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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 Erkki Kallio ja Hannu
Kauti. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 19.5.
– 20.6.2022 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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§ 50

Kanttorinviran uusittu johtosääntö ja johtavan kanttorin sijaisuus kesällä 2022

Diaarinumero

DLOI/29/01.01.00/2022

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kirkkoneuvoston kokouksessa 20.4.2022 (§41) päätettiin jättää johtavan
kanttorin virka toistaiseksi täyttämättä sen jälkeen, kun johtava kanttori Kaija
Huhtanen jää vanhuuseläkkeelle 1.11.2022. Sen sijaan päätettiin julistaa
elokuussa haettavaksi seurakuntaan 3. kanttorin virka. Tätä varten päätettiin
myös muokata kanttorinviran johtosääntö, joka on liitteenä edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, päätösehdotus A.
Kirkkoneuvoston kokouksessa 6.6.2017 (§82) Johtavan kanttorin työtehtävien
hoitaminen lomien ja virkavapauden aikana, päätettiin että johtavan kanttorin
pitempien sairauslomien (yli 4 pv) sijaisena toimii kanttori Martti Pihlajamaa ja
että tästä hänelle maksetaan palkanlisää saman periaatteen mukaisesti kuin
seurakunnan muille työalasta vastaaville työntekijöille. Samalla päätettiin, että
pitempien virkavapauksien (yli 1 kk) yhteydessä viransijaiseksi asetetaan
Martti Pihlajamaa ja että hänelle maksetaan tästä johtavan kanttorin
peruspalkka sekä siihen hänelle kuuluvat henkilökohtaiset palkanlisät.
Ennakoiden kesän 2022 kuluessa kirkkoneuvoston 20.4. tekemää päätöstä
jättää johtavan kanttorin virka täyttämättä ja kanttorien kesän työ-,
vapaapäivä- ja lomavuorojen jo ollessa pääsääntöisesti järjestetty, ei johtavan
kanttorin sijaisen asettamiselle hänen virkavapautensa ja vuosilomansa
aikana ole tarvetta. Mahdolliset kanttorien työ- ja sijaisjärjestelyt kesällä 2022
voidaan hoitaa yhteistyössä kanttorien, kirkkoherran / hänen sijaisensa ja
viraston kanssa. Syksystä 2022 alkaen kanttorien ja pappien työ- ja
vapaapäiväsuunnitelma laaditaan jumalanpalvelustiimissä kirkkoherran
johdolla. Tämä päätös kumoaa kirkkoneuvoston 6.6.2017 (KN 5/2017 §82)
tekemän päätöksen. Päätösehdotus B.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää
A) esittää kanttoriviran uusitun johtosäännön edelleen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
B) ettei johtavan kanttorin sijaisen asettamiselle jatkossa eikä kesäkaudella
2022 ole tarvetta, koska mahdolliset kanttorien työ- ja sijaisjärjestelyt
kesällä 2022 voidaan hoitaa yhteistyössä kanttorien, kirkkoherran / hänen
sijaisensa ja viraston kanssa. Tämä päätös kumoaa kirkkoneuvoston
6.6.2017 (KN 5/2017 §82) tekemän päätöksen.

Päätös

A) Esityksen mukaan.
B) Esityksen mukaan.
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Muutoksenhaku

Päätökseen A) ei voida hakea muutosta
Päätöksestä B) voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 51

Seurakunnan edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlille

Diaarinumero

DLOI/28/00.06.01/2022
Jäsen Eliisa Jaatinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Loimaan seurakunta lähettää kaksi edustajaa Suomen Lähetysseuran
kesäjuhlille Ouluun 20.-22.5.2022 ja osallistumaan valtuutettuina
Lähetysseuran vuosikokoukseen 21.5.
Kirkkoherra on kysynyt rovasti Yrjö Jaatista ja rouva Helka Jaatista
seurakunnan edustajiksi ja heille asia sopii. Valtakirjat edustajille piti toimittaa
Suomen Lähetysseuraan 4.5.2022 mennessä ja se on tehty.
Muilta lähetysjärjestöiltä kutsut ovat jääneet saamatta, Pipliaseuran
vuosikokoukseen Tikkurilassa 17.5.2022 olisi voinut osallistua myös
etäyhteydellä. Valitettavasti valtakirja osallistujalle olisi pitänyt toimittaa 29.4.
mennessä.

