jakamattomuutta puoltaa myös se, että jaoston toimivaltansa
puitteissa ratkaisemaa asiaa ei voida siirtää kirkkoneuvostolle, koska jaoston
päätös katsotaan kirkkoneuvoston tekemäksi. KL 10:3. Sen sijaan jaoston tekemistä päätöksistä tulevat oikaisuvaatimukset tulevat kirkkoneuvoston päätettäviksi.
4. Toisaalta taas viranhaltijoiden valmistelun tueksi ja tilapäisiä tehtäviä varten
kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston
ratkaistavaksi, KJ 9:4. Seurakunnassa, jossa on suuri määrä säännöllisiä toimenpiteitä vaativia kiinteistöjä, tarpeelliseksi on koettu kirkkoneuvoston asettama
rakennustoimikunta, joka voidaan valita koko kaudeksi kerrallaan (2 vuotta).
5. Äskettäin Loimaalla suoritetussa piispantarkastuksessa oli esillä seurakunnan
hallinnon tarkoituksenmukaisuuden ja keventämisen tarve.
6. Mikäli päätetään lakkauttaa kirkkoneuvoston jaosto (pidetään kirkkoneuvosto
jakamattomana), perustetaan laajennettu valmisteluryhmä, johon kuuluu puheenjohtajien lisäksi pari kolme muuta kirkkoneuvoston jäsentä. Tämä valmisteluryhmä kokoontuu vähintään kaksi viikkoa ennen kirkkoneuvoston kokousta
samana päivänä illalla, jolloin päivällä on kokoontunut seurakunnan operatiivinen johtoryhmä. Täten uusitulla valmisteluryhmällä on mahdollisuus osallistua
johtavien viranhaltijoiden kanssa kirkkoneuvostoon tuotavien asioiden valmisteluun.
KÄSITTELY: Puheenjohtaja muutti päätösesitystään muutamien sanamuotojen osalta yksimielisesti kirkkoneuvoston kanssa.
PÄÄTÖSEHDOTUS (RL): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Kirkkoneuvoston jaosto lakkautetaan 1.1.2019 alkaen. Kirkkoneuvoston ohjesääntö tuodaan kirkkovaltuuston joulukuun kokoukseen.
Mikäli kirkkoneuvoston jaosto päätetään lakkauttaa (pidetään kirkkoneuvosto jakamattomana) perustetaan laajennettu valmisteluryhmä, johon kuuluu puheenjohtajien lisäksi kolme muuta kirkkoneuvoston jäsentä. Tämä valmisteluryhmä kokoontuu vähintään kaksi viikkoa ennen kirkkoneuvoston kokousta sen jälkeen, kun johtoryhmä on kokoontunut. Valmisteluryhmän tehtävänä on osallistua johtavien viranhaltijoiden kanssa kirkkoneuvostoon tuotavien asioiden valmisteluun.
Valmisteleva työryhmä valmistelee uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka tuodaan kirkkoneuvoston marraskuun kokoukseen.
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PÄÄTÖS: Jäsen Erkki Kallio esitti esittelijän esityksestä poikkeavan vastaesityksen,
että kirkkoneuvosto pidetään jaettuna, jaosto säilytetään, jota esitystä jäsen Hannu
Kauti kannatti. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän esitystä kannattavat äänestivät JAA ja vastaesitystä kannattavat äänestivät Ei.
Leena Virtanen JAA
Heini-Sisko Borra JAA
Eliisa Jaatinen JAA
Pekka Kaasalainen JAA
Erkki Kallio EI
Hannu Kauti EI
Esko Lundgren JAA
Pekka Mäkelä JAA
Tarja Mäki-Punto-Ristanen JAA
Heikki Vainio JAA
Riku Laukkanen JAA
Äänestyksen tulos oli yhdeksän (9) JAA-ääntä ja kaksi (2) EI-ääntä, joten esittelijä
esitys tuli hyväksytyksi.
161 §

