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§ 49

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Esitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

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

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Esitys

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Marjatta SormunenMettälä ja Margit Vehviläinen. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana
sähköpostitse ja allekirjoitetaan myöhemmin.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 27.5.
– 26.6.2020 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.

Päätös

Esityksen mukaan lisättynä kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä 3.2020.
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§ 50

Jumalanpalvelussuunnitelma ajalle kesäkuu - heinäkuu 2020

Diaarinumero

40/04.02.00/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ohjeen mukaisesti (12.5.) joka noudattelee
hallintoneuvoston ohjetta, 1. kesäkuuta alkaen jumalanpalveluksia voidaan
järjestää seurakunnan läsnä ollen.
Loimaan seurakunnassa edettäneen kuten aiemmin on päätetty, kuukausi
kerrallaan. Kesäkuussa järjestetään jumalanpalveluksia kaikissa kirkoissa
siten että ehtoollista ei vietetä (sanajumalanpalvelukset) ja rajoitetulla
osanottajamäärällä. Kanta-Loimaan kirkossa 100, Kaupungin-, Mellilän ja
Alastaron kirkoissa enintään 50 osallistujaa sekä Metsämaan ja Virttaan
kirkoissa 20 osallistujaa. Kaikissa kirkoissa noudatetaan turvaetäisyyttä, tosin
siten että samaan perheeseen kuuluvat voivat istua vierekkäin samassa
ryhmässä. Jumalanpalvelus klo 10 radioidaan Järviradion taajuudella 92,8
Mhz vuorosunnuntaisin Kanta-Loimaan ja Kaupunginkirkoista.
Mahdollisuuksien mukaan jumalanpalvelus myös striimataan nettiin.

Esitys

Hyväksytään seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma ajalle kesäkuu 2020.
Suunnitelma päivitetään kesän kuluessa tilanteen sallimalla tai edellyttämällä
tavalla. Jumalanpalvelus radioidaan Järviradion taajuudella vuorosunnuntaisin
Kanta-Loimaan ja Kaupunginkirkoista. Mahdollisuuksien mukaan
jumalanpalvelus myös striimataan nettiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 51

Turun Arkkihiippakunnan piispan vaali, kirkkovaltuuston maallikkovalitsijoiden
valintakokous

Diaarinumero

53/00.00.00/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Turun piispan virka tulee avoimeksi 1.2.2021 nykyisen viranhaltijan
palvelussuhteen päättyessä. Tuomiokapituli on määrännyt piispan vaalin
toimitettavaksi siten, että ensimmäinen vaalipäivä on torstaina 5.11.2020 klo
13.00 ja tarvittaessa toisen kierroksen vaalipäivä torstaina 3.12.2020 klo
13.00. Vaali toimitetaan kussakin rovastikunnassa lääninrovastin johdolla.
Kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen maallikkojäsenten on valittava
maallikkovalitsijat niin, että tieto niistä voidaan ilmoittaa tuomiokapitulille
viimeistään 1.7.2020. Vaalikelpoisia maallikkovalitsijoiksi ovat seurakunnan
luottamustoimiin kirkkolain 23 luvun 2§ mukaan vaalikelpoiset jäsenet.
Loimaan seurakunnan kirkkovaltuuston Turun Arkkihiippakunnan piispan
vaalin maallikkovalitsijoiden valintakokous pidetään tiistaina 9.6.2020 klo
17.15. Loimaan Kaupunginkirkon kirkkosalissa. Tästä lähetetään
kirkkovaltuuston jäsenille kutsu erikseen.

