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§ 64

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 Katariina Kojo ja Tarja
Mäki-Punto-Ristanen. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 9.6. –
11.7.2022 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, lisäyksillä Turun arkkihiippakunnan pöytäkirjanote koskien
Ari Pääkkösen osittaista virkavapaata. Pykälät 68 – 69 käsitellään kokouksen
aluksi.
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§ 65

Nuorisodiakonin määräaikainen virka

Diaarinumero

DLOI/15/01.01.01/2022

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kirkkoneuvoston kokouksessa 30.4. käsiteltiin ja päätettiin asiasta otsikolla
Nuorisodiakonin palkkaaminen määräaikaiseen projektityöhön, seuraavalla
tavalla:
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
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.
15.5. klo 13 määräaikaan mennessä saapui vain yksi hakuehdot täyttävä
hakemus. Vaikka hakija on monipuolisesti pätevä ja kokenut kirkon työntekijä,
on syytä julistaa nuorisodiakonin määräaikainen virka hakijoiden vähyyden
vuoksi uudelleen elokuun alussa haettavaksi. Asiasta on hakijalle kirkkoherra
ilmoittanut ja kertonut, että mielellämme odotamme hänenkin hakevan virkaa
uudelleen elokuussa.

Esitys

Julistetaan Loimaan seurakunnan nuorisodiakonin määräaikainen
projektiluonteinen virka uudelleen haettavaksi elokuun alussa 2022.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 66

Viraston aukiolo elokuussa

Diaarinumero

DLOI/28/00.07.00/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnan hallintosihteerin jäädessä eläkkeelle loppuvuonna 2022 ja
kesällä vuosilomalle, seurakuntapalvelujen virastolle jää palvelemaan
toimistosihteeri Minna Hannula. Hannula on vuosilomalla 1.–21. elokuuta,
jolloin virastolla palvelevat vuorollaan pastorit Joronen ja Ojansuu.
Suurimman osan seurakuntapalvelujen virkatodistuksiin ja henkilörekisteriin
liittyvistä toimista siirryttyä toukokuussa 2021 Porin aluekeskusrekisterin
vastuulle, viraston aukioloa voidaan vähentää. Alustavasti ja
kokeiluluontoisesti elokuussa virasto voisi palvella maanantaisin, torstaisin ja
perjantaisin klo 9–13.

Esitys

Seurakuntapalvelujen virasto palvelee elokuussa 2022 maanantaisin,
torstaisin ja perjantaisin klo 9–13.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 67

Loimaan seurakunnan rahaliikenne, sijoitukset ja pankkitilien käyttö

Diaarinumero

DLOI/32/02.02.01/2022

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Taloussääntö: ”Pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta käyttövaltuuksista
päättää kirkkoneuvosto”. Valtuudet maksuliikenteen hoitamiseen
seurakunnan pankkitileillä on annettu Kirkon palvelukeskukselle (Kipa).
Tilinkäyttöoikeus seurakunnan pankkitileihin Lounais-Suomen Osuuspankissa
ja Nordeassa on talouspäällikkö Leena Välikankaalla. Myös sijoitusten osalta
Välikangas on ollut seurakunnan yhteyshenkilö.
Henkilövaihdoksista johtuen tilinkäyttöoikeudet ja sijoitusten yhteyshenkilön
tiedot tulee päivittää.
Leena Välikankaan tilinkäyttöoikeus päättyy 30.6.2022 ja tilinkäyttöoikeus
annetaan uudelle talouspäällikölle Raisa Kinnuselle alkaen 1.7.2022.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että
A) laajat tilinkäyttöoikeudet OP Lounais-Suomi pankkitileihin, sijoituksiin
annetaan Raisa Kinnuselle 1.7.2022 alkaen (liite A),
B) laajat tilinkäyttöoikeudet Nordean pankkitileihin, sijoituksiin annetaan Raisa
Kinnuselle 1.7.2022 alkaen (liite B),
C) yhteyshenkilöksi vaihdetaan Mandatum Life varainhoitosopimukseen
1.7.2022 alkaen Raisa Kinnunen (liite C),
D) yhteyshenkilöksi vaihdetaan yhdistelmärahasto Skandinaviska Enskilda
Banken AB (SEB) 1.7.2022 alkaen Raisa Kinnunen (liite D),
E) tilinkäyttöoikeudet pankkitileihin, sijoituksiin lakkautetaan talouspäällikkö
Leena Välikankaalta 30.6.2022,
F) kirkkoherra Rikhard Laukkanen valtuutetaan allekirjoittamaan muutokset
seurakunnan puolesta,
G) valtuudet maksuliikenteen hoitamiseen seurakunnan pankkitileillä
säilytetään Kirkon palvelukeskukselle (Kipa) ennallaan.

Päätös

Esityksen mukaan A -G.

