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§ 16

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 Margit Vehviläinen ja
Heikki Vainio. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 31.3
– 2.5.2022 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.
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§ 17

Siunauskappelin kylmälaitteiden jatkotakuu

Diaarinumero

DLOI/2/02.06.01/2018

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Työpäällikkö Ari Lindell oli läsnä asian esittelyn ajan.
Siunauskappelin vainajien säilytystilojen huolto on MV-jäähdytys Oy:llä.
Tehdastakuu laitteistolla on 24 kk. Nyt MV-jäähdytys Oy on tehnyt tarjouksen,
jossa takuuaika pitenee 36 kk:teen. Lisäksi on huomattava, että vuotuinen
takuuehtojen mukainen huolto on kiinteähintainen 545 eur (alv 0 %). Jos
seurakunta käyttää heidän palvelujaan muissa kohteissamme tarjouksen
mukaiset alennusprosentit ovat silloinkin voimassa.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy MV-jäähdytys Oy:n tarjouksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikölle

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 18

Kirkkojen paloilmaisimien huoltosopimus

Diaarinumero

DLOI/14/00.06.01/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Työpäällikkö Ari Lindell oli läsnä asian esittelyn ajan.

Loimaan seurakunnalla on jokaisessa kirkossa automaattinen
paloilmaisin. On tarkoituksenmukaista huoltoyhtiöiden muuttuessa, että
seurakunta kilpailuttaa huoltoyhtiöt. Olemme saaneet kaksi tarjousta
kirkkojen paloilmaisimien huollosta. Turvallisuusehtojen mukaisesti
paloilmaisimet pitää huoltaa kerran vuodessa.
Tarjouksen ovat jättäneet Alco oy ja ANV Lukkopalvelu Oy.
Tarjousten mukaisesti selvästi edullisempi on ANV Lukkopalvelu Oy.
Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy ANV Lukkopalvelun tarjouksen kirkkojen

paloilmaisimien määräaikaishuolloista.
Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 19

Ympäristökoneen hankinta ja varusteet

Diaarinumero

DLOI/2/02.06.01/2018

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Työpäällikkö Ari Lindell oli läsnä asian esittelyn ajan.
Loimaan seurakunnalla on kolme kappaletta Vilakoneen valmistamaa Wille
kiinteistötraktoria. Lisäksi on New Holland 5635 maataloustraktori
varustettuna Vila etukuormaajalla v. 1997, jota käytetään pääasiassa kaivurin
lavetin vetäjänä.
Wille kiinteistötraktorit ovat Wille 345 vm. 1998 sijoitettu Alastarolle
(käyttötunnit n. 4000h), Wille 445b vm. 2008 sijoitettu Kanta-Loimaalle
(käyttötunnit n. 5300h) sekä Wille 445 vm. 1989 sijoitettu Siunauskappelille
(käyttötunnit 8700h).
Wille kiinteistötraktorit ovat varsin iäkkäitä, ja käyttötunnit kohtuullisia, mutta
korjauskulut ovat kasvaneet; mm. viime syksyn huollot ja korjauskulut olivat
reilusti yli 10.000 euroa. Erityisesti korjauskulut ovat koskeneet vanhinta
kappelin Willeä, jossa myöskin on eniten tunteja. Nyt talvella pahimmillaan
kaksi konetta oli korjauksessa yhtä aikaa. Tämän vuoden aikana
Siunauskappelin Willeen tehtiin jo n. 5.000 euron remontti. Pitää myös
huomioida, että vaikka koneet on huollettu säännöllisesti, korjauskulut ovat
siitä huolimatta kasvussa.
Kirkkoherra, talouspäällikkö, työpäällikkö ja haudankaivajat ovat pitäneet
asiasta palaverin, ja todenneet, että seurakunnalla ei voi olla työkoneita, joita
pitää korjata, ja käyttö on sen vuoksi epävarmaa.
Työpäällikkö on selvittänyt mahdollisia malleja, ja parhaiten seurakunnan
tarpeisiin sopisi uusi Wille 375. Henkilökunnan vakaa käsitys on, että
seurakunnan kannattaisi pysyä samassa merkissä, koska silloin kaikki
käytössä olevat työkoneet sopisivat suoraan uuteen koneeseen. Ihan
vertailun vuoksi tarjoukseen on pyydetty työlaitteiden hinnat, jos seurakunta
päättäisi hankkia kilpailevan tuotteen.
Liitteenä on tarjous (ei julkinen), jossa on selostettu koneen vakiovarusteet,
kuormain ja muut varusteet. Uuden koneen takuu on 24 kk/2000 h, kumpi
ennen saavutetaan.
Haudankaivajat ovat myös käyneet testaamassa ja koeajamassa ko. mallin, ja
todenneet sen soveltuvan hyvin seurakunnan käyttötarkoitukseen.
Mahdollisesti hankittavista varusteista tärkein olisi lehti-imuri varustettuna
imusuulakkeella. Tällä varustuksella pystyttäisiin poistamaan lehdet käytäviltä
ja nurmikkoalueilta. Näin arvioiden pystyttäisiin pitämään paikat siistinä ja
säästäisimme merkittävästi käsinharavointia.
Arvioitaessa rahoitusmalleja kannattaa tarkasti harkita oston kanssa
mahdollista leasing-sopimusta ja sopimuskauden jälkeen koneen
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lunastamista. On aivan selvää, että näillä koneilla on käyttöikää yli 20
vuottakin.
Kokonaistaloudellisesti paras rahoitusratkaisu olisi sellainen, jossa peruskone
hankittaisiin leasing sopimuksella (leasing aika 5 v.) ja sen jälkeen
lunastetaan loppuvelka. Lehti-imuri kannattaa hankkia suoralla ostolla.
Arvioitu toimitusaika n. ½ vuotta.
Esitys

