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§ 39

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 Raimo Huhtala ja Eliisa
Jaatinen. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 21.4.
– 23.5.2022 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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§ 40

Nuorisodiakonin palkkaaminen määräaikaiseen projektityöhon

Diaarinumero

DLOI/36/01.01.01/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kirkkoneuvoston kokouksessa 30.3. asiaa käsiteltiin seuraavalla tavalla:
”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.”

20.4. asian esittely

Valmistelu- ja johtoryhmässä 13.4. asiasta keskusteltiin monipuolisesti
hyvässä hengessä. Keskustelussa päädyttiin siihen tulokseen, että
seurakuntaan voitaisiin käynnistää määräaikainen projekti, johon palkattaisiin
2 vuodeksi määräaikainen viranhaltija. Viran määräaikaisuudelle on syytä olla
perustelu, joka tässä tapauksessa on viran projektiluonteisuus, jota varten on
käytettävissä testamentti- ja asunnon myynnistä saatuja varoja.
Nuorisodiakoni sijoittuisi diakoniatiimiin, mutta viran johtosäännössä
määriteltäisiin erikseen mitä vastuualueita viranhaltijalle kuuluu nuoriso- ja
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rippikoulutyön piiristä. Kahden vuoden määräaikaisuuden kuluessa saadaan
kokemus siitä, onko projektin myötä nuorisodiakonian tehtävä seurakunnassa
löytynyt ja voidaanko siten virka vakinaistaa. Tällöin voisi olla mahdollista, että
valtuusto lakkauttaa entiset kaksi (diakonian ja nuorisotyön) virkaa ja perustaa
uuden vakinaisen viran.
Haku olisi syytä käynnistää heti kun mahdollista, esimerkiksi siten, että
hakemukset pyydetään toimittamaan 15.5.2022 mennessä. Ehdotus
hakuilmoitukseksi, jonka kirkkoherra laatii yhteistyössä diakonian ja
kasvatuksen johtavan viranhaltijan kanssa huomenna torstaina.
Esitys

Palkataan nuorisodiakoni kahden vuoden määräaikaiseen projektiluonteiseen
virkaan vastaamaan nuoriso- ja diakoniatyön ajankohtaisiin haasteisiin. Haku
käynnistetään välittömästi ja hakemukset pyydetään toimittamaan 15.5. klo 13
mennessä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen voidaan hakea muutosta.
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§ 41

Kanttorin virka

Diaarinumero

DLOI/36/01.01.01/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kirkkoneuvoston kokouksessa 30.30.2022 §23, käsiteltiin kanttorin
palkkaamista johtavan kanttorin jäädessä eläkkeelle 1.10.2022, seuraavalla
tavalla:
”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.
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Liitteenä ehdotus työpaikkailmoitukseksi.

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.”

Asian esittely 20.4.2022

Valmistelu- ja johtoryhmän yhteisessä kokouksessa 13.4. keskusteltiin
edellisen pohjalta seurakunnan kanttoritilanteesta monipuolisesti ja kaikkia
näkökulmia tarkastellen.
Yksimielisesti oltiin sitä mieltä, että seurakuntaan edelleen tarvitaan kolmas
kanttori ja että kyseeseen voisi tulla B-virka ja kanttori palkattaisiin toistaiseksi
voimassa olevaan virkaan. Tämän vuoksi seurakuntaan pitäisi perustaa uusi
B-kanttorin virka jolloin 2016 perustettu johtavan kanttorin virka voitaisiin
jättää toistaiseksi täyttämättä.
Papeista ja kanttoreista muodostettava jumalanpalvelustiimi sopisi jatkossa
jumalanpalvelussuunnitelmaa laadittaessa papiston ja kanttorien työ- ja
vapaapäivävuorot, sekä päättäisi kunkin viikon ensisijaisista toimituspareista.
Tällä pyrittäisiin niin pappien kuin kanttorien osalta työ- ja vapaavuorojen
mahdollisimman oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen jakaantumiseen.
Uusi valittava kanttori osallistuisi seurakunnan johtoryhmän työskentelyyn
musiikkityön edustajana tai vaihtoehtoisesti kanttorit vuorotellen osallistuisivat
johtoryhmän työskentelyyn. Uuden kanttorin haku voitaisiin käynnistää
elokuun toisella viikolla. Hakuilmoituksessa olisi syytä mainita seuraavat asiat:
Valitulla tulee olla B-pätevyys, yhteistyökykyä ja – halua sekä
monipuolisuutta. Lisäksi toivotaan valitun omaavan osaamista seurakunnan
konserttitoiminnan edelleen kehittämiseen, sekä rytmimusiikillisia ja
musiikkikasvatustyön (nuoriso) taitoja.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
A) Jätetään johtavan kanttorin virka toistaiseksi täyttämättä
B) Seurakuntaan perustetaan uusi B-kanttorin virka
C) Hyväksytään kanttorien tältä osin uusittu johtosääntö, joka valmistellaan
toukokuun kokoukseen.
D) Mikäli valtuusto hyväksyy uuden B-kanttorin viran perustamisen,
julistetaan virka haettavaksi elokuussa.