Toimenpiteet

Ote lähetetään talouspäälliköt Leena Välikangas ja Raisa Kinnunen

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 68

Sähköruohonleikkurin hankinta

Diaarinumero

DLOI/2/02.06.01/2018
Työpäällikkö Ari Lindell oli kokouksessa läsnä asian esittelyn ajan.

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Myös ruohonleikkurit siirtyvät vähitellen sähköllä toimivaksi. Siirtymää on
vauhdittanut myös kallis polttoaine ja ekologisuus. Seurakunnalla vaihtotahti
on ollut ajoleikkuri/ vuosi. Kuuden hautausmaan kohdalla se tarkoittaa, että
nykyisillä kohonneilla polttoainekuluilla koneet kannattaa vaihtaa sähköllä
toimiviksi. Kun yhdellä latauksella pystyy ajamaan lähes puoli hehtaaria
kerralla, voi välillä tehdä muita työtehtäviä. Sähkökoneiden melutaso on
alhaisempi, joten ne ovat käyttäjäystävällisempiä. Sähkökoneiden etuna on
myös hyvä toimintavarmuus. Niissä ei ole kuluvia osia, käynti on varmaa ja
huoltoa ei käytännössä tarvita, jolloin siitäkin syntyy säästöjä.
Koska koneiden vaihtoon on tullut välivuosia, on Husqvarnalta varattu
seurakunnalle kaksi ajoleikkuria päätöksenteon ajaksi. Työnnettävistä
malleista on ollut koekäytössä 42 cm leveä kone, joka sopii erinomaisesti
hautojen välien leikkuuseen.
Kahden sähköisen ajoleikkurin ja kolmen sähköisen työnnettävän
(leikkuuleveys 42 cm) ruohonleikkurin hankinta on ajankohtainen. Liitteenä on
Sporttikone Loimaan tarjous. (ei julkinen)

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntaan hankitaan Sporttikone Loimaalta
kaksi sähkötoimista Husqvarna ajoleikkuria ja kolme sähköistä työnnettävää
leikkuria liitteen mukaisesti. Hankinta rahoitetaan investoinneista ”Koneet ja
kalusto”.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Ari Lindell

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 69

Huutokaupattava kalusto

Diaarinumero

DLOI/38/02.05.01/2022
Työpäällikkö Ari Lindell oli kokouksessa läsnä asian esittelyn ajan.

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Hautausmaa ja kiinteistöpuolella on kaluston uusimisen kautta jäänyt
kalustoa, jolle seurakunnalla ei ole käyttöä, ja ne kannattaa poistaa myymällä
huutokaupalla. Sopiva kanava tähän olisi nettihuutokauppa
Julkinen sektori käyttää Huutokaupat.com tai Kiertonet huutokauppakanavaa.
Huutokaupattava kalusto on:
Kubota traktorit 3 kpl
Pienoisperäkärry 2 kpl
Kassakaappi
Ajoleikkuri 2 kpl
Työnnettävä ruohonleikkuri Klippo 3-4 kpl
Lehtipuhallin Husqvarna 2 kpl
Metos tiskikone
Lumilinko
Lana (pieni)

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää myydä yllä olevan kaluston nettihuutokaupan kautta.
Myytävälle kalustolle ei aseta pohjahintaa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Ari Lindell

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 70

Toiminta- ja henkilöstötilastot 1.1.- 30.4.2022

Diaarinumero

DLOI/48/02.00.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas

Liitteenä toiminta- ja henkilöstötilastot ajalta 1.1. - 30.4.2022

Esitys

Kirkkoneuvosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi liitteenä olevat tilastot.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 71

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kirkkoherran päätöspöytäkirja 4/2022, vapautus rippikoulumaksusta
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli pöytäkirjanote 7/2022, Ari Pääkkösen
osittainen virkavapaus
Kirkkoneuvoston seuraava kokous on ke 17.8. klo 17.15 Kaupunginkirkon
yläsalissa, jota ennen Valmisteluryhmä ma 8.8. klo 17 Falsetissa
Syksyn muut kokoukset ovat:
14.9. klo 17.15
19.10 klo 17.15
16.11 klo 17.15

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 72

Kirkkoneuvoston kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 16.48

Allekirjoitukset

Riku Laukkanen
puheenjohtaja
Pöytäkirjantarkastus

Raisa Kinnunen
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Loimaa 8.6.2022
Katariina Kojo
pöytäkirjantarkastaja

Tarja Mäki-Punto-Ristanen
pöytäkirjantarkastaja
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MALLILOMAKE 2

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Loimaan seurakunta
Kirkkoneuvosto
8.6.0222, § 72

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: 64 ,65, 67, 70, 71, 72

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: 66, 68, 69

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: 66,68,69
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

08.06.2022
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

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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