Kirkkoneuvosto:
a) päättää hankkia Wille 375 ympäristökoneen viiden (5) vuoden leasing
sopimuksella sekä ostaa siihen lehti-imurin säiliöllä.
b) anoo kirkkovaltuustolla lisämäärärahaa talousarvion ”Koneet ja kalusto”
kohtaan 25.000 euroa
c) päättää myydä Wille 445 vm. 1989 huutokaupalla, kun uusi kone on
saapunut.

Päätös

Esityksen mukaan a – c.

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 20

Lupa laavun rakentamiseen Pappila 1:20 kiinteistölle

Diaarinumero

DLOI/14/00.06.01/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Ari Lindell oli läsnä asian esittelyn ajan.
Katariina Kojo poistui asian päättämisen ajaksi, syynä
sukulaisuussuhde/Jesse Kojo.
Hirvikoskelaiset ry / Jesse Kojo ovat lähestyneet seurakuntaa ja tiedustelleet
mahdollisuutta rakentaa laavu seurakunnan metsän pururadan viereen kartan
osoittamaan paikkaan. Työpäällikkö on käynyt asiassa neuvotteluja, ja käynyt
arvioimassa sijoituspaikkaa. Neuvottelujen ja katselmuksen perusteella ei ole
estettä myöntää heille laavun rakentamisen lupa. Loimaan
rakennusvalvonnasta on tiedusteltu, mitä mahdollisia lupia ko. rakennelma
vaatii. Sieltä saadun selvityksen mukaan siihen riittää toimenpidelupa.
Seurakunta ei ota vastuuta laavun huoltamisesta ja siistimisestä, vaan siitä
vastaa Hirvikoskelaiset ry.

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää luvan laavun pystyttämiseen, ja työpäällikkö valvoo
pystyttämisen. Työpäällikkö hoitaa rakennusvalvontaan ilmoituksen laavun
rakentamisesta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikölle

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 21

Vokaatiot Loimaan seurakunnan palvelukseen

Diaarinumero

14/01.01.00/2022

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Loimaan seurakunnassa on tarve kahdelle pappisvirkaan vihitylle papille
kappalaisen anottua virkavapautta vuorotteluvapaata varten ajalle 1.3.27.8.2022 (joka hänelle myönnettiin) ja seurakuntapastorin irtisanouduttua
viranhoidostaan 2.helmikuuta 2022.

Pappisvirkaan vihittäväksi hyväksymisestä päättävät piispa ja
tuomiokapituli. Pappisvirkaan vihkimisen edellytyksistä ja muista seikoista,
jotka on otettava huomioon harkittaessa hakijan vihkimistä, määrätään
kirkkojärjestyksessä. (Kirkkolaki II Osa Pappisvirka, viranhaltijat ja
työntekijät/5. luku Pappisvirka / 1§ Pappisvirka ja papiksi vihkiminen).
Kirkkojärjestyksessä asiasta määrätään seuraavalla tavalla: Papiksi
voidaan vihkiä henkilö, joka on kutsuttu toimittamaan papinvirkaa. (KJ III
OSA, 5.LUKU, 5§). Tämä kutsu on seurakunnan piispalle ja
tuomiokapitulille toimittama vokaatio.
Loimaan seurakunta on palkannut kappalaisen vuorotteluvapaan sijaiseksi
ja papintyön perehdytykseen ajalle 1.3.–7.5.2022, ilman pappisvihkimystä
edellyttäviä tehtäviä, teologian maisteri Saila Ojansuun.
Loimaan seurakunnan palvelemiseksi pappisvirassa teologian maisteri
Saila Ojansuulle esitetään täten vokaatio:
1) 8.5. – 27.8.2022 vs. seurakuntapastorin ja 2) 28.8. – 8.11.2022
tilapäiseen seurakuntapastorin virkaan.
Avoinna olevaan seurakuntapastorin virkaan esitetään vokaatio teologian
maisteri Miia Joroselle määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan ajalle
8.5. – 31.12.2022. Viran määräaikaisuus täytyy olla perusteltu. Miia
Joronen on itse esittänyt toiveen viran määräaikaisuudesta vuoden
loppuun asti.
Kirkkolaki 6. luku 9§ 2.mom:
Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain, jos:
1)viranhaltija sitä itse pyytää;
2) määräajaksi ottamisesta säädetään erikseen; tai
3) tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevan virkasuhteeseen
kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava
työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii.
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Kuten tehtiin Saila Ojansuun kohdalla, seurakunta palkkaa Miia Jorosen
papintyön perehdytystä varten, ilman pappisvihkimystä edellyttäviä
tehtäviä, ajalle 6.4. – 7.5.2022.
Esitys

A) Teologian maisteri Saila Ojansuulle esitetään vokaatio:1) 8.5. –

27.8.2022 vs. seurakuntapastorin ja 2) 28.8. – 8.11.2022 tilapäiseen
seurakuntapastorin virkaan.
B) Teologian maisteri Miia Joroselle esitetään vokaatio määräaikaiseen

seurakuntapastorin virkaan ajalle 8.5. – 31.12.2022.

