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§ 33

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 Tarja Mäki-PuntoRistanen ja Jorma Rinne. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana s-postitse ja
allekirjoitetaan myöhemmin.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 29.4.
– 29.5.2020 viraston aukioloaikana mikäli pandemia sen sallii. Lisäksi pöytäkirja
on nähtävillä Loimaan seurakunnan nettisivuilla osoitteessa
https://www.loimaanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/paatoksenteko/kirkkoneuvosto
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla.

Päätös

Esityksen mukaan.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään asialisäyksellä
”Kasvatuksen johtava virka”, joka §:ksi 46. Tätä seuraavat §:t siirtyvät yhdellä
eteenpäin.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 34

Siunauskappelin laajentaminen ja kunnostus
Työpäällikkö Ari Lindell osallistui kokoukseen asian esittelyn ajan.

Diaarinumero

DLOI/33/03.03.03/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Arkkitehti Hanna Lyyytinen on tutustunut korjauskohteeseen 2.12.2019
käynnillä. Hankkeessa on tarkoitus uudelleen järjestellä vainajien siirto ja
säilytys siunauskappelissa sekä parantaa lämmitysjärjestelmää. Käynnillä 5.2.
Hanna Lyytinen esitteli 5 erilaista ratkaisua tilojen uudelleen järjestämiseksi.
Toimikunta päätti tuossa kokouksessa tehdä kustannusvertailun vaihtoehtojen
B, C ja D kesken. Raksystems Oy / Pasi Heikkinen on laskenut näille
vaihtoehdoille kustannukset.
Siunauskappelin lämpövuodot tutkittiin 7.2. lämpökameralla, ja tilassa
havaittiin useita lämpövuotoja, jotka vaativat tiivistämistä.
Lämmitysratkaisua mietittäessä on havaittu, että nykyinen kattila on melko
uusi, joten sen vaihtaminen ei välttämättä ole taloudellisesti mielekästä.
Lämmitystä voidaan tehostaa esim. kierrättämällä lämmitettyä ilmaa
uudelleen, eikä oteta kaikkea uutta ilmaa suoraan ulkoa, jolloin sitä pitää
lämmittää huomattavasti enemmän.
Pasi Heikkinen oli mukana kokouksessa selostamassa lämpövuotojen
mittauksia sekä laskettuja kustannuksia eri toteutusvaihtoehdoille.
Kokouskutsun liitteenä on tulokset lämpövuodoista sekä lasketut kustannukset
eri vaihtoehdoille B, C ja D.
Rakennustoimikunta päätti kokouksessaan esittää kirkkoneuvostolle, että
luonnoskuvista valittaisiin rakennettavaksi vaihtoehto C2, jossa rakennusta
jatkettaisiin samansuuntaisena pysäköintialueelle. Samalla joudutaan
louhimaan maanpinnalla oleva kallio pois. Pasi Heikkinen selosti rakennuksen
lämpövuotoja. Samoin hän selosti eri vaihtoehtoja kustannuslaskelmista, joita
oli pyydetty häneltä. Nyt esitetyn luonnosvaihtoehdon C2 mukaiset
rakennuskustannukset olisivat n. 120.000 eur (alv 0 %). Lattiarakenteen
selvittämiseksi, päätettiin suorittaa koeporaus (2 reikää), jotta varmistutaan
rakenteesta. Koeporaus on suoritettu 10.3. Tuloksena siitä saadaan mm.
sisältääkö se haitallisia aineita lähiviikkoina. Arkkitehdiltä saadun lausunnon
mukaan lattian vaihto on mahdollinen eikä Museovirasto tai kirkkohallitus sen
perusteella hylkäisi korjausta. Rakennustoimikunta hylkäsi toistaiseksi
kaukolämmitysjärjestelmän. Päätettiin pohtia mahdollisuutta maalämpöön ja
vaihtoehtoisesti ilmalämpöpumppujen hankinta. Mikäli päädytään
ilmalämpöpumppuihin, pitää niiden suhteen ottaa huomioon, että niiden teho
laskee olennaisesti, jos lämpötila on alle -20 C, ja tämä ratkaisu edellyttäisi,
että nykyinen öljylämmitys jäisi varalle. Lisäksi on pohdittava
ilmalämpöpumppujen ja sisäyksiköiden sijoittaminen rakennukseen.
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Rakennustoimikunnan
esitys

Luonnosvaihtoehdoista hyväksytään hankkeena vaihtoehto C2, jonka alustava
kustannusarvio on 120.000 eur (alv 0 %). Lämmitysratkaisun suhteen
rakennustoimikunta tekee oman ehdotuksen (lv).

