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§ 70

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Esitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla, KL:7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu, johon on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Esitys

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Marjatta SormunenMettälä ja Margit Vehviläinen. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 30.9.
– 1.11.2021 viraston aukioloaikana. Lisäksi pöytäkirja on nähtävillä Loimaan
seurakunnan nettisivuilla osoitteessa
https://www.loimaanseurakunta.fi/paatoksenteko/kirkkoneuvosto
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla.

Päätös

Esityksen mukaan.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Esityksen mukaan käsittelyjärjestyksen muutoksella, että § 75 käsitellään
kokouksen ensimmäisenä asiana, pykäläjärjestys säilytetään entisellään.
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§ 71

Kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Diaarinumero

46/00.02.06/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on tutkia
kirkkovaltuuston päätösten laillisuus.
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 2/2021 päättänyt seuraavan asian:
12 § Sähköisen kokousmenettelyn vuoksi tarpeelliset määräykset
seurakunnan toimielinten työjärjestyksiin sekä ohje- ja johtosääntöihin
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kehottanut korjaamaan yhden
kirjoitusvirheen ja vahvistanut ohjesäännön 2.9.2021.

Esitys

Kirkkovaltuuston päätös on kokouksessa 2/2021 syntynyt laillisessa
järjestyksessä ja on täytäntöönpanokelpoinen.
Kuulutus tuomiokapitulin päätöksestä on seurakunnan ilmoitustaululla 7.9. –
7.10.2021.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen
(KL 24:4)
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§ 72

Papiston loma- ja vapaapäiväsuunnitelma 1.10.2021 - 30.4.2022

Diaarinumero

22/01.00.02/2021

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnassa laaditaan tuomiokapitulin ohjeen mukaisesti kaksi kertaa
vuodessa suunnitelma papiston loma- ja vapaapäivistä.
Kirkkojärjestyksen 6:8 § 4a kohdan nojalla tuomiokapituli myöntää
kirkkoherran vuosiloman, virkavapauden ja vapaa-ajan. Jollei ohje- tai
johtosäännöllä toisin määrätä, kirkkoherra myöntää saman pykälän 3 kohdan
nojalla seurakunnan muun papiston vuosilomat ja vapaa-ajat. Nämäkin
merkitään taulukkoon, koska tuomiokapituli merkitsee ne tiedokseen.

Esitys

Suunnitelma esitetään tiedoksi kirkkoneuvostolle. Tuodaan kokoukseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 73

Jumalanpalvelussuunnitelma lokakuu 2021 - huhtikuu 2022

Diaarinumero

65/04.02.00/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Kirkkoherra on laatinut suunnitelman seurakunnassa toimitettavista
jumalanpalveluksista talvikaudella 2021 - 22. Suunnitelma on tarkistettu
ja muokattu yhdessä muun papiston ja kanttorien kanssa ja esitetään
nyt kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Esitys

Hyväksytään jumalanpalvelussuunnitelma ajalle lokakuu 2021 – huhtikuu
2022.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 74

Kirkollisveroprosentti 2022

Diaarinumero

DLOI/47/02.00.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Seurakunnan kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2§) ja
ilmoittaa se verohallitukselle kutakin talousarviovuotta edeltävän marraskuun
17. päivään mennessä (Verotus MenL 91 a§). Kirkkolain 15 luvun 2§:ssä
säädetään kirkollisverosta seuraavasti: ”Seurakunnan jäsenten tulee
osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1§:ssä mainittuihin
menoihin (seurakunnan tehtävien toteuttaminen ja kirkon
keskusrahastomaksut). Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain
hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen
suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkovaltuusto
vahvistaa tuloveroprosentin.”
Kirkollisveroprosenttia korotettiin 1,40 prosentista 1,60 prosenttiin vuodelle
2012.
Loimaan seurakunnan verotulojen kehitys:
Verovuosi
Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus
2020
2 912 289
309 708
2019
2 909 239
307 584
2018
2 867 633
316 277
2017
2 957 504
1 251
321 099
2016
2 964 817
46 165
324 744
2015
3 051 638
311 027
2014
3 006 948
291 240
2013
3 147 931
260 363
2012
2 974 150
249 230

3 221 997
3 216 823
3 183 910
3 277 351
3 335 726
3 362 665
3 298 188
3 408 294
3 223 380

Kirkollisverotuloja on elokuuhun 2021 mennessä kertynyt yhteensä 2 093 761
euroa (2 013 033 euroa 2020), joka on 80 278 euroa enemmän kuin samalta
jaksolta vuonna 2020. Valtionrahoitusta 206 840 euroa (206 472 euroa 2020).
Toistaiseksi jäsenmäärän väheneminen ei ole vaikuttanut verotulojen
kertymään.
Jäsenmäärä
.