Päätös

Esityksen mukaan A) ja B).

Toimenpiteet

Ote lähetetään: Arkkihiippakunnan tuomiokapituli/hiippakuntapastori Pauliina
Järvinen

Muutoksenhaku

Päätöksiin ei voida hakea muutosta.
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§ 22

Esitys uudesta talouspäälliköstä edelleen valtuuston päätettäväksi

Diaarinumero

DLOI/15/01.01.01/2022

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Talouspäällikkö Leena Välikangas jätti 1.12.2021 Kirkkoneuvoston
kokouksessa eroanomuksen talouspäällikön virasta 1.11.2022 alkaen
siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle.
Kirkkoneuvosto esitti kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi eron Leena
Välikankaalle talouspäällikön virasta anotusti. Kirkkovaltuusto hyväksyi
esityksen kokouksessaan 15.12.2021. Uuden talouspäällikön haku
käynnistettiin helmikuussa 2022.
Hakemukset liitteineen pyydettiin toimittamaan 25.2.2022 klo 13 mennessä.
Hakemuksia saapui määräaikaan perille kaikkiaan kuusi, joista
haastattelutyöryhmä (kirkkoneuvoston valmisteluryhmä) kokoontui
tarkastamaan hakemukset 27.2. iltapäivällä. Todettiin hakuehdot täyttäviksi
neljä hakijaa. Kahdella hakijoista ei ollut suoritettuna vaadittua AMK- tai
korkeakoulututkinto. Näille kirkkoherra ilmoitti asian vielä samana iltana.
Haastatteluryhmä haastatteli Loimaan kaupunginkirkolla 7.3.2022 seuraavat
hakijat: Raisa Kinnunen, Iivo Holappa, Arina Ershova, sekä Mirjami Ekholm.
Hakuilmoituksessa oli tieto siitä, että hakijoiden arvioinnissa käytetään
soveltuvuusarviointia.
Haastatteluryhmä päätti kutsua soveltuvuusarviointiin Eezy Personnel yritykseen kolme hakijaa: Raisa Kinnunen, Arina Ershova sekä Mirjami
Ekholm. Kaikilla kolmella on kokemusta työskentelystä seurakunnan
talouspäällikkönä. Kaikille neljälle haastatellulle kirkkoherra ilmoitti asiasta
samana iltana sekä tekstiviestillä että sähköpostilla.
Eezy Personnel -yritys on toinen Kirkkohallituksen kilpailuttamista
soveltuvuusarvioinnin yhteistyökumppaneista. Kolmen hakijan arviointi
valmistuu 25.3., jolloin pidetään TEAMS-arviointipalaveri klo 13.
Valmistelutyöryhmä valmistelee esityksen kirkkoneuvostolle 28.3. ja esitys
tuodaan kokoukseen 30.3. edelleen Kirkkovaltuustolle henkilövaalissa 20.4.
hyväksyttäväksi.

Esitys

Hyväksytään esitys uuden talouspäällikön valinnasta henkilövaalilla
kirkkovaltuuston kokouksessa 20.4.2022.

Valmisteluryhmän esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Raisa Kinnunen valitaan
Loimaan seurakunnan uudeksi talouspäälliköksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 23

Kanttorin virka

Diaarinumero

DLOI/36/01.01.01/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Loimaan seurakunnan johtava kanttori on anonut eroa virastaan
vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 1.10.2022 alkaen.
Seurakunnan henkilöstösuunnitelman mukaisesti jokaisesta vapautuvasta
virasta on syytä käydä keskustelua, onko viran täyttö välttämätön vai
voidaanko virka lakkauttaa ja esimerkiksi muuttaa tilapäiseksi tai
määräaikaiseksi.
Seurakunnassa on tällä hetkellä kolme kanttorin virkaa. Johtavan kanttorin
virka perustettiin Loimaan seurakuntaan vuonna 2016. Luontevasti tämä virka
liittyi osaksi kehitteillä ollutta lähiesimiesjärjestelmää. Johtava kanttori on ollut
jäsen johtoryhmässä, joka on tärkeä seurakunnan operatiivisen johtamisen
tukipilari. Tällä hetkellä on mahdotonta ajatella seurakunnan
jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja kuorojen täysipainoista
toimintaa kahden kanttorin voimin. Niin sanottujen keikkakanttorien tilapäinen
palkkaaminen on toki mahdollista ja niin on toimittukin kiireisten sesonkien ja
jonkun kanttoreista virkavapauksien aikana.
Papiston määrää voimme todennäköisesti vähentää lähivuosina nykyisestä
viidestä neljään mutta kanttoreita, jotka käytännössä toimivat pappien
työpareina, on edelleen syytä olla kolme. Paimion rovastikunnan kokonsa
puolesta vertailukelpoisissa (toinen suurempi ja toinen pienempi)
seurakunnissa Liedossa ja Pöytyällä, on molemmissa kolme kanttorin virkaa.
Molemmissa on neljä kirkkoa, Loimaalla kuusi.
Seurakunnan väkiluvun ja taloudellisten voimavarojen vähenemistä silmällä
pitäen, on valmisteluryhmässä keskusteltu johtavan kanttorin viran
jäädyttämisestä ja sen sijaan kolmannen kanttorin palkkaamisesta tilapäiseen
virkaan pariksi- kolmeksi vuodeksi.
Jumalanpalvelusten kehittäminen ja elävöittäminen on toimintasuunnitelmissa
vuodesta toiseen ollut keskeinen tavoite. Tässä on osittain onnistuttukin mm.
järjestämällä erilaisia erityisjumalanpalveluksia. Ilman ammattitaitoisia
kirkkomuusikkoja tämä ei onnistu. Kun uutta kanttoria aletaan etsiä, on
tärkeää ilmaista tarve myös modernin (rytmi) musiikin osaamiselle ja mainita
toive kokemuksesta musiikkityöstä nuorison parissa.
Uuden kanttorin haku on syytä aloittaa viipymättä jo ennen kesää.
Hakuprosessiin on syytä sisällyttää henkilöarviointi ulkopuolisella taholla.
Kirkkohallituksen jumalanpalvelusosastolla työskentelevä kirkkomusiikin
asiantuntija Teija Tuukkanen on lupautunut olemaan käytettävissä uuden
kanttorin hakuprosessissa.
Liitteenä ehdotus työpaikkailmoitukseksi.
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Esitys