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 35

Jumalanpalvelussuunnitelma ajalle toukokuu - syyskuu 2020

Diaarinumero

40/04.02.00/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Jumalanpalvelussuunnitelma ajalle toukokuu – syyskuu 2020 päivittyy
koronavirus-epidemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi kuukausittain.
Toistaiseksi ja ainakin toukokuun 2020 loppuun asti seurakunnassa
järjestettäneen yksi jumalanpalvelus Kaupunginkirkolla sunnuntaisin klo 12
sekä helatorstaina ilman seurakunnan fyysistä läsnäoloa. Tilaisuus
striimataan nettiin.

Esitys

Hyväksytään, että seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma ajalle toukokuu
– syyskuu 2020, päivitetään myöhemmin kun tilanne sallii, normaaliksi.
Toistaiseksi ja ainakin toukokuun loppuun asti seurakunnassa järjestetään
sunnuntaisin yksi jumalanpalvelus Kaupunginkirkolla klo 12 ja samoin
helatorstaina klo 12 ilman seurakunnan fyysistä läsnäoloa. Tilaisuus
striimataan nettiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 36

Papiston loma- ja vapaapäiväsuunnitelma ajalle toukokuu-syyskuu 2020

Diaarinumero

39/01.00.02/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnan papiston kesäkauden loma- ja vapaapäiväsuunnitelma
laaditaan ja lähetetään eteenpäin sähköisesti lääninrovastille.
Suunnitelma annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.
KJ 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.
Ehdotus liitteenä.

Esitys

Suunnitelma annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 37

Kesäkanttori 2020

Diaarinumero

DLOI/36/01.01.01/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kesälomakauden kirkkomusiikin työ- ja lomajärjestelyjen mahdollistamiseksi
seurakunnan johtava kanttori esittää Sari Jokelan palkkaamista
kesäkanttoriksi kesällä 2020. Esitetään lisäksi, että Jokelalle maksetaan
palkkio toimitus/tilaisuuskohtaisesti suositussopimuksen mukaisesti
vähennettynä epäpätevyysalennuksella.

Esitys

Palkataan Sari Jokela kesäkanttoriksi kesä- ja heinäkuun 2020 ajalle
palkkiotoimisesti toimitus/tilaisuuskohtaisesti suositussopimuksen mukaisesti
vähennettynä epäpätevyysalennuksella.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Tiedoksi: Sari Jokela

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 38

Lastenohjaajan tehtävä

Diaarinumero

38/01.01.00/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnan lastenohjaaja Katja Kanervan sijaisena on toiminut Mona
Salonen. Mona Salonen antoi suostumuksensa sijaisuuden jatkamiselle ajalle
30.5.2019 – 29.6.2020 (26.2.2019 (KN 2/2019). Katja Kanerva irtisanoutui
tehtävästään 5.8.2019 (KN 27.08.2019) seurakunnan lastenohjaajana.
Loimaalla syntyneiden ja kastettujen lasten määrä vähenee vuosittain ja
lastenohjaajien tarvetta on syytä tarkastella uudelleen kahden vuoden
kuluttua. Toistaiseksi on kuitenkin selkeä tarve viidennelle lastenohjaajalle,
koska kerholasten määrä on kuluvalla kaudella yhtä suuri kuin kaudella 201819.
On perusteltua palkata Mona Salonen, joka on antanut asiaan
suostumuksensa, määräaikaiseen lastenohjaajan tehtävään aikaisemmin
määritellyin palkkaeduin ajalle 1.7.2020 – 30.6.2022.
Asiaan pyydetään lausunto seurakunnan lapsiasiain henkilöltä (LAVA).

Lava-lausunto

Lapsiasiahenkilö Kerttu Niemelä
Kerhoryhmissä tulee olla riittävä määrä ohjaajia suhteessa osallistujien
määrään, jotta lapsille voidaan tarjota turvallista kerhotoimintaa. Lisäksi
lastenohjaajat ovat aktiivisesti itse hakeneet uusia tapoja työskennellä ja
tarjota kattavaa seurakunnan toimintaa loimaalaisille lapsiperheille. Viidennen
lastenohjaajan palkkaaminen mahdollistaa laadukkaan toiminnan riittävällä
työntekijä-kapasiteetilla.
On tärkeää nähdä lasten ja lapsiperheiden kanssa tehtävän työn merkitys
myös pidemmällä aikavälillä.
Työntekijän kannalta työn mielekkyys ja työhön sitoutuminen korostuu, kun
jatkuvuus on selkeästi määriteltyä.