KASVATUKSEN TIIMIN VAKIINNUTTAMINEN SEURAKUNNAN ORGANISAATIOSSA
Kirkkoneuvosto (11/2017) 4.12.2017 kokouksessa päätettiin ryhtyä organisaatiomuutokseen, jonka seurauksena seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön työalat yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka nimeksi tulee Kasvatuksen tiimi. Kokouksessa päätettiin, että Lapsi- ja nuorisotyön työalat yhdistetään Kasvatuksen tiimiksi.
Päätettiin myös, että Kasvatuksen tiimin työalavastaavaksi tulee johtava nuorisotyönohjaaja, vuoden 2018 alusta vuoden loppuun asti tässä tehtävässä on ollut vs.
johtava nuorisotyönohjaaja Sami Laaksonen.
Kasvatuksen tiimin vastuualue käsittää seuraavat työmuodot:
Päiväkerhotyö
Perhekerhotyö
Pyhäkoulutyö
Varhaisnuorisotyö
Partiotyö
Rippikoulutyö
Nuorisotyö
Erityisnuorisotyö
Työnjohdolliset tehtävät kasvatuksen tiimissä ovat jakaantuneet siten että johtavan
nuorisotyönohjaajan viransijaisen Sami Laaksosen toimiessa tiimin vastaavana työntekijänä, lastenohjaajien vastaavana työntekijänä on toiminut Anna-Kaisa Heikkilä.
Keskusteltuaan kasvatuksen tiimin toimivuudesta muiden lastenohjaajien kanssa,
Anna-Kaisa Heikkilä lausui seuraavalla tavalla:
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”Olemme tyytyväisiä Kasvatuksen tiimiin ja haluaisimme että, tämä tiimi jatkaisi
jatkossakin. Yhteistyö on toiminut hyvin. Kun kerholaisten määrä syksyllä pieneni,
saimme vastaavasti nuorisotyön puolelta mahdollisuuden ohjata mm. varkkarikerhoja. Tapahtumien ja leirien järjestäminen ja työntekijöiden paikalla olo eri tilaisuuksissa on helpompaa (kaikkien ei tarvitse olla kaikessa mukana). Samoin keskusteluyhteys muiden toimialojen välillä on helpottunut, kun yksi "väliporras" on
pois.
Kasvatuksen tiimin johtava työntekijä Sami Laaksonen kuvaili tiimin tarpeellisuutta
ja toimivuutta seuraavalla tavalla:
”Meidän kokemuksemme on siinä mielessä rajallinen, että nuorisotyötä on tehty
koko vuosi vajailla resursseilla, joka väistämättä vaikuttaa tehtyyn työhön ja sen
mahdollisuuksien täyteen hyödyntämiseen. Kuitenkin yhteinen tiimi on tehnyt näkyväksi niitä käytäntöjä, joita olemme jo pitkään epävirallisesti toteuttaneet. Yhteistyö on toiminut hyvin, ja mielestäni olemme jo nyt tehneet sellaisia avauksia,
jotka palvelevat loimaalaisia perheitä erittäin hyvin.
Tällä aikataululla se ei ole mahdollista, mutta ajattelisin, että yhteinen tiimi mahdollistaa työn kehittämisen ja tarvittaessa myös erikoistumisen, jota jossain määrin
on jo nyt nähtävissä esim. kirkkomuskarien suhteen. Mielestäni voisi olla paikallaan pohtia, olisiko tiimissä paikka nimetylle perhetyöntekijälle ja voisiko työnimikkeitä laajentaa muutenkin nykyisestä lastenohjaaja/nuorisotyönohjaaja-linjasta.
Ei välttämättä tänä keväänä, mutta jatkossa, etenkin jos kerhojen määrä jatkaa
laskuaan. Jos (kun) halutaan tarttua piispankin esiin nostamaan syrjäytymisuhan alla olevien nuorten kysymykseen, tarvitaan nuorisotyöhön kaikki käytössä olevat resurssit.”
Kasvatuksen tiimin jäsen, seurakunnan lapsiasiahenkilöksi nimetty nuorisotyönohjaaja Kerttu Niemelä, antoi asiasta seuraavan LAVA-lausunnon:
Lapsivaikutusten arviointi:
Puolletaan kasvatuksen tiimin säilyttämistä. Seurakunnan toiminta, sekä työntekijöiden että seurakuntalaisten näkökulmasta, palvelee parhaiten toimiva ja säännöllinen yhteistyö lapsityön ja nuorisotyön välillä. Nykyinen yhteistyö on jo lähtenyt
kehittämään jatkuvuutta kasvun kaarelle, jossa siirtymä lapsityön piiristä varhaisnuorisotyöhön on helpottunut.
Yhteinen kasvatuksen tiimi on luonteva tapa toimia ja kehittää omaa toimintaa.
Kasvatuksen tiimissä pystytään huomioimaan kokonaisvaltaisemmin perheitä ja
heidän tarpeitaan.
Kasvatuksen tiimistä on pelkästään myönteisiä kokemuksia, joten organisaatiomuutos, johon sysäyksen alun perin antoi lapsityönohjaajan siirtyminen eläkkeelle keväällä 2018, oli aiheellinen.
Jatkotyöskentelyä vaatii kasvatuksen tiimin johtavan työntekijän virkajärjestelyt.
Nuorisotyön tiimin vastaava työntekijä Joni Heikkilä on virkavapaalla vuoden 2018
loppuun asti, hänen sijaisenaan ja kasvatuksen tiimin vastaavana työntekijänä on
Sami Laaksonen.
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PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto katsoo kasvatuksen tiimin vakiinnuttaneen
paikkansa seurakunnan organisaatiossa. Marraskuun kirkkoneuvostoon tuodaan
päätettäväksi kasvatuksen tiimin sekä tiimin viranhaltijoiden johtosäännöt, siten että tiimin johtavien työntekijöiden rooli ja tehtävän edellyttämä koulutus ja pätevyys
tulevat huomioiduiksi.(RL)
KÄSITTELY: Esittelijä muutti päätösesitystään niin, että esitys kasvatuksen tiimin
sekä tiimin viranhaltijoiden johtosääntöjen osalta tuodaan joulukuun kirkkoneuvostoon.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