Julistetaan haettavaksi johtavan kanttorin virka, joka täytetään 1.10.2022 tai
sopimuksen mukaan.

Käsittely

Kirkkoherra muutti esitystään: Asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 24

Kesäkanttorin palkkaaminen kesä- heinäkuun ajalle

Diaarinumero

DLOI/15/01.01.01/2022

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Perinteisesti on tarpeen vaatiessa palkattu kesäkuukausiksi kesäkanttori
mahdollistamaan vakinaisessa virassa olevien vuosiloman pitoa ja
työjärjestelyjä jonkun kanttoreista työskennellessä rippikoululeirillä. Tänä
kesänä tarve on entistäkin akuutimpi, koska johtava kanttori on jäämässä
vanhuuseläkkeelle syksyllä, jota ennen hän jää virkavapaalle jo toukokuun
alussa ja sen jälkeen vuosilomalle.
Viime vuosina seurakunnassa on tullut tutuksi ns. keikkakanttorina toiminut
Sari Jokela. Hän on taitava ja yhteistyökykyinen muusikko, vaikkei olekaan
suorittanut kanttorin ammattitutkintoa. Sari Jokela on valmis toimimaan
seurakunnan kesäkanttorina tarvittaessa.

Esitys

Palkataan seurakunnan kesäkanttoriksi Sari Jokela ajalla 1.6.- 31.7.2022
samoin palkkaeduin kuin edellisinä vuosina on maksettu kanttorin tutkintoa
vailla oleville muusikoille.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään: Kaija Huhtanen, Sari Jokela

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 25

Henkilöstöasia

Diaarinumero

DLOI/31/01.01.02/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnan lastenohjaaja Sari Ketola hakee palkatonta toimivapaata
lastenohjaajan toimestaan ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023. Kirkkoneuvostolle
28.2.2022 osoitettu anomus liitteenä.

Esitys

Myönnetään Sari Ketolalle palkatonta toimivapaata lastenohjaajan toimesta
ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Sari Ketola, Anna-Kaisa Heikkilä, Sami Laaksonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 26

Nuorisodiakonin palkkaaminen määräaikaiseen projektityöhon

Diaarinumero

DLOI/36/01.01.01/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Loimaan seurakunnassa on syksystä 2021 ollut täyttämättä kolmas
nuorisotyönohjaajan virka. Kesäkuussa 2022 diakoniatiimistä vapautuu viides
virka työntekijän tultua irtisanotuksi viranhoidostaan joulukuussa 2021.
Yhteistyössä arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kanssa toteutetussa
strategiakyselyssä tukea sai aiemmin kasvatuksen tiimistä tullut ehdotus
nuorisodiakonin palkkaamiseksi. Erityisesti koronapandemian kuluessa on
käynyt ilmi, että nuoriso ei voi hyvin, on masentuneisuutta, elämän
tulevaisuuden näkymät ovat monella synkät. Diakoniatyöhön koulutetulle
erityisnuorisotyöntekijälle on selkeä tarve. Koska jokaista avautuvaa virkaa ja
tarvetta on syytä tarkastella kriittisesti, nuorisodiakonin virka voisi olla
projektiluonteinen ja määräaikainen.
Seurakunnalla on käytössään testamenttilahjoitus, joka voidaan suurelta osin
käyttää nuorisodiakonian projektiin.
Kasvatuksen- ja diakoniatiimeiltä odotetaan ehdotuksia mahdollisen
nuorisodiakonin toimenkuvaan ja hakuilmoitukseen maanantaihin 28.3.
mennessä. Valmisteluryhmä tutustuu tiimien ehdotuksiin ja ehdotus
hakuilmoituksesta nuorisodiakonin palkkaamiseksi määräaikaiseen
nuorisodiakonian projektiin tuodaan kokoukseen.

Esitys

Esitetään kirkkovaltuustolle, että seurakuntaan palkataan nuorisodiakoni 2
vuoden määräaikaiseen virkaan vastaamaan nuoriso- ja diakoniatyön
ajankohtaisiin haasteisiin.