Esitys

Palkataan Mona Salonen, joka on antanut asiaan suostumuksensa,
määräaikaiseen lastenohjaajan tehtävään aikaisemmin määritellyin
palkkaeduin ajalle 1.7.2020 – 30.6.2022.

Käsittely

Seurakunnan talous kiristyy pandemian myötä ja on hyvä aika keskustella
myös vapaaehtoisuudesta lapsityössä. Lasten lukumäärä on vähentynyt
seurakunnassa ja koko kaupungissa.

Kirkkoherran muutettu
päätösesitys

Tässä tilanteessa ei ole järkevää palkata viidettä lastenohjaajaa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään: Sami Laaksonen, Anna-Kaisa Heikkilä, Mona Salonen.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 39

Haudankaivaja Mikko Mäenpään siirtyminen seurakuntamestariksi

Diaarinumero

DLOI/11/01.05/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Talouspäällikkö kävi neuvottelut 26.2.2020 työpäällikön ja haudankaivajien
kanssa haudankaivajien töiden uudelleen järjestämisestä. Näissä
neuvotteluissa Mikko Mäenpää antoi suostumuksensa siirtymisestään
suntiotiimiin. Mäenpää toivoi saavansa siirtyä seurakuntamestarin
työsuhteeseen, jolloin hänelle suntiotehtävien lisäksi tulee huolehtimista
ulkoalueista ja uurnahaudankaivuuta.
Mäenpään ensisijainen työpaikka on Kaupunginkirkko. Lisäksi tulevat
Kaupunginkirkon ulkoalueen, Siunauskappelin ja Kaupunginhautausmaan
yleissiisteydestä huolehtiminen. Tarvittaessa suntiontehtäviä myös muissa
seurakunnan kirkoissa ja seurakuntataloilla sekä haudankaivajan sijaisena
toimimista. Mäenpää on siirtynyt seurakuntamestarin tehtäviin 1.3.2020
alkaen.

Esitys
1. Hyväksytään Mikko Mäenpää siirtyminen haudankaivajan työsuhteesta
seurakuntamestarin työsuhteeseen 1.3.2020 alkaen nykyisin palkkaeduin.
2. Liitteenä seurakuntamestarin toimintasääntö.

Päätös

1. Esityksen mukaan.
2. Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Mäenpäälle

Muutoksenhaku

Päätöksistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 40

Haudankaivajan palkkaaminen

Diaarinumero

DLOI/11/01.05/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Loimaan seurakunta on palkannut Sami Lehtosen määräaikaiseksi
haudankaivajaksi ajalle 14.4.2020 – 9.4.2021. Työ- ja elinkeinotoimisto on
myöntänyt palkkatukea seurakunnalle 50 % tuella palkattavasta aiheutuvista
kustannuksista.
Lehtosen työaika on 155 tuntia/ neljä viikkoa. Palkkaus vaativuusryhmä 402
mukaan, jossa peruspalkka 1983,15 euroa.
Määräaikaisessa työsopimuksessa tulee olla ehto siitä, että tuella palkattu voi
päättää työsopimuksen kesken sopimuskauden, jos hän saa jäljellä olevaa
palkkatukijaksoa pidempikestoisen työpaikan tai koulutuspaikan.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Sami Lehtosen palkkaamisen määräaikaiseksi
haudankaivajaksi ajalle 14.4.2020 – 9.4.2021 edellä kerrotuin ehdoin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 41

Kanta-Loimaan seurakuntatalon äänentoisto

Diaarinumero

DLOI/42/03.03.01/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Vuoden 2020 talousarvioon on varattu määräraha Kanta-Loimaan
seurakuntatalon seurakuntasalin äänentoistolaitteiston ajanmukaistamiseksi.
Käytössä on ollut siirreltävä Yamaha-merkkinen ”trubaduuri”äänentoistojärjestelmä, joka ei äänenlaadultaan tai ulkonäöltään sovellu
juhlatilakäyttöön. Lisäksi seurakuntasalista puuttuu induktiosilmukka, joka on
erittäin tarpeellinen tilassa, jossa järjestetään usein ikäihmisille tarkoitettuja
tilaisuuksia. Kirkkoherra on pyytänyt tarjouksen Karelia Sales Oy/Harry
Lindström sen jälkeen, kun Harry Lindström kävi paikan päällä tutustumassa
kohteeseen 6.3.2020. Korona-epidemian aiheuttaman poikkeustilan aikana
äänentoistoremontti on hyvä suorittaa, koska seurakuntatalolla ei ole muuta
toimintaa. Tarjous liitteenä.