Päätös

A) Esityksen mukaan.
B) Esityksen mukaan.
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C) Esityksen mukaan.
D) Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voi hakea muutosta (asian valmistelua)
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§ 42

Seppeleenlaskijat sankarihaudoille vuonna 2022

Diaarinumero

DLOI/27/00.02.07/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kirkkoneuvosto on perinteisesti valinnut seurakunnan seppeleenlaskijat
Kaatuneiden muistopäivän 15.5. ja Itsenäisyyspäivän 6.12.
seppeltenlaskutilaisuuksiin Kanta-Loimaan ja kaupungin hautausmaan
sankarihaudoilla.

Esitys

Nimetään seurakunnan seppeleenlaskijat Kaatuneiden muistopäivän 15.5. ja
Itsenäisyyspäivän 6.12. seppeltenlaskutilaisuuksiin Kanta-Loimaan ja
kaupungin hautausmaan sankarihaudoille.

Päätös

Seppeleenlaskijoiksi sankarihaudoille nimettiin Kaatuneiden muistopäivänä
15.5. Tarja Mäki-Punto-Ristanen Kaupungin hautausmaan sankarihaudalle ja
Anu Haapanen Kanta-Loimaan sankarihaudalle sekä Itsenäisyyspäivänä
6.12. Veli Reunanen Kaupungin hautausmaan sankarihaudalle ja Heikki
Vainio Kanta-Loimaan sankarihaudalle.

Toimenpiteet

Loimaan kaupungin kulttuurisihteeri, monika.antikainen(at)loimaa.fi

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 43

Papiston loma- ja vapaapäiväsuunnitelma ajalle toukokuu - syyskuu 2022

Diaarinumero

DLOI/22/01.00.02/2019

Esittelijä

Riku Laukkanen
Seurakunnassa laaditaan kaksi kertaa vuodessa suunnitelma papiston lomaja vapaapäivistä. Suunnitelma kesälomakaudelle on lähetetty lääninrovastille
tarkistettavaksi 14.4. ja häneltä se menee edelleen tuomiokapituliin, jossa
suunnitelma tarkastetaan kirkkoherran osalta. Liitteenä suunnitelma.

Esitys

Seurakunnan papiston loma- ja vapaapäiväsuunnitelma ajalle toukokuu –
syyskuu 2022 annetaan tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 44

Strategiakyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet

Diaarinumero

DLOI/13/00.01.03/2021

Esittelijä

Riku Laukkanen
Kirkkoneuvoston kokouksessa, jossa asia esiteltiin ja käsiteltiin alla olevalla
tavalla, asia siirrettiin käsiteltäväksi 20.4. pidettävässä kokouksessa:
”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.
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Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.”

Asian esittely 20.4.

Työntekijätiimien vastausten kooste ei ehtinyt valmistua 30.3.
kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Lopulta 13.4. valmistelu- ja
johtoryhmän kokouksessa tarkasteltiin työntekijätiimien ehdotuksia
toiminnallisista ja hallinnollisista toimenpiteistä. Tämä koosteliite ja jo aiemmin
saatu Strategiakyselyn vastausliite ovat nyt neuvostolle tiedoksi toukokuun
12. päivän keskustelua varten. Työntekijöiden ehdotuksia voi tarkastella
seuraavat asiat mielessä pitäen:


Millä tavoin työntekijöiden ehdotukset vastaavat omia ajatuksia?



Mitkä ehdotukset kuulostavat realistisilta toteuttaa?



Strategiakyselyn alkuperäinen tavoite oli kartoittaa henkilöstöstrategian
päivitystarvetta.