Käsittely

Kirkkoherra muutti esitystään: Asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 27

Vaalilautakunnan asettaminen

Diaarinumero

84/00.00.01/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta huolehtii vaalilautakunta.
Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto (KL 23:19). Vaalilautakunta tulee asettaa
31.5.2022 mennessä (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:
1)
Valmistavat tehtävät vaaleja varten
2)

Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät

3)

Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen laadinta

4)

Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen

5)

Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely

6)

Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen

7)

Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen

8)

Vaalien jälkitoimenpiteet

Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain mukaan puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta
jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät
ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee
varajäseniä olla vähintään viisi.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä
päätöstä tehtäessä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka
osallistuvat kokoukseen sähköisesti. (KL 7:4). Vaalilautakuntaan on hyvä valita
enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään ja riittävästi varajäseniä, jotta
vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta lautakunnan
päätösvaltaisuuteen.
Vaalilautakuntaan ja voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta
täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1). Lisäksi
luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut
tehtävään suostumuksensa (KL 23:3,1). Vaalikelpoisuusvaatimukset koskevat myös
kirkkoherraa. Jos kirkkoherra asuu muualla eikä ole virkaseurakuntansa jäsen, voidaan
hänet kuitenkin esim. kutsua asiantuntijaksi vaalilautakuntaan. Tällöin hänellä on
oikeus olla läsnä, mutta ei osallistua päätösten tekemiseen vaalilautakunnassa.
Jäseniä valittaessa on syytä huomioida, että ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa,
sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä
varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa
avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL
23:19,4). Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset. Koska ehdokkaat eivät
vaalilautakuntaa nimettäessä ole vielä tiedossa, on tästäkin syystä vaalilautakuntaan
syytä nimetä riittävä määrä jäseniä ja varajäseniä.
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Vaalilautakunnan jäseniä nimettäessä, tulee huomioida, että toimielimessä olisi sekä
miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Myös vaalilautakunnan
varajäsenissä tulee olla miehiä ja naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Kirkkovaltuusto nimeää myös vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta
valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakunta nimeää ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin, jonka ei
tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen.
Suostumuksensa vaalilautakunnan jäseniksi ovat antaneet tähän mennessä seuraavat
henkilöt:
A.A; B.B; jne…
Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntavaalien vaalilautakunnan valinnalla ei ole
Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Esitys

a) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan ja valitsee
vaalilautakunnan puheenjohtajan ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä
monta varajäsentä siinä järjestyksessä, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
b) Seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin.

Päätös

Esityksen mukaan a) ja b).

Muutoksenhaku

a) Päätökseen ei voida hakea muutosta.
b) Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 28

Jumalanpalvelussuunnitelma ajalle toukokuu - syyskuu 2022

Diaarinumero

DLOI/6/04.02.00/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Loimaan seurakunnassa käytännöksi on muodostunut, että kirkkoneuvosto
hyväksyy kirkkoherran laatiman ja yhteistyössä papiston ja kanttorien kanssa
muokatun jumalanpalvelussuunnitelman kaksi kertaa vuodessa. Toinen
koskee kesä- ja toinen talvikautta. Alustava suunnitelma liitteenä.

Esitys

Hyväksytään jumalanpalvelussuunnitelma ajalle toukokuu – syyskuu 2022.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 29

Samansukupuolisten parien vihkiminen Loimaan seurakunnan tiloissa

Diaarinumero

DLOI/16/04.02.02/2022

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
On kulunut viisi vuotta siitä, kun laki samaa sukupuolta olevien henkilöiden
mahdollisuudesta avioliittoon tuli voimaan.
Maaliskuussa 2017 voimaan astunut uusi avioliittolaki mahdollistaa avioliiton
solmimisen myös samaa sukupuolta oleville pareille. Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta
avioliittoon vihkimisestä ei ole päästy ratkaisuun.
Evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen ohjeistus vuodelta 2016 oli,
että kirkolliseen avioliittoon vihittäisiin vain eri sukupuolta olevia pareja. Tällä
hetkellä osa piispoista on ilmaissut omana kantanaan puoltavansa ja
toivovansa samansukupuolisten oikeutta tulla vihityiksi avioliittoon kirkossa,
eikä heidän johtamissaan hiippakunnissa näin ollen papeille todennäköisesti
tule sanktioita vihkimisestä.
Jotkut evankelis-luterilaisen kirkon papit (Sateenkaaripapeista on
yhteystietoluettelo) vihkivät jo samaa sukupuolta olevia
pareja piispainkokouksen ohjeista riippumatta. Tällainen vihkiminen on
juridisesti pätevä, ja vihittävistä tulee aviopuolisoita.
Teologisesti ajateltuna kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta siitä,
kuuluvatko he enemmistöön tai vähemmistöön. Seurakunta on avoin heille,
jotka siihen haluavat kuulua. Samansukupuolisten parien vihkiminen olisi
täten kirkon jäsenten palvelemista. Seurakunta voisi palvella heitä, joille on
edelleen merkityksellistä, että saa mennä naimisiin kirkossa.
Ketään seurakunnan papeista ei voida velvoittaa vihkimään samaa
sukupuolta edustavia pareja, mutta tilat voimme siihen antaa.
Loimaan seurakunnan papistosta löytynee kirkkoherran lisäksi muitakin
pappeja, jotka ovat valmiita vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja.
Kirkkojärjestys
2. Luku D. Avioliittoon vihkiminen
18 §
Kihlakumppanit vihitään kirkollisesti avioliittoon kirkkokäsikirjassa määrätyllä
tavalla. Vihkimisen toimittaa pappi.
Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos
toinen kihlakumppani ei ole kirkon jäsen, heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, jos
kirkkoon kuulumaton on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen.
19 §
Sunnuntaina päiväjumalanpalveluksessa rukoillaan niiden puolesta, joiden
avioliittoaikomus tai solmittu avioliitto kuulutetaan seurakunnalle.
Vihkiminen toimitetaan kirkossa, kappelissa tai muualla, sen mukaan kuin
vihittävät siitä sopivat papin kanssa. (16.5.2002/1202)
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14 luku
Kirkko ja kappeli sekä niiden käyttö (16.5.2002/1202)
2§
Uusi kirkko on vihittävä Jumalalle pyhitetyksi huoneeksi. Kun kirkko on vihitty,
sitä saa käyttää vain sen pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin. Kirkon
käyttämisestä päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto
yhdessä. Kirkkoherra valvoo kirkon käyttöä. (16.5.2002/1202)