Esitys

Hyväksytään Karelia Sales Oy:n tarjous Kanta-Loimaan seurakuntatalon
saliäänentoiston uusimiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään: Karelia Sales, Kirkkoväärtinkuja 15, 21220 Raisio

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 42

Määrärahaylitykset 2019

Diaarinumero

DLOI/10/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkovaltuuston sitovuustasona on pääluokkataso. Pääluokkatasolla
talousarvion toteuma 2019 on alittunut/ylittynyt seuraavasti:
1. Hallinnon osalta toteuma talousarvioon verrattuna on alittunut 30.005,67
euroa, toteuma 94,1 %. Toimintatuottoja on jäänyt kertymättä 24.177,34
euroa ja Toimintakuluja on jäänyt käyttämättä 54.208,01 euroa.
2. Seurakunnallisen toiminnan osalta talousarvio on alittunut 72.485,50
euroa, toteuma 95 %. Toimintatuottoja on jäänyt kertymättä 31.768,74
euroa, näistä pääosa lähetyksen kolehtien ja keräysten osalta.
Toimintakuluja on jäänyt käyttämättä104.274,54 euroa, joista suurimpia
ovat palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet ja avustukset.
3. Hautaustoimen osalta toteuma on ylittynyt 38.274,59 euroa.
Toimintatuottoja on jäänyt kertymättä 45.842,88 euroa, lähinnä
hautausmaksuja. Toimintakulut ovat ylittyneet 16.234,91 euroa, joihin
sisältyvät tuhkausmaksut, puutarhatarvikkeet ja puhdistusaineet. Poistot
ovat 23.803,20 euroa pienemmät kuin talousarviossa.
4. Kiinteistötoimen osalta toteuma on ylittynyt 69.712,24 euroa.
Toimintakulut ovat ylittyneet 71.216,69 euroa, joihin sisältyvät
pesulapalvelut, jätehuolto, rakennusten rakentaminen ja kunnossapito ja
vakuutukset.
5. Investointien osalta on ylitystä 109.486 euroa, joka on syntynyt sekä
Kanta-Loimaan keittiön kunnostuksen ja pihan asfaltoinnin osalta kun
siihen liitettiin pihan valaistuksen uusiminen että Alastaron hautausmaan
paaden ja kiviaidan kunnostuksen osalta.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen 2019 määrärahaylitykset/-alitukset
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 43

Seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätös 2019

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 2.909.139,43 euroa, mikä on 90.760,57 euroa
vähemmän mitä talousarvioon oli arvioitu. Valtionrahoitusta kertyi 307.574
euroa.
Toimintatuotot ovat 235.934,84 € (269.491,50 € v. 2018). Toimintakulut ovat
2.940.594,05 € (2.959.712,80 € v. 2018). Vuosikate on 239.660,36 €
(194.358,16 € v. 2018). Vuosikate ei riittänyt poistoihin 294.186,15 € ja näin
ollen Loimaan seurakunnan tilikauden tulos on alijäämäinen 54.525,79
(93.444,55 € alijäämäinen vuonna 2018).

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja
jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä hyväksyy liitteenä olevan
vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.

Käsittely

Käsittely aloitettiin tuloslaskelmasta. Vuosikate oli hyvä, mutta ei riittävä
poistoihin. Toimintatuottoja on hyvin vähän, koska seurakuntatoiminta on
pääsääntöisesti maksutonta. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 8 %.
Henkilöstökulut ovat laskeneet.
Tämän jälkeen tilinpäätös käsiteltiin sivu sivulta. Tärkeimpinä vuoden 2019
kehittämistarpeina tuotiin esille seurakunnan työnäky, toinen tärkeä
kehittämistarve olivat henkilöstön yhteiset pelisäännöt.
Sairaalasielunhoidon yhteistyö aloitettiin Forssan seurakunnan kanssa, jolta
ostetaan sairaalapastori Anne Mäkelän työpanos kahtena päivänä viikossa.
Puolentoista papin palkka on poissa kolmen vuoden takaisesta tilanteesta.
Kirkosta eronneita oli 128.