162 §

PÖYTÄKIRJOJA JA MUISTIOITA
a. Kirkkohallituksen pöytäkirjanote 28/2018, liite
b. Alastaron kappelineuvoston pöytäkirja 3/2018, liite
c. Mellilän kappelineuvoston pöytäkirja 3.2018, liite
d. Valmisteluryhmän muistio 8.2018, tuodaan kokoukseen
e. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjaote 14/2018, liite
PÄÄTÖSEHDOTUS: Merkitään liitteenä olevat asiakirjat tiedoksi. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

163 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
a) Vs. johtavan nuorisotyönohjaajan päätös 2/2018 (D), liite
PÄÄTÖSEHDOTUS: Merkitään tiedoksi. (RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

164 §

MUUT ASIAT
a. Keskiviikkona 31.10. klo 18 Kaupunginkirkolla seurakunnan strategiailta luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille.
b. Jäsen Eliisa Jaatinen toivoi, että kellot voisivat soida useammin. Rauhankellot
olivat olleet hieno kokemus.
c. Jäsen Eliisa Jaatinen toivoi, että Mellilän seurakuntataloa voitaisiin vuokrata
enemmän, esim. Loimaan opistolle.
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d. Jäsen Heini-Sisko Borra kertoi, että Kanta-Loimaan seurakuntatalon tilat tulee
mahdollisimman pian tutkia, koska useammalle henkilölle on tullut allergiaoireita tilassa.
e. Seurakuntavaalien tiedottamisessa on ollut puutteita.

165 §

MUUTOKSENHAKUASIAKIRJAT
Muutoksenhakuasiakirjat liitettiin pöytäkirjaan.

166 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

Riku Laukkanen
Riku Laukkanen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Sari Huhtala
Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu
Erkki Kallio
Erkki Kallio

Hannu Kauti
Hannu Kauti