Esitys

Loimaan seurakunnan kirkoissa ja kappelissa voidaan toimittaa
samansukupuolisten parien vihkiminen avioliittoon.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote toimitetaan: Arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 30

Yhteistyötoimikunnan valinta kausille 2022-2025

Diaarinumero

DLOI/13/01.04.00/2022

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkon yhteistoimintasopimuksen (14 §) mukaan yhteistyötoimikunta on
asetettava, kun työnantajan palveluksessa työskentelee säännöllisesti
vähintään 10 työntekijää. Sen jäsenmäärästä sovitaan paikallisesti ottaen
huomioon työpaikan laatu, laajuus ja muut olosuhteet.
Yhteistyötoimikunnassa voi olla enintään 12 jäsentä mutta vähintään 4
jäsentä. Vähintään neljäsosan jäsenistä tulee olla työnantajan edustajia.
Työnantajan edustajalla tarkoitetaan seurakunnan johtoa esimerkiksi
kirkkoherraa, johtavaa talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijaa tai muuta
vastaavaa johtavassa asemassa oleva viranhaltijaa tai työntekijää sekä
työsuojelupäällikköä. Vain työnjohdollisten tehtävien perusteella viranhaltijaa
(esim. johtava diakonianviranhaltija tai hautausmaan työnjohtaja) ei yleensä
katsota tässä tarkoitetuksi työnantajan edustajaksi. Työnantajan edustajat
eivät voi asettautua ehdolle eivätkä äänestää työsuojeluvaltuutetun ja
varavaltuutettujen vaalissa. Työntekijällä tarkoitetaan seurakunnan
palveluksessa olevaa, joka ei ole edellä tarkoitettu työnantajan edustaja.
Työnantajan edustajana yhteistyötoimikunnassa toimii työsuojelupäällikkö.
Jos yhteistyötoimikunnassa on enemmän kuin neljä jäsentä, työnantajan
edustajana toimii työsuojelupäällikön lisäksi kirkkoherra ja tarpeen mukaan
kirkkoneuvoston määräämä muu esimiesasemassa oleva henkilö.
Työntekijöiden edustajina yhteistyötoimikunnassa toimivat
työsuojeluvaltuutetut ja pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet. Paikallisesti
voidaan sopia, että myös varavaltuutetut ja pääsopijajärjestöjen
luottamusmiehet voivat toimia työntekijöiden edustajina
yhteistyötoimikunnassa.
Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana toimii työsuojelupäällikkö ja
varapuheenjohtajana yhteistyötoiminkunnan työntekijöitä edustavien jäsenten
keskuudestaan valitsema henkilö. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat
muodostaa puheenjohtajiston, joka mm. valmistelee kokouksen asialistan.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja
Työnantajan edustajana on työsuojelupäällikkö Ari Lindell ja työntekijöiden
valitsema työsuojeluvaltuutettu Minna Hannula, joka on myös Kirkon alat ry:n
luottamusmies. Pääsopijajärjestö Juko ry ei ole vielä nimennyt
luottamusmiestä. Esittelijä on pyytänyt heitä nimeämään luottamusmiehen ja
lisäksi varaluottamusmiehen joko Juko ry:stä tai Kirkon alat ry:stä jäseneksi
yhteistyötoimikuntaan. Näin toimikuntaan tulee neljä jäsentä.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee yhteistyötoimikuntaan kaudelle 2022-2025 jäseniksi
työsuojelupäällikkö Ari Lindellin, työsuojeluvaltuutettu ja kirkon alat ry:n
luottamusmies Minna Hannulan ja Juko ry:n nimeämät luottamusmies ja
varaluottamusmies.
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Käsittely

Talouspäällikkö muutti esitystään: Kirkkoneuvosto valitsee
yhteistyötoimikuntaan kaudelle 2022-2025 jäseniksi työsuojelupäällikkö Ari
Lindellin, työsuojeluvaltuutettu ja Kirkon alat ry:n luottamusmies Minna
Hannulan, Kirkon alat ry:n varaluottamusmies Anna-Kaisa Heikkilän sekä
mahdollisesti luottamusmiehen Juko ry:stä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 31