Esitys

Strategiakyselyn pohjalta työntekijätiimien laatimat toiminnalliset ja
hallinnolliset ehdotukset ovat aiemmin liitteenä toimitetun laajan
vastausliitteen ohella neuvoston jäsenille tiedoksi ja tarkasteluun 12.5.
järjestettävää strategiatyöpajaa varten.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 45

Projektorin ja valkokankaan hankinta Kanta-Loimaan seurakuntatalon saliin

Diaarinumero

DLOI/2/02.06.01/2018

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kanta-Loimaan srk-saliin on jo pidemmän aikaa kaivattu kunnollista
moottorilla toimivaa valkokangasta ja kattoon kiinteästi asennettua
tykkiä. Kun nykyisin on mahdollista integroida se myös äänentoistoon,
niin järjestelmä on rakennettava tämän periaatteen mukaisesti.
Viranhaltijat ovat kartoittaneet tilannetta, ja päätyneet toimittajaan, jolla
on vankka kokemus vastaavista laitteista. Kun seurakunnassa oli
lisäksi tulossa 24.3. tapahtuma, jossa oli oltava kunnolliset laitteet, on
projektori ja valkokangas tilattu ja asennettu jo etukäteen.
Toimittaja on Valkokangas Oy Akaasta.
Arvioitu kokonaiskustannus on heidän osaltaan n. 13.850 euroa.
Lisäksi kustannuksiin on huomioitava sähkötyöt. Näin ollen
kokonaiskustannus on noin 15.000 euroa.

Esitys

Kirkkoneuvosto
a) toteaa, että hankinta on ollut välttämätön ja kiireellinen, ja hyväksyy
sen,
b) hyväksyy, että hanke rahoitetaan samasta investoinnista kuin KantaLoimaan kirkon äänentoistolaitteiston uusinta.

Päätös

Esityksen mukaan a) ja b).

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto työpäällikölle

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 46

Uuden astiapesukoneen hankinta Alastaron seurakuntatalon keittiöön

Diaarinumero

DLOI/2/02.06.01/2018

Esittely

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Alastaron seurakuntatalolla on ollut pitkään Metos-merkkinen
astianpesukone. Sitä on huollettu ja korjattu, eikä sitä uusittu v. 2016
keittiön kunnostuksen yhteydessä. Metoksen merkkihuollon käynnit
ovat melko arvokkaita, eivätkä käyttäjät ole viime aikoina olleet
tyytyväisiä koneeseen. Siinä on ilmennyt ongelmia tiskinpesuaineen
annostelussa ja pesutuloksessa.
Olemme yrittäneet löytää ratkaisua, joka olisi lähes yhtä nopea, mutta
edullisempi koneratkaisu. Nykyisen koneen korjaaminen ei ole enää
tarkoituksenmukainen ratkaisu.
LVI-asiantuntijoiden avulla olemme päätyneet Dieta-merkkiseen
koneeseen. Merkki voi olla vähän vieras, mutta esim. monet laitokset ja
talotehtaan käyttävät ko. merkkiä, ja se on ollut markkinoilla jo vuosia.
Myös huolto ja varaosasaatavuus ovat kunnossa. Vanhat astiakorit
toimivat myös uudessa koneessa. Merkki on n. kolmanneksen
halvempi kuin esim. Metos. Liitteenä on tarjous (ei julkinen). Koneen
toimitusaika on n. 4 viikkoa.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää
a) hankkia Alastaron srk-talolle uuden Dieta-merkkisen
astianpesukoneen.
b) että, vanha Metoksen astianpesukone myydään Kiertonethuutokaupan kautta.

Päätös

Esityksen mukaan a) ja b).

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto työpäällikölle

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 47

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Työpäällikön päätösluettelo 1/2022
Valmisteluryhmän ja johtoryhmän yhteinen muistio 1.2022
Helatorstaina perhetapahtuma Kanta-Loimaan kirkon ja seurakuntatalon
pihapiirissä ja parkkipaikalla.
Kirkkoneuvoston kokoukset ke 18.5. klo 17.15 ja ke 8.6. klo 16
Kaupunginkirkon yläsalissa.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 48

Kirkkoneuvoston kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.27.

Allekirjoitukset

Riku Laukkanen
puheenjohtaja
Pöytäkirjantarkastus

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Loimaa 20.4.2022
Raimo Huhtala
pöytäkirjantarkastaja

Eliisa Jaatinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja
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MALLILOMAKE 2

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Loimaan seurakunta
Kirkkoneuvosto
20.4.2022, § 48

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: 39, 41, 43, 44, 47, 48.

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: 40, 42, 45, 46.

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: 40, 42, 45, 46.
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
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.

Pöytäkirja
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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.
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