Esitys

Loimaan seurakunnan edustajina Suomen Lähetysseuran kesäjuhlille Ouluun
20.-22.5.2022 valtuutetaan Yrjö ja Helka Jaatinen. Matkasta aiheutuneet kulut
korvataan julkisten kulkuneuvojen mukaisesti sekä
kotimaanpäivärahakorvaus.

Käsittely

Esityslistan lähettämisen jälkeen on Suomen Luterilaiselta
Evankeliumiyhdistykseltä tullut kutsu 1. – 3.7.2022 Karkussa järjestettävään
seurakuntaedustajien ja lähetysväen tapaamiseen Karkkuun, johon esittelijä
khra Riku Laukkanen esitti valittavaksi Loimaan seurakunnan edustajaksi
Eeva Mustikkamäkeä. Matkasta aiheutuneet kulut korvataan julkisten
kulkuneuvojen mukaisesti sekä kotimaanpäivärahakorvaus.

Päätös

Suomen Lähetysseuran kesäjuhlille Ouluun valtuutettiin Yrjö sekä Helka
Jaatinen ja Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kesäjuhlille
Karkkuun Eeva Mustikkamäki esitetyin korvauksin.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 52

Porin aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän jäsenen valinta

Diaarinumero

DLOI/27/00.00.01/2019

Esittelijä

Riku Laukkanen
Porin aluekeskusrekisterin ja Loimaan seurakunnan välisessä, vuonna 2021
allekirjoitetussa sopimuksessa on määritelty, että jokainen sopijaseurakunta
nimeää yhteistyöryhmän jäsenen ja hänelle varajäsenen.
Tarkoituksenmukaisinta on, että yhteistyöryhmän jäsen Loimaan
seurakunnasta on kirkkoherra ja hänen varajäsenensä talouspäällikkö.

Esitys

Loimaan seurakunta nimeää Porin aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän
jäseneksi kirkkoherra Riku Laukkasen ja hänen varajäsenekseen
talouspäällikkö Raisa Kinnusen (23.5.alkaen).

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään: Jari Suvila, Leena Pekola.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 53

Uuden talouspäällikön palvelussuhde

Diaarinumero

DLOI/12/01.02.01/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kirkkovaltuusto 20.4.2022 valitsi seurakunnan uudeksi talouspäälliköksi Raisa
Kinnusen. Kinnunen toimii nykyisen talouspäällikön viransijaisena ajalla 23.5.
– 31.10.2022. Jakso sisältää sekä perehdytyksen että nykyisen
talouspäällikön loman aikaisen sijaisuuden. Vakituiseen virkaan Kinnunen
siirtyy 1.11.2022 alkaen. Käytössä on kuuden kuukauden koeaika.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy
a) Raisa Kinnusen talouspäällikön viransijaiseksi ajalla 23.5 – 31.10.2022,
työaika 36,25 tuntia viikossa, käytössä on liukuva työaika,
b) Kinnusen kokonaispalkka on 4.740 euroa kuukaudessa (KirVesTes 20222024), hinnoitteluryhmä J30.

Päätös

a) Esityksen mukaan.
b) Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Raisa Kinnunen

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 54

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä

Diaarinumero

DLOI/14/00.06.01/2019
Kirkkoherra ja talouspäällikkö poistuivat tämän asian käsittelyn ajaksi ja
puhetta johti varapuheenjohtaja Heikki Vainio.