Esitys

Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi, että Loimaan seurakunnan
kirkkovaltuuston Turun Arkkihiippakunnan piispan vaalin maallikkovalitsijoiden
valintakokous pidetään tiistaina 9.6.2020 klo 17.15. Loimaan Kaupunginkirkon
kirkkosalissa. Kokouskutsu lähetetään kirkkovaltuuston jäsenille.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 52

Arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös koskien Loimaan seurakunnan selvitys
toimenpiteistä piispantarkastukseen 20.-21.9. ja 23.9.2018
liittyen

Diaarinumero

51/00.03.02/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Turun piispa Kaarlo Kalliala toimitti piispantarkastuksen Loimaan
seurakunnassa 20.-21.9. ja 23.9.2018. Seurakunnalle on lähetetty 30.11.2018
päivätty
tarkastuspöytäkirja, joka sisälsi piispantarkastuslausunnon, lääninrovastin
lausunnon arkistojen tarkistamisesta, asessorin raportin hallinnon ja talouden
tarkastuksesta sekä notaarin kertomuksen. Selvitys tuomiokapitulille
toimenpiteistä, mihin seurakunnassa on tarkastuksesta annetun palautteen
johdosta ryhdytty, pyydettiin toimittamaan vuoden kuluessa.
Perustelut Loimaan seurakunnan kirkkoneuvosto antoi pyydetyn selvityksen
koskien piispantarkastusta kokouksessaan 28.1.2020.
Tuomiokapituli päätti istunnossaan 20.4.2020:
1. merkitä tiedoksi Loimaan seurakunnan kirkkoneuvoston antaman
selvityksen piispantarkastuksen 20.-21.9. ja 23.9.2018 johdosta esitetyistä
huomioista;
2. todeta annetut selvitykset tehdyistä toimenpiteistä riittäviksi;
3. liittää nyt saadun kirkkoneuvoston selvityksen piispantarkastuksen
asiakirjoihin ja
4. lähettää tämän päätöksen esittelyineen Loimaan seurakunnan
kirkkoneuvostolle sekä lääninrovasti Risto Leppäselle.
Tuomiokapitulin istunnon pöytäkirjaote koskien päätöstä liitteenä.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 53

Rippikoulun järjestelyt virus-epidemian aiheuttamilla muutoksilla kesällä 2020

Diaarinumero

54/04.04.03/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnan rippikoulusuunnitelma hyväksyttiin kirkkoneuvoston
kokouksessa 26.11.2019 (KN9/2019 §159).
Keväällä puhjennut virusepidemia ja kirkon ohjeistus mm. rippikoulujen pitoon
aiheuttivat muutostarpeen seurakuntien rippikoulujen järjestämiselle.
Liitteenä kasvatuksen johtavan viranhaltijan Sami Laaksosen ehdotus
rippikoulujen järjestämisestä muuttuneessa tilanteessa kesällä 2020.

Esitys

Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus rippikoulujen järjestämisestä Loimaan
seurakunnassa kesällä 2020.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään: Sami Laaksonen, Janne Rauhala

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 54

Talouspäällikön loma-anomus
Talouspäällikkö poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Diaarinumero

DLOI/31/01.01.00/2020

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Talouspäällikkö Leena Välikangas anoo vuosilomaa ajalle 10. - 21.6. (7 pv),
13.-19.7. (5 pv) ja 31.8.-13.9 (10 pv), yhteensä 22 päivää. Loma-oikeus on 38
päivää. Myöhemmin pidettäväksi jää 16 pv.

Esitys

Hyväksytään talouspäällikön vuosiloma anomuksen mukaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään talouspäällikölle

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 55

Virkavapausanomus

Diaarinumero

50/01.01.00/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnan johtava kanttori Kaija Huhtanen anoo virkavapautta tultuaan
valituksi turistikanttoriksi kirkon ulkosuomalaistyöhön Espanjaan
talvikaudeksi, 6.10.2020 – 5.4.2021. Tehtävä on osa-aikainen (60%).
Perusteluna hän mainitsee ensisijaisesti terveydelliset syyt.
Huhtanen on alustavasti tiedustellut kanttori Martti Pihlajamaalta suostumusta
toimimaan sijaisenaan seurakunnan johtavana kanttorina. Myös
seurakunnassa aikaisemmin kanttorin sijaisena toimineelta Anne Moilaselta
on kysytty halukkuutta toimimaan puolestaan Pihlajamaan sijaisena.
Molemmille sijaisjärjestely sopisi.
Huhtanen ilmoittaa, että turistikanttorin tehtävä on mahdollinen, mikäli koronavirusepidemia ei sitä syksyllä estä. Mikäli kirkon ulkosuomalaistyö ei
epidemiasta johtuen lähetä kanttoria Espanjaan talvikaudeksi, päätös
kumoutuu ja Huhtasen virkavapaus raukeaa. Toivottavaa on, että asiasta
saadaan varmuus viimeistään elo-syyskuussa. Liitteenä anomus.