2020
12 639

2019
12 882

2018
13 199

2017
13 443

Vuoden 2021 heinäkuuhun mennessä jäseniä oli 12 592.
Vuonna 2019 kirkollisveroa maksavia jäseniä oli 9.291 (59 %) ja vuonna 2020
9.194 (58 %).
Koronaviruksen vaikutukset talouteen ja erityisesti seurakuntalaisten
työllisyystilanteeseen eivät ole näkyneet seurakunnan
kirkollisverokertymässä.
Vuoden 2020 tilinpäätös oli ylijäämäinen. Sitä edellisinä vuosina seurakunnan
tilinpäätökset olivat alijäämäisä. Koska alijäämää oli neljänä vuotena
peräkkäin velvoitetaan seurakuntaa tasapainoittamaan talouttaan. Yhtenä
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näistä toimenpiteistä on tarkastella veroprosenttia. Seurakunta on valinnut
päätavoitteekseen henkilöstö- sekä hautaus- ja kiinteistöstrategian kautta
toimintakulttuuria muuttamalla saada riittävät säästöt, jotta alijäämäisiä
tilinpäätöksiä ei syntyisi. Siksi kirkollisveroprosentti esitetään pidettävän vielä
vuonna 2021 nykyisellään 1,60 prosentissa.
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2022 kirkollisveroprosentiksi
1,60.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 75

Kiinteistön Pappila 430-477-002-292 luovutus (Mellilän seurakuntatalo -kiinteistön myynti)

Diaarinumero

DLOI/44/03.01.00/2021

Kiinteistöpäällikkö Ari Lindell oli läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan.

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Loimaan seurakunta on kirkkoneuvoston toimeksiannon perusteella laittanut
Kiertonet.fi -palveluun kiinteistöjen myyntiosastolle Mellilän seurakuntatalon
myynnin 28.08 alkaen. Huutokauppa päättyi 08.09. klo 18.00. Korkeimman
tarjouksen jätti huutokaupan päätyttyä Seriplus Oy (2685540-2) Loimaalta.
Kirkkoneuvosto oli asettanut pohjahinnaksi 30.000 euroa. Jätetty tarjous oli
30.500 euroa, joka ylitti pohjahinnan. Näin ollen kirkkoneuvosto ottanee asian
käsittelyyn. Arvioitu hinta on selkeästi parempi kuin viime vuoden
tarjouskierrokselta saatu korkein tarjous. Tarjottua hintaa voidaan pitää
erittäin hyvänä vallitsevaan kiinteistöjen myyntihintoihin Loimaan
talousalueella. Kiinteistökaupan seurauksena kiinteistön käyttökulut ja tulevat
peruskorjauskulut poistuvat seurakunnalta.
Seurakunta on vuokrannut seurakuntatalon Munkkis Oy:lle ajalle 1.9.2021 –
28.2.2022. Nykyisille seurakunnan toiminnoille, joita seurakuntatalossa on
ollut, on löytynyt korvaavat tilat Mellilän alueelta.
Liitteenä on kiinteistörekisteriote, karttaote ja kiinteistönvälittävän
arviolausunto.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistö Pappila 430-477-6292 luovutetaan Seriplus Oy:lle(2685540-2) 30.500 euron kauppahinnalla.
Koska kyseessä on kiinteistön luovutus, se vaatii kirkkovaltuustossa
vähintään 2/3 määräenemmistön, ja päätös pitää alistaa kirkkohallituksen
virastokollegion vahvistettavaksi.

Käsittely

Keskusteltiin korvaavista tiloista sekä toiminnan jatkumisesta ja mahdollisesta
uudesta toiminnasta muissa Mellilässä jo olemassa olevissa tiloissa kuin
seurakuntatalolla.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

6/2021

8

29.09.2021
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 76

Seurakunnan toiminnan ja henkilöstön tilastot

Diaarinumero

DLOI/48/02.00.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Liitteenä seurakunnallisen toiminnan ja henkilöstön tilastot ajalta 1.1. –
30.7.2021.

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi liitteenä olevat tilastot.

Päätös

Esityksen mukaan lisättynä elokuun 2021 tilastoilla.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 77

Talousarvion toteuma 1.1. - 31.8.2021

Diaarinumero

DLOI/4/02.00.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Liitteenä talousarvion toteuma ajalta 1.1.-30.8.2021.

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 78

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirjaote 25.8.2021, § 21
Rakennustoimikunnan hautausmaakatselmuksen muistio
Mellilän kappelineuvoston pöytäkirja 2/2021
Metsämaan kappelineuvoston pöytäkirja 3/2021
Alastaron kappelineuvoston pöytäkirja 3/201
Valmisteluryhmän muistio 5.2021

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 79

Kirkkoneuvoston kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.37.

Allekirjoitukset

Riku Laukkanen
puheenjohtaja
Pöytäkirjantarkastus

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Loimaa 29.9.2021

Marjatta Sormunen-Mettälä
pöytäkirjantarkastaja

Margit Vehviläinen
pöytäkirjantarkastaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Loimaan seurakunta
Kirkkoneuvosto
29.9.2021, § 79

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta
eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan
mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79.

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 73

1 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Loimaan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käynti- ja postiosoite: Turuntie 32, 32200 Loimaa
Sähköposti: loimaa.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 73
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun
ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirja
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päivänä viestin lähettämisestä, jollei
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muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
–

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

–

tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

2 VALITUSOSOITUS
a) Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 71
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
Liitetään pöytäkirjaan
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jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu,
jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan
oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu
markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja
6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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