Esittelijä

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Heikki vainio
Seurakunta tarkistaa ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan
viranhaltijan peruspalkkaa 1.6.2022 lukien 2,0 %:n yleiskorotuksella. Kirkon
pääsopijaosapuolet ovat tarkistaneet yleiskorotuksia vastaavasti K- ja Jhinnoitteluryhmien asteikkoja 1.6.2022 lukien (KirVESTES liite 1)
Vuoden 2022 suorituslisän (36,22 e/kk) seurakunta on maksanut kaikille
työntekijöille paitsi kirkkoherralle ja talouspäällikölle 1.1.2022 – 31.12.2022.
Valmisteluryhmä esittää suorituslisän maksamista myös kirkkoherralle ja
talouspäällikölle ko. ajalta.

Esitys

Kirkkoneuvosto
a) tarkistaa kirkkoherran ja talouspäällikön palkkoja 2 %:lla 1.6.2022 alkaen,
b) hyväksyy suorituslisän (36,22 e/kk) maksamisen kirkkoherralle ja
talouspäällikölle ajalla 1.1. – 31.12.2022.

Päätös

a) Esityksen mukaan.
b) Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään kirkkoherra ja talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 55

Lausunto arkkihiippakunnan tuomiokapitulille kappalaisen anomukseen osittaisesta
virkavapaudesta

Diaarinumero

DLOI/31/01.01.00/2022
Kappalainen Ari Pääkkönen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kappalainen Ari Pääkkönen on jäämässä osittaiselle varhennetulle
vanhuuseläkkeelle (50%) vuoden 2022 syyskuun alusta alkaen. Siihen liittyen
hän anoo tuomiokapitulilta osittaista virkavapautta 1.9.2022.
Kirkkoneuvosto puoltanee Ari Pääkkösen anomusta osittaisesta
virkavapaudesta hänen voidakseen jäädä osittaiselle varhennetulle
vanhuuseläkkeelle (50%) syyskuun 2022 alusta alkaen.

Esitys

Kirkkoneuvosto puoltaa Ari Pääkkösen anomusta osittaisesta
virkavapaudesta hänen voidakseen jäädä osittaiselle varhennetulle
vanhuuseläkkeelle (50%) syyskuun 2022 alusta alkaen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään: Arkkihiippakunnan tuomiokapituli, hiippakuntapastori Pauliina
Järvinen.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 56

Talouspäällikön loma-anomus

Diaarinumero

DLOI/31/01.01.02/2020
Talouspäällikkö Leena Välikangas poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Talouspäällikkö Leena Välikangas anoo ajalle 1.7. – 31.10.2022 kertyneet
lomansa pidettäväksi ennen virkasuhteen päättymistä 31.10.2022.
Lomaa on kertynyt seuraavasti: säästövapaa 14 päivää, vuosiloma 2021 21
päivää, vuosiloma 2022 38 päivää ja lopputilin lomaoikeus 21 päivää,
yhteensä 94 lomapäivää.

Esitys

Hyväksytään talouspäällikön loma-anomus ajalle 1.7. – 31.10.2022, yhteensä
87 päivää. Jää seitsemän päivää loppupalkassa maksettavaksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 57

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2022- 2024

Diaarinumero

DLOI/14/00.06.01/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Sopimuskausi on 24 kuukautta 1.3.2022–29.2.2024. Sopimuksessa on sovittu
ensimmäisen vuoden palkantarkistuksista sekä tekstimuutoksista.
Palkantarkistukset tulevat voimaan 1.6.2022 ja tekstimuutokset 1.3.2022
lukien. Sopimuksen palkantarkistusten keskimääräinen palkkakustannusten
tasoa nostava vaikutus koko kirkon tasolla seuraa niin sanottua yleistä linjaa
ja on yhteensä noin 2,0 % ensimmäisenä sopimusvuonna. Kuten muillakin
sektoreilla sovituissa sopimuksissa toisen vuoden palkantarkistuksista
sovitaan myöhemmin, kirkon sektorilla 31.12.2022 mennessä. Jos
tarkistuksista ei silloin päästäisi sopimukseen, sopimus voidaan irtisanoa
päättymään 28.2.2023