Esitys

Hyväksytään seurakunnan johtavan kanttorin Kaija Huhtasen anomus
virkavapaudesta ajalle 6.10.2020 – 5.4.2021 toimimiseen kirkon
ulkosuomalaistyön turistikanttorina Espanjassa. Päätös on ehdollinen ja
kumoutuu mikäli korona-virusepidemia estää lähdön.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään: Kaija Huhtanen

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 56

Anomus osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä
Hallintosihteeri Sari Huhtala poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi ja
talouspäällikkö Leena Välikangas toimi tämän ajan kokouksen
pöytäkirjanpitäjänä.

Diaarinumero

48/01.01.00/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnan hallintosihteeri Sari Huhtala hakee työnantajan suostumusta

siihen, että voisi jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle
1.9.2020 alkaen.
Hän toivoo voivansa luopua 25 %:sta työajastaan, toteutettuna
mieluiten niin, että joka toinen viikko olisi kaksi perättäistä eläkepäivää.
Liitteenä anomus.
Loimaan seurakuntapalvelujen viraston asiakaskävijämäärä on vähentynyt
siinä määrin, ettei hallintosihteerin toiveelle liene mitään estettä. Virastolla on
joka tapauksessa toinen, kokoaikainen toimistosihteeri töissä.
Esitys

Hyväksytään hallintosihteeri Sari Huhtalan anomus siirtymisestä osittaiselle
varhennetulle vanhuuseläkkeelle, 25% työajasta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Tiedoksi: Sari Huhtala, taloussihteeri Riitta Riponiemi.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 57

Loimaan seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätös 1.1. - 31.12.2019

Diaarinumero

DLOI/10/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkoneuvosto 28.4.2020 § 43: 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.
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
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tilinpäätökseen. Tilinpäätöskirjaan lisättiin myös, että sijoitusten tilanne
romahti vuoden vaihteen jälkeen.
Päätös: Esityksen mukaan.
Tilinpäätös allekirjoitetaan fyysisesti ennen kuin asiakirja etenee valtuustoon.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tilintarkastus oli 11.5.2020 etänä puhelimen, sähköpostin ja Teams-palaverin
välityksellä.. Kirkkoneuvoston jäsenet kävivät yksitellen allekirjoittamassa
tilinpäätöksen Kaupunginkirkolla ajalla 12-14.5. Allekirjoitettu tilinpäätös
lähetettiin sähköpostilla tilintarkastajalle 14.5., jotta hän voi antaa
tilintarkastuskertomuksen.
Esitys

Kirkkoneuvosto
a) merkitsee tiedoksi liitteenä olevan tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019
ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi
b) ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2019 seurakunnan ja
hautainhoitorahaston tilinpäätöksen,
c) ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää tilintarkastajien lausunnon
perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille
ja muille tilivelvollisille.
d) merkitsee tiedoksi tilintarkastuspöytäkirjan (tuodaan kokoukseen), (salassa
pidettävä JulkL 24.1. § 15).

Päätös

Esityksen mukaan a, b, c ja d.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

4/2020

11

26.05.2020
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 58

Talousarvion toteuma 1.1. - 31.3.2020

Diaarinumero

DLOI/4/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Liitteenä talousarvion toteuma ajalta 1.1. – 31.3.2020. Mukana ovat
seurakunnan hautainhoitorahaston tuloslaskelmat sekä käyttötalouden
toteutuma.