Pöytäkirja
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Sivun 16 tunnusluvuista: Kiinteistötoimen kulut ovat olleet melko vakio, mutta
seurakunnan väkimäärän vähennys nostaa lukua.
Talouspäällikkö kertoi, että tilintarkastajalta oli tullut viesti lisäsivusta liittyen
Koronaan, joka liite on nyt kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti liitetty
tilinpäätökseen. Tilinpäätöskirjaan lisättiin myös, että sijoitusten tilanne
romahti vuoden vaihteen jälkeen.

Päätös

Esityksen mukaan.
Tilinpäätös allekirjoitetaan fyysisesti ennen kuin asiakirja etenee valtuustoon.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 44

Talousarvion 2019 käyttösuunnitelman toteuma

Diaarinumero

DLOI/10/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 20.12.2018 toiminta- ja taloussuunnitelman
2019-2021 ja talousarvion 2019. Kirkkoneuvosto hyväksyi 29.1.2019
talousarvion käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelman osalta kirkkoneuvoston
sitovuustaso on tehtäväalueen nettomeno. Käyttösuunnitelman tavoitteet ovat
sitovia.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2019
käyttösuunnitelman toteuman.

Käsittely

Käsiteltiin työalojen tavoitteiden toteutumiset.
Jumalanpalvelusten radiointi loppui valitettavasti vuodenvaihteessa, mutta
Järviradion kanssa neuvotteluja jatketaan mahdollisimman pian.
Kinkerit ovat olleet Loimaan seurakunnan pitkäaikainen perinne.
Partio ja lippukunnat toimivat vireästi.
Monipuolinen rippikoulutoiminta.
Diakoniatyön ja etsivän otteen tärkeys.
Hautaustavaksi on tullut yhä useammin uurnahautaus.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 45

Testamentti

Diaarinumero

DLOI/49/02.05.03/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Terttu Kaarina Lahden seurakunnalle jättämän testamentin perinnönjako on
tehty, jossa seurakunnalle on siirtynyt 26.2.2020 asuntosake Kalevalankadun
Hovissa (2 h+k).

Esitys

1. Merkitään tiedoksi perinnönjako.
2. Vuokrataan asunto.

Päätös

1. Esityksen mukaan.
2. Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

1. Päätökseen ei voida hakea muutosta.
2. Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 46

Kasvatuksen johtava virka

Diaarinumero

37/01.01.01/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakuntaan on perustettu kasvatuksen johtava virka (Kirkkovaltuusto
2.2019 §28), jota hoitamaan siirrettiin nuorisotyönohjaaja Sami Laaksonen
määräaikaiseksi viranhaltijaksi ajalle 1.7.2019 - 31.12.2019 ja hänen
viransijaisekseen palkattiin ajalle 4.3. – 31.12.2019 yhteisöpedagogi – kirkon
nuorisotyönohjaaja (AMK) Tuomas Gustavsson.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 28.01.2020 jatkaa Sami Laaksosen
virkamääräystä vt. kasvatuksen johtavana työntekijänä ja Tuomas
Gustavssonin nuorisotyönohjaajan viransijaisuutta 31.8.2020 asti aiemmin
määritellyin palkkaeduin.
Jotta kasvatuksen tiimiin saadaan johtava viranhaltija vakinaiseen virkaan
hyvissä ajoin ennen syksyä, on syytä julistaa virka haettavaksi. Liitteenä
hakuilmoitus.
Esitettävälle asialle haetaan seurakunnan lapsiasiainhenkilön lausunto
(LAVA).
Koska asian käsittely siirtyi kuukaudella eteenpäin poikkeustilan vuoksi,
kirkkoherra teki viranhausta viranhaltijapäätöksen ja kasvatuksen johtavan
viran viranhakuilmoitus laitettiin Oikotie/työpaikat sivustolle 30.3.-15.4.
väliseksi ajaksi (viranhaltijapäätös esityslistan liitteenä).
Määräaikaan 15.4.2020 klo 13 mennessä kaksi hakijaa, Menni Nousiainen ja
Sami
Laaksonen,
toimitti
hakemuksensa.
Kirkkoherra
kutsui
haastattelutyöryhmään jäseniksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Heikki
Vainion ja seurakunnan johtavan kanttorin Kaija Huhtasen. Haastattelut
toteutettiin Teams-palaverin muodossa keskiviikkona 22.4. klo 14 – 15, puoli
tuntia/hakija.
Hakemusten,
ansioluetteloiden
ja
haastattelujen
perusteella
haastattelutyöryhmä totesi, että niin Menni Nousiainen kuin Sami Laaksonen
ovat kokeneita seurakunnan nuorisotyöntekijöitä. Menni Nousiaisen
vahvuuksina todettiin monipuolinen työkokemus eri seurakunnista,
työkokemus
vapaaehtoistyön
koordinaattorina
sekä
lähetysja
monikulttuurisen työn tuntemus. Lisäksi hän antoi itsestään positiivisen,
ulospäinsuuntautuneen ja innostuneen kuvan.
Kuitenkin, koska viran kelpoisuusehtona hakuilmoituksessa mainittiin
johtamiskoulutus
sekä
riittävä
käytännön
kokemus
seurakunnan
kasvatustyöstä ja esimiestehtävistä, nousi Sami Laaksonen hakijoista
ansioituneimmaksi. Hänellä on suoritettuna partiojohtajan peruskurssi (2015)
sekä Kirjo I Seurakuntatyön johtaminen-koulutus (2018-19), joka antaa
valmiudet lähiesimiestehtäviin. Sen lisäksi Laaksonen on toiminut Loimaan
seurakunnan vs. johtavana nuorisotyönohjaajana 6.9.2017 – 30.6.2019 sekä
ma. ja vt. kasvatuksen johtavana viranhaltijana 1.7.2019 lähtien.
Haastattelutyöryhmä päätyi yksimielisesti esittämään kirkkoneuvostolle, että
Loimaan seurakunnan Kasvatuksen johtavaksi viranhaltijaksi valitaan
nuorisotyönohjaaja Sami Laaksonen.