Esitys

Merkitään tiedoksi liitteenä olevat Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 2 ja
3/2022.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 58

Suositus toimituspalkkioista

Diaarinumero

DLOI/14/00.06.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Toimituspalkkioita maksetaan, kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin
tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla ja kun
seurakunta sopii etukäteen toimituksen ja tehtävän suorittamisesta
toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa.
Uusi suositus on voimassa 1.3.2022 lukien. Suositus sitoo seurakuntaa
kirkkovaltuuston päätöksellä. Uudet toimituspalkkiot tuodaan kokoukseen.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 1.3.2022 voimaan tulleiden
toimituspalkkioiden hyväksymistä. Toimituspalkkiot tuodaan kokoukseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 59

Loimaan seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätös 2021

Diaarinumero

DLOI/10/02.00.02/2019

Esittelijä

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

Esitys

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

Päätös

Esityksen mukaan.

Käsittely

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

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiintarkastus on 17.5.2022

Esitys

Kirkkoneuvosto
a) merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021, joka tuodaan
kokoukseen, ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi,
b) ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2021 seurakunnan
tilinpäätöksen,
c) ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää tilintarkastajien lausunnon
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perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille
ja muille tilivelvollisille.
d) merkitsee tiedoksi tilintarkastuspöytäkirjan (salassa
pidettävä JulkL 24.1. § 15), joka tuodaan kokoukseen.
Päätös

a) Esityksen mukaan.
b) Esityksen mukaan.
c) Esityksen mukaan.
d) Poistettiin tarpeettomana.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 60

Robottiruohonleikkurin hankinta

Diaarinumero

DLOI/2/02.06.01/2018

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Robottiruohonleikkurit ovat yleistyneet nopeasti. Ne työskentelevät oman
aikataulunsa mukaisesti määrätyllä alueella. Niiden ohjaamiseksi niille
määrätään ulkoreunat, jolloin maahan upotetaan ohjauslanka, jonka kone
tunnistaa, eikä ylitä sitä. Alueella olevat muut esteet esim. kivet ja puut se
tunnistaa tuntosarvillaan ja kiertää ne. Kone on myös varustettu SIM-kortilla,
jolloin sitä voidaan seurata esim. varkauden varalta.
Kun kone työskentelee itsekseen, sen etuna on, ettei se tarvitse ihmistä. Kun
se on sähkötoiminen, sen käyttökustannukset ovat edulliset. Koneelle olisi
suunniteltu yhtenäinen alue, jolloin sen ei tarvitse ylittää pyöräteitä tai
jalkakäytäviä. Alue, joka sille olisi suunniteltu rajoittuu Kaupunginkirkon
huoltorakennuksesta Ratakatuun ja kirkkopuiston läpi kulkevaan pyörätiehen,
jolloin pinta-alaksi muodostuu n. 5200 m2.
Leikkurille asennetaan oma latausasema huoltorakennuksen seinän viereen.
Työpäällikkö on yhdessä Sporttikoneen kanssa kehittänyt asiaa, ja pyytänyt
heiltä tarjouksen. Tarjous on liitteenä. Tilaajan pitäisi poistaa jo käytöstä
poistettu pyöräteline, ja siistitä muutaman kuusen alaoksia.