Talousarvion 2021 käyttösuunnitelman toteutuma

Diaarinumero

DLOI/10/02.00.02/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 24.11.2020 toiminta- ja taloussuunnitelman
2021-2023 ja talousarvion 2021. Kirkkoneuvosto hyväksyi 27.1.2021
talousarvion käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelman osalta kirkkoneuvoston
sitovuustaso on tehtäväalueen nettomeno ilman sisäisiä eriä.
Käyttösuunnitelman tavoitteet ovat sitovia.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2021
käyttösuunnitelman toteutuman.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 32

Loimaan seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätös 2021

Diaarinumero

DLOI/10/02.00.02/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä
kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen, kirkkohallituksen ja
kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä tämän säännön määräysten
mukaisesti.
Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja
sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot,
allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirja
arkistoidaan. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sisältävät tase-erittelyt,
liitetietojen
erittelyt ja muut erittelyt. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston
tilinpäätösasiakirjoihin. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen
kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan
tilintarkastajalle viipymättä sen valmistettua.
Kirkollisveroja kertyi 3.004.994,81 €, mikä on 124.994,81 €enemmän mitä
talousarvioon oli arvioitu. Valtionrahoitusta kertyi 320.260 €. Toimintatuotot
ovat 326.412,32 € (258.238,36 € v. 2020). Toimintakulut ovat 2.760.487,42 €
(2.713.508,02 € v. 2020). Vuosikate on 579.257,44 €
(475.704,53€ v. 2020). Vuosikate riitti poistoihin 285.770,19 € ja näin
ollen Loimaan seurakunnan tilikauden tulos on ylijäämäinen 293.487,25 €
(192.908,84 € ylijäämäinen vuonna 2020).
Hautainhoitorahaston tilinpäätös on seurakunnan tilinpäätöksen liitteenä.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2021ja jättää
sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä hyväksyy liitteenä olevan
vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.

Päätös

Esityksen mukaan.

Käsittely

Tilinpäätös on saanut uuden ulkomuodon ja uutena on mm. merkinnät
luottamushenkilöiden osallistumisista hallinnon kokouksiin.
Kirkkoneuvosto kävi tilinpäätöksen läpi sivu sivulta.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 33

Seurakunnan tuki partiolippukunnille vuonna 2022

Diaarinumero

DLOI/2/02.00.01/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnan talousarviossa on varattu määräraha partiolippukuntien
toiminnan tukemiseen. Lippukunnanjohtajien kanssa on aiemmin sovittu, että
tämä määräraha jaetaan tasapuolisesti kaikkien lippukuntien kesken.
Jakoperusteeksi on sovittu lippukunnan jäsenmäärä edellisen toimintavuoden
lopussa, ja vuodesta 2013 alkaen määrärahaksi 18 euroa jäsentä kohden.
Tällä perusteella määräraha jakautuu lippukunnille seuraavasti:
Lippukunta
Alastaron Jyväset
Loimaan Nuotioloimut
Loimaan Saviset
Mellilän Menninkäiset

Määräraha
1422 €
1854 €
1620 €
2070 €
Yht. 6966 €

Esitys

Hyväksytään seurakunnan talousarvion mukainen avustus seurakunnan
alueella toimivien partiolippukuntien toimintaan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Sami Laaksonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 34

Kuoroavustukset 2022

Diaarinumero

DLOI/2/02.00.01/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Esitys

Seurakunnan talousarvioon on merkitty määräraha kuorojen toiminnan
avustamiseen. Johtava kanttori on laatinut esityksen avustuksista
seurakunnan kuoroille vuonna 2022. Esitys, josta selviää jakoperusteet,
liitteenä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Kaija Huhtanen

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 35

Jumalanpalvelusten radiointi Järviradion taajuudella

Diaarinumero

DLOI/17/04.02.00/2022

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Vuodesta 2020 lähtien Loimaan seurakunta on radioinut
pääjumalanpalvelukset vuorosunnuntaisin Kanta-Loimaan ja Loimaan
kaupungin kirkoista. Jumalanpalvelusten radiointia koettiin tärkeäksi jatkaa
sen jälkeen, kun sopimus Turun Paikallisradion kanssa loppui taajuuspalvelun
siirryttyä muualle.
Kuuluvuus Järviradion taajuudella 92,8 MHz on kuitenkin ollut valitettavan
heikkoa ja palautetta on tullut seurakuntalaisilta jatkuvasti. Ongelman ydin on
siinä, että masto sijaitsee Jokioisilla saakka.
Sen sijaan, monet seurakuntalaiset ovat oppineet hakemaan Loimaan
seurakunnan jumalanpalvelukset seurakunnan kotisivuilta tai nettiradiosta.
Perusteltua on, että luovumme ainakin toistaiseksi Järviradion taajuudesta,
jonka kustannus on ollut 150€ (alv 0) / jumalanpalvelus ja tiedotamme entistä
tehokkaammin kotisivuilta löytyvää jumalanpalvelusta nettiradiosta, josta
palvelusta myös olemme maksaneet erikseen (80€/kk).