Pöytäkirja
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Esitys

Seurakunnan Kasvatuksen johtavaksi viranhaltijaksi valitaan
nuorisotyönohjaaja Sami Laaksonen 1.9.2020 alkaen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjanote tiedoksi

Menni Nousiainen ja Sami Laaksonen.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 47

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja muistiot
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 1. ja 2.2020
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 1. ja 2.2020
Johtavan nuorisotyönohjaan päätös 1.2020
Valmisteluryhmän muistiot 3. ja 4.2020

Esitys

Merkitään tiedoksi, ja lisätään kirkkoherran viranhaltijapäätös 2.2020
koskemaan myös toimistosihteeri Riitta Riponiemeä.

Päätös

Esityksen mukaan.
Pandemian jatkuessa katsotaan onko kirkkovaltuuston kokous mahdollista
järjestää hybridikokouksena Kaupunginkirkon kirkkosalissa.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 48

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.55.

Allekirjoitukset

Riku Laukkanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja
tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Loimaa 28.4.2020

Tarja Mäki-Punto-Ristanen
pöytäkirjantarkastaja

Jorma Rinne
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja
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Pöytäkirjan pykälä

§ 48

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n
1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa
koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016,
hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 33, 36, 42, 43, 45 1, 47, 48.

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 34, 35, 37, 38, 39

1. 39 2, 40,

41, 44, 45 2, 46.

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin
tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 6 luvun 72 §:n 2 mom:n,
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
 Loimaan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Turuntie 32, 32200 Loimaa
Postiosoite: Turuntie 32, 32200 Loimaa
Sähköposti: loimaa.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 34, 35, 37, 38, 39

1. 39 2, 40,

41, 44, 45 2, 46.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai
sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan
käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

1

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

Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirja
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Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin
katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää,
jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Hankintaoikaisu
n sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

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
Puhelin; 029 56 42410 (asiakaspalvelu / kirjaamo)
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti:turku.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihde: 029 56 42400

Valitusaika

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://
asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 20500 Turku
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Sähköposti:turku.tuomiokapituli@evl.fi


Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja 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.
Liitetään pöytäkirjaan
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Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä,
kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta
28.04.2020
päätöksestä valitusosoituksineen.
Loimaan seurakunta
Kirkkoneuvosto
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1
tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut
tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai
valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan
saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää,
jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka joh-dosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään
silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä
hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai
hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua,
joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain
75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos
hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8
tai 9 §:stä muuta johdu. Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa ja markkinaoikeudessa 2050 €.
Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6140
€, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