Esitys

Kirkkoneuvosto hankkii Husqvarna -robottileikkurin tarjouksen mukaisesti.
Kone rahoitetaan investoinneista ”Koneet ja kalusto”.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikölle

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 61

Kysymys kirkkoneuvostolle

Diaarinumero

DLOI/30/00.07.00/2022

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kirkkovaltuutettu Heini-Sisko Borra esitti kirkkoneuvostolle 20.4.2022 päivätyn
kysymyksen, joka kuuluu:
”Haluan esittää kysymykseni kirkkoneuvostolle siitä, että ymmärtääkö
kirkkoneuvosto ja sen jäsenet kävelleensä tällä päätöksellään kirkkolain ja
kirkon ylintä päätäntävaltaa käyttävän kirkolliskokousten linjausten
yläpuolelle? Onko tämä mielestänne niin poikkeuksellinen asia, että teidän
teologiset perustelunne menevät kirkolliskokouksen teologisten perustelujen
ohi? Onko tällaisia asioita muitakin, missä te voisitte ottaa kirkolliskokoukselle
kuuluvan vallan omiin käsiinne? Ihmettelen suuresti tällaista päätäntävallan
käyttöä seurakunnassamme ja haluan tässä samalla ilmaista myös eriävän
mielipiteeni, vaikka asia ei kirkkovaltuuston päätäntävallan alainen olekaan,
eikä se kuulu mielestäni kirkkoneuvostollekaan, koska kirkko ei voi myöntää
papeille samaa sukupuolta olevien parien vihkimisoikeutta. Valtuutettu Borra
siteeraa Evankelis-luterilaisen kirkon virallisilta internetsivuilta Kysymyksiä ja
vastauksia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittokäsityksestä, sekä
Miksi pappi ei saa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja?” Liitteenä H-S
Borran kirje.
Heini-Sisko Borran kysymys liittynee kirkkoneuvoston 30.3.2022 tekemään
yksimieliseen päätökseen sallia samansukupuolisten parien vihkimisen
avioliittoon Loimaan seurakunnan kirkoissa.
Asiassa ei otettu kantaa pappien oikeuteen vihkiä samansukupuolisia pareja
avioliittoon. Asian esittelyssä myönnettiin, että samaan sukupuolta edustavien
parien kirkollisesti vihkimistä koskeva asia on vielä kesken:
”Maaliskuussa 2017 voimaan astunut uusi avioliittolaki mahdollistaa avioliiton
solmimisen myös samaa sukupuolta oleville pareille. Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta
avioliittoon vihkimisestä ei ole päästy ratkaisuun.”
Samoin esittelyssä todettiin piispainkokouksen ohjeistuksen kanta vuodelta
2016 ja että osa piispoista on ilmaissut omana toiveenaan, että
samansukupuolisia pareja voitaisiin vihkiä:
”Evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen ohjeistus vuodelta 2016 oli,
että kirkolliseen avioliittoon vihittäisiin vain eri sukupuolta olevia pareja. Tällä
hetkellä osa piispoista on ilmaissut omana kantanaan puoltavansa ja
toivovansa samansukupuolisten oikeutta tulla vihityiksi avioliittoon kirkossa,
eikä heidän johtamissaan hiippakunnissa näin ollen papeille todennäköisesti
tule sanktioita vihkimisestä.”
Toisin sanoen, Loimaan kirkkoneuvosto päätti suhtautua samansukupuolisiin
kirkon jäseniin tasa-arvoisesti mahdollistaessaan heidän mahdollisen
vihkimisensä Loimaan seurakunnan kirkoissa, jottei loimaalaisten
samansukupuolisten tarvitse hakeutua muualle vihittäväksi avioliittoon sitten
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kun se on mahdollista. Vastoin kirkon avioliittokäsitystä ei ole toistaiseksi
toimittu, koska tällä päätöksellä samansukupuolisia pareja ei ole vielä vihitty
avioliittoon loimaalaisissa kirkoissa.
Mikäli pyyntöjä samansukupuolisilta pareilta tulisi ja Loimaan seurakunnan
kirkkoherra tai joku muu pappi pyydettäessä vihkisi heitä avioliittoon, asiasta
voi tehdä kantelun Turun tuomiokapituliin, koska tällöin meneteltäisiin
kirkolliskokouksen päätösten vastaisesti.
Esitys