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi talousarvion toteuma ajalta 1.1. –
31.3.2020.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 59

Kirkkohallituksen täysistunnon päätös rakennusavustuksesta 21.4.2020

Diaarinumero

DLOI/64/03.03.03/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkohallitus on täysistunnossaan 21.4.2020 myöntänyt seurakunnalle
rakennusavustusta yhteensä 117.621 €. Avustuskohteet ovat Alastaron
hautausmaan kiviaidan kunnostus 30.383 €, Mellilän hautausmaan kiviaidan
kunnostus 20.212 € sekä Metsämaan kirkon ikkunoiden korjaus, lattioiden ja
penkkien maalaus ja kirkon ulkomaalaus 67.026 €.

Esitys

Merkitään tiedoksi liitteenä oleva Kirkkohallituksen päätös
rakennusavustuksesta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 60

Hauta- ja kiinteistötoimen strategia 2020 - 2023

Diaarinumero

DLOI/55/03.03.01/2020

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 24.9.2019 § 133 aloittaa hauta- ja
kiinteistötoimen strategian valmistelun ja valitsi työryhmän, jonka jäsenet ovat.
kirkkoherra Riku Laukkanen, johtava kanttori Kaija Huhtanen, työpäällikkö Ari
Lindell, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Veli Reunanen, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Heikki Vainio, kirkkoneuvoston jäsen Erkki Kallio ja
talouspäällikkö Leena Välikangas. Kokouksia on pidetty kahdeksan.
Valmistelun tarkoituksena on ollut kartoittaa seurakunnan rakennus, kiinteistöja maaomaisuus. Tämä siksi, jotta seurakunta voi huolehtia siitä, että sillä on
perustehtäväänsä varten riittävä määrä tarkoituksen mukaisia, turvallisia ja
terveellisiä toimitiloja, joiden käyttökulut ovat kohtuullisia. Samalla linjattiin,
millä kriteereillä ja miten luovutaan vähäkäyttöisistä ja ylläpitokuluiltaan
kalliista toimitiloista.

Esitys

Esitetään liitteenä oleva Hauta- ja kiinteistötoimen strategia 2020 - 2023
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

4/2020
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§ 61

Päivitetty investointisuunnitelma 2020 - 2021

Diaarinumero

DLOI/4/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Liitteenä rakennustoimikunnan muistio ja alkuperäinen investointisuunnitelma
2020 – 2021.

Esitys

Kirkkoneuvosto
a) hyväksyy rakennustoimikunnan päivittämän investointisuunnitelman
vuosille 2020 – 2021.
b) myöntää rakennustoimikunnalle valtuudet hoitaa ja toteuttaa päivitettyä
investointisuunnitelmaa talousarvion puitteissa. Rakennustoimikunta
tiedottaa kirkkoneuvostoa toteutuneista kustannuksista.

Päätös

Esityksen mukaan a ja b.

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

4/2020
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§ 62

Kaupunginkirkon alasalin ja nuorisotoimiston kalusteiden hankinta

Diaarinumero

DLOI/2/02.06.01/2018

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Talousarvioon 2020 on varattu määräraha, 10.000 €, Kaupunginkirkon
alasalin kalusteisiin. Kasvatuksen johtavaviranhaltija Sami Laaksonen on
kilpailuttanut kalusteiden hankinnan pienhankintana, ja sen perusteella
valinnut kalusteiden toimittajaksi Martela Oy:n hintaan 2.777 €. Lisäksi
varataan maton hankintaan 800 €.
Nuorisotoimiston muuttaessa Kanta-Loimaalle hankitaan sinne sähköpöydät
nuoristyönohjaajille. Työfysioterapeutti on sähköpöytiä suositellut. Laaksonen
on kilpailuttanut myös nämä sähköpöydät ja sen perusteella valinnut niiden
toimittajaksi Martela Oy:n hintaan 2.068 €.
Koska talousarvioon varattua määrärahaa on jäänyt osittain käyttämättä
Kaupunginkirkon alasalin kalusteiden hankinnassa, niin anotaan
kirkkoneuvostolta nuorisotoimiston kalusteiden hankinnan kattamista
käyttämättömästä määrärahasta.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy kalustehankinnat Martela Oy:ltä sekä
kalustehankintojen kulujen kattamisen Talousarvion 2020 investoinneista
Kaupunginkirkon alasalin kalusteet -määrärahasta. Liitteenä
tilausvahvistukset.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Sami Laaksonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 63

