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§ 80

Kokoustiedot
Kokouksen aluksi onniteltiin tulevaa päivänsankaria Marjatta SormunenMettälää.

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 Heikki Vainio ja Raimo
Huhtala. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla
28.10. – 29.11.2021 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 lisäyksellä, että Tiedoksi-osioon lisätään aiesopimus,
pöytäkirjaote koskien aluekeskusrekisterin toimipisteen perustamista Saloon
sekä yksi ilmoitusasia lisää.
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§ 81

Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2022

Diaarinumero

DLOI/9/01.03.00/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnassa laaditaan vuosittain syyskaudella työntekijöiden ammatillisen
osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma. Koulutustarpeista ja
mahdollisuuksista on mahdollisuuksien mukaan keskusteltu työmuodon
lähiesimiehen kanssa. Koulutussuunnitelmaan on liitetty myös osallistumiset
eri työmuotojen neuvottelupäiville sekä Kirkkopäiville. Koulutussuunnitelma
liitteenä.

Esitys

Hyväksytään seurakunnan työntekijöiden koulutussuunnitelma vuodelle 2022.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 82

Viranhaltijoiden sivutoimiluvat 2022

Diaarinumero

DLOI/62/01.01.02/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Loimaan seurakunnan viranhaltijoiden sivutoimiluvat anotaan ja mahdollisesti
uusitaan vuosittain marras- joulukuussa koskien seuraavaa kalenterivuotta.
KIRKKOLAKI 6 LUKU 30 § (21.12.2012/1008)
Sivutoimi ja kilpaileva toiminta
Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista
tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon
ja liikkeen harjoittamista. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta
viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Sivutoimilupa voidaan myöntää
määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä
on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla
esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta
tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän
asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa,
joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.
Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää
tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa
tarkoitetuilla perusteilla.
Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla
perusteella. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen
sivutoimiluvan peruuttamista.
Määräaikaan 18.10.2021 mennessä anomuksen sivutoimiluvasta ovat
toimittaneet seurakunnan viranhaltijat Ari Lindell, Kerttu Niemelä ja Anna
Rantasalo. Anomukset liitteenä.

Esitys

Hyväksytään anomuksensa toimittaneiden viranhaltijoiden sivutoimiluvat
vuodelle 2022.

Päätös

Esityksen mukaan. Sivutyöt hoidetaan muuna kuin päätyön työaikana.

Toimenpiteet

Ote lähetetään: Ari Lindell, Kerttu Niemelä, Anna Rantasalo.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

7/2021

4

27.10.2021
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 83

Sairaalasielunhoidon sopimus Forssan seurakunnan kanssa

Diaarinumero

DLOI/14/00.06.01/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Forssan seurakunnan Sairaalasielunhoidon johtokunta käsitteli asiaa
kokouksessaan 31.8.2021 seuraavasti:
……
5 § Sopimus TYKS Loimaan sairaalan sairaalasielunhoidon järjestämisestä
Ehdotus Vuonna 2019 tehtiin Sopimus TYKS Loimaan sairaalan
sairaalasielunhoidon järjestämisestä. Siinä todetaan 6§: ”Tämä sopimus tulee
voimaan 1.4.2019 ja on voimassa 31.12.2021 asti, jolloin sopimus
tarkistetaan. Sen jälkeen sopimus on tarvittaessa voimassa kalenterivuoden
kerrallaan, ellei sitä sopijapuolen toimesta irtisanota. Irtisanomisaika on kuusi
(6) kuukautta. Muutoin sopimus voidaan purkaa tai sen