Valtuutettu Heini-Sisko Borran esittämään kysymykseen vastataan, että
kirkkoneuvoston kokouksen päätöksessä 30.3. ei otettu kantaa pappien
oikeuteen vihkiä samansukupuolisia pareja avioliittoon. Asian esittelyssä
myönnettiin, että samaan sukupuolta edustavien parien kirkollisesti vihkimistä
koskeva asia on vielä kesken:
”Maaliskuussa 2017 voimaan astunut uusi avioliittolaki mahdollistaa avioliiton
solmimisen myös samaa sukupuolta oleville pareille. Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta
avioliittoon vihkimisestä ei ole päästy ratkaisuun.”
Samoin esittelyssä todettiin piispainkokouksen ohjeistuksen kanta vuodelta
2016 ja että osa piispoista on ilmaissut omana toiveenaan, että
samansukupuolisia pareja voitaisiin vihkiä:
”Evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen ohjeistus vuodelta 2016 oli,
että kirkolliseen avioliittoon vihittäisiin vain eri sukupuolta olevia pareja. Tällä
hetkellä osa piispoista on ilmaissut omana kantanaan puoltavansa ja
toivovansa samansukupuolisten oikeutta tulla vihityiksi avioliittoon kirkossa,
eikä heidän johtamissaan hiippakunnissa näin ollen papeille todennäköisesti
tule sanktioita vihkimisestä.”
Toisin sanoen, Loimaan kirkkoneuvosto päätti suhtautua samansukupuolisiin
kirkon jäseniin kirkon tilojen käyttäjinä tasa-arvoisesti salliessaan heidän
mahdollisen vihkimisensä Loimaan seurakunnan kirkoissa, jottei loimaalaisten
samansukupuolisten tarvitse hakeutua muualle vihittäväksi avioliittoon sitten
kun se on mahdollista. Vastoin kirkon avioliittokäsitystä ei ole toistaiseksi
toimittu, koska tällä päätöksellä samansukupuolisia pareja ei ole vielä vihitty
avioliittoon loimaalaisissa kirkoissa.
Mikäli pyyntöjä samansukupuolisilta pareilta tulisi ja Loimaan seurakunnan
kirkkoherra tai joku muu pappi pyydettäessä vihkisi heitä avioliittoon, asiasta
voi tehdä kantelun Turun tuomiokapituliin, koska tällöin meneteltäisiin
kirkolliskokouksen päätösten vastaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään kirkkovaltuutettu Heini-Sisko Borralle.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 62

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjaote 5/2022,
Pappisvihkimys 8.5.2022 – vihittävien vokaatiot
Porin aluekeskusrekisterin työryhmän kokouksen 26.4.2022 muistio
Alastaron kappelineuvoston pöytäkirja 2/2022
Metsämaan kappelineuvoston pöytäkirja 2/2022
Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 1/2022
Valmisteluryhmän muistio 5.2022
Jäsen Heikki Vainio kertoi viime torstaina Kanta-Loimaalla järjestetyn
seurakunnan Strategiaillan annista, jota tehtävää ko. illan vetäjä Mirkka
Torppa häneltä toivoi.
Keskusteltiin nuorisodiakonin virasta ja virkaan jätetyistä hakemuksista.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 63

Kirkkoneuvoston kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.10.

Allekirjoitukset

Riku Laukkanen
puheenjohtaja
§§ 49-53, 55-63
Pöytäkirjantarkastus

Heikki Vainio
puheenjohtaja
§ 54

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Loimaa 18.5.2022

Erkki Kallio
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Kauti
pöytäkirjantarkastaja
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MALLILOMAKE 2
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Loimaan seurakunta
Kirkkoneuvosto
18.5.2022, § 63
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: 49, 50A, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63.
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: 50B, 56, 60.

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: 50B, 56, 60.
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.
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Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