Paimion rovastikunnan talous-, kiinteistö- ja hautaustoimen yhteistyö

Diaarinumero

49/00.06.01/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Paimion rovastikunnassa ja jo aiemmin Loimaan rovastikunnassa, on useiden
vuosien ajan keskusteltu tarpeesta kehittää yhteistyötä naapuriseurakuntien
kesken.
Rovastikunnan talouspäällikköjen ja kirkkoherrojen kesken asiasta on käyty
vuosien varrella useita neuvotteluja. Paimion rovastikunnan lääninrovasti
Risto Leppänen oli viime vuonna toimittanut arkkihiippakunnan
tuomiokapitulille muistion kokouksesta, jossa oli keskusteltu taloushallinnon
yhteistyöstä ja todettu, että tarvetta yhteistyölle on olemassa.
Selvitettäviä kysymyksiä olisivat esimerkiksi:


miten saadaan taloudellisia säästöjä aikaiseksi?



miten jakaa järkevästi osaamista?



miten keskittää tekemistä talouspäälliköiden laajoissa toimenkuvissa?



miten tukea pienempiä seurakuntia?



kuka toimii esittelijänä kirkkoneuvostossa?



miten sopimuspohjaisesti seurakunnan omaisuutta hoidetaan?

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli 31.10.2019 § 401 nimesi
selvitysmiehen Paimion rovastikunnan talous-, kiinteistö-, ja hautaustoimen
yhteistyötä varten. Ennen koronarajoituksia ehtivät rovastikunnan
taloustoimesta vastaavat viranhaltijat kokoontua selvitysmiehen kutsusta
kaksi kertaa.
Selvitysmies Mika Piittala haluaa yhteistyömahdollisuuksia kartoittaessaan
kuulla asiassa myös seurakuntien kirkkoneuvostojen mielipidettä. Tästä
syystä hän on laatinut listan kysymyksistä, johon hän toivoo kirkkoneuvoston
vastaavan. Vastaukset eivät sido kirkkoneuvostoja mihinkään, vaan toimivat
selvitystyön tukena.
Loimaan seurakunnassa on 4 – 6 vuoden kuluessa miltei kaikki ns.
tukipalvelujen viranhaltijat siirtymässä eläkkeelle. Seurakunnan kiristyvä
taloudellinen tilanne kannustaa myös tutkimaan mahdollisuuksia yhteistyölle
rovastikunnan naapuriseurakuntien kanssa.
Liitteenä selvitysmiehen raportti kokonaisuudessaan sekä kysymykset joihin
kirkkoneuvostolta pyydetään vastausta.

Pöytäkirja

4/2020
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Esitys

Hyväksytään selvitysmiehen toimittama raportti ja vastataan hänen
kysymyksiinsä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään: Lääninrovasti Risto Leppänen, selvitysmies Mika Piittala.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 64