Esitys

Lopetamme toistaiseksi Järviradion taajuudella 92,8 MHz lähetetyn
jumalanpalvelusten radioinnin. Sen sijaan jatkamme edelleen nettiradion ja
seurakunnan kotisivujen välityksellä jumalanpalvelusten striimausta.

Käsittely

Kirkkoherra muutti esitystään: Järviradion taajuudella 92,8 MHz lähetettyjen
jumalanpalvelusten radiointia jatketaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 36

Strategiakyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet

Diaarinumero

DLOI/13/00.01.03/2021

Esittelijä

Riku Laukkanen
Seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille lähetettiin 15.2.2022 linkki
webropol-kyselyyn otsikolla
Loimaan seurakunta: ennakkokysely strategiseen päivittämiseen liittyen
Kyselyä selostettiin seuraavalla saatteella:
”Korona-aika on nopeuttanut toimintaympäristön ja talouden muutoksia
Loimaan srk:ssa samaan tapaan kuin muuallakin kirkossa. Siksi keväällä
2022 on ajankohtaista päivittää srk:n strategisia suuntia, työtapoja ja tarvetta
uudelle toiminnalle. Uudistuksiin ja muutokseen liittyvä puhe tapahtuu
yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Prosessiin kuuluu
ennakkokysely luottamushenkilöille ja työntekijöille helmikuulla, sekä yhteinen
työskentely maaliskuulla.
Ennakkokyselyllä selvitetään luottamushenkilöiden ja työntekijöiden ajatuksia
seurakunnan tulevista suunnista. Vastauksia hyödynnetään maaliskuun
keskusteluissa ja päätöksenteon valmistelussa. Vastaaminen tapahtuu 3.3
mennessä.”
Kyselyn, joka toteutettiin nimettömänä, tulokset ovat ohessa
kokonaisuudessaan liitteenä. Hiippakuntasihteeri Mirkka Torppa, jonka
kanssa kysely laadittiin, on koonnut alustavat nostot, jotka ovat kunkin
vastausosan alla. Niiden ei ole tarkoitus kuitenkaan häiritä omia havaintoja tai
johtopäätöksiä.
Työntekijätiimeille annettiin tehtäväksi lähiesimiesten johdolla analysoida
kyselyn tuloksia ja toimittaa 28.3. mennessä ehdotukset 2 - 3 a) hallinnollisiin
b) toiminnallisiin toimenpiteisiin seurakunnan kehittämiseksi. Tiimien työn
tulokset tuodaan kokoukseen. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden
yhteinen työpaja kyselyn tulosten pohdintaan ja edelleen toimintaan
integroimiseen on alustavasti varattu torstaille 12.5. klo 18 Kanta-Loimaan
seurakuntatalolla.
Liitteissä kyselyn raportti kokonaisuudessaan.

Esitys

Keskustellaan strategiakyselyn vastauksista ja työntekijätiimien ehdottamista
toimenpiteistä.

Käsittely

Kirkkoherra muutti päätösesitystään: Asia siirrettään käsiteltäväksi 20.4.
pidettävään kirkkoneuvoston kokoukseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 37

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, ptk-ote 3/2022, § 88, Paimion
rovastikunnan lääninrovastin määrääminen, Leppänen Risto
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, ptk-ote 2/2022, § 71, Rouhiainen
Elina
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, ptk-ote 2/2022, § 73, Rauhala Janne
Alastaron kappelineuvoston pöytäkirja 1/2022
Metsämaan kappelineuvoston pöytäkirja 1/2022
Mellilän kappelineuvoston pöytäkirja 1/2022
IT-alueen johtokunnan pöytäkirja 1/2022, liite
Loimaan kaupunki, maisematyölupa, liite
Rakennustoimikunnan pöytäkirja 1.2022, liite
Valmisteluryhmän muistiot 2, 3 ja 4.2022, liitteet
Jäsen Hannu Kauti muistutti, että seurakunta ottaisi yhteyttä Loimaan
kaupunkiin liittyen Tammikodin vuokraamiseen.
Loimaan seurakunnan henkilöstö osallistuu Rovastikuntaristeilyyn 5. 6.5.2022, jolloin mm. Seurakuntapalveluiden virasto on kiinni. Päivystävä
pappi on tavoitettavissa.
Käytiin alustavaa keskustelua kahteen isoon tavarataloon sijoitettavista
infotauluista sekä erityisesti nuorille kohdistettavasta informaatiosta ja
osallistumisesta lähetystyöhön. Samoin keskusteltiin hyvästä tavasta
vastaanottaa seurakuntalaiset sekä miten käyttäytyä seppeleenlaskuissa.
Pohdittiin, miten olla lähellä Ukrainan sodasta kärsiviä lähimmäisiä, myös
niitä, jotka täällä Suomessa pelkäävät sotaa ja sen seurauksia.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 38

Kirkkoneuvoston kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.40.

Allekirjoitukset

Riku Laukkanen
puheenjohtaja
Pöytäkirjantarkastus

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Loimaa 30.3.2022

Margit Vehviläinen
pöytäkirjantarkastaja

Heikki Vainio
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja
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MALLILOMAKE 2

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Loimaan seurakunta
Kirkkoneuvosto
30.3.0222, § 38

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: 16, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 37, 38.

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: 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 35.

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: 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 35.
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 tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei 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
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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:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 20500 Turku
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
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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 merkittynä
aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan 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 270 € 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.