Loimaan seurakunnan valmiussuunnitelma

Diaarinumero

56/00.07.00/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Suomen ev.-lut. seurakunnissa tulee olla säännöllisesti päivitetty
Valmiussuunnitelma.
Valmiussuunnittelussa lähdetään siitä, että seurakuntien velvollisuutena on
huolehtia
tehtävistään
kaikissa
olosuhteissa.
Toimintoja
voidaan
poikkeusoloissa joutua järjestelemään uudelleen ja tilanteet saattavat muuttua
nopeasti ja yllätyksellisesti. Toiminnan, hallinnon ja johtamisen on
sopeuduttava tilanteiden muutoksiin. Poikkeusoloissa seurakunnat voivat
täydentää kunnan vastuulla olevia toimintoja, jos toimenpiteistä on sovittu
etukäteen (esimerkiksi päivähoito, nuorisotyö, terveydenhuolto ja
sosiaalitoimi).
Kirkkolaki 25. luku § 15 a) Poikkeusoloihin ja kriisitilanteisiin
varautuminen sekä varautumisen johtaminen
Seurakunnan, seurakuntayhtymän, hiippakunnan ja kirkkohallituksen tulee
valmiussuunnittelulla ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan
etukäteisvalmisteluilla sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä
mahdollisimman hyvä hoitaminen poikkeusoloissa. Seurakunnan tulee
varautua henkisen huollon tarjoamiseen kriisitilanteissa.
Valmiustoimen ylin hallintoelin on seurakunnassa kirkkoneuvosto ja
seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto. Neuvosto hyväksyy
seurakunnan tai seurakuntayhtymän valmiussuunnitelman ja siihen tehtävät
muutokset sekä nimeää valmiussuunnittelua varten valmiustoimikunnan.
Seurakunta tai seurakuntayhtymä perustaa valmiustoimikunnan, joka vastaa
valmiusasioista ja jota johtaa valmiuspäällikkö. Toimikunnan kokoonpanossa
tulee ottaa huomioon eri alojen, esimerkiksi henkilöstöhallinnon sekä
kiinteistö- ja hautaustoimen asiantuntijuus.
Loimaan seurakunnassa valmiustoimikuntaan on tarkoituksenmukaisinta
kuulua kirkkoherra, talouspäällikkö, työpäällikkö (kiinteistöt ja koneet),
johtavakanttori, johtava diakoni, kasvatuksen johtava viranhaltija.

Esitys

Kirkkoneuvosto
a) hyväksyy Loimaan seurakunnan valmiussuunnitelman (salainen asiakirja)
b) nimeää valmiustoimikuntaan jäsenet

Päätös

a) Esityksen mukaan.
b) Valmiustoimikuntaan valittiin kirkkoherra, talouspäällikkö, työpäällikkö,
johtava kanttori, johtava diakoni ja kasvatuksen johtava viranhaltija.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta

Pöytäkirja
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§ 65

Seurakunta- ja henkilöstötilastojen raportit 1.1. - 31.3.2020

Diaarinumero

DLOI/48/02.00.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas

Liitteenä seurakunta- ja henkilöstötilastojen raportit 1.1. – 31.3.2020

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi raportit.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 66

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen ja talouspäällikkö Leena Välikangas

Kirkkoherran viranhaltijapäätös 3.2020
Työpäällikön viranhaltijapäätös 1.2020
IT-johtokunnan pöytäkirjat 13.2. ja 21.4.2020
Valmisteluryhmän muistio 5.2020

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 67

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

Allekirjoitukset

Riku Laukkanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Leena Välikangas
pöytäkirjanpitäjä
§ 56

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä
§§ 49-55, 57-67

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja
tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Loimaa 26.5.2020

Marjatta Sormunen-Mettälä
pöytäkirjantarkastaja

Margit Vehviläinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

§ 67
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:
49,51, 52, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67.
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:
50, 53, 54, 55, 56, 61, 62.
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:
§ 64
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
Puh. 02 7764400
Sähköposti: loimaa.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 50, 53, 54, 55, 56, 61, 62.
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.

1

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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OikaisuvaatiOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
Loimaan
- Kirkkoneuvosto
muksen
sisältöseurakunta
– oikaisuvaatimuksen
tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisu
n tekeminen

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
Puh. 029 5642410 (asiakaspalvelu/kirjaamo)
Fax. 029 5642414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihde. 029 5642400
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://
asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
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
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirja
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lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana26.05.2020
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Loimaan seurakunta
- Kirkkoneuvosto
Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta
päätöksestä valitusosoituksineen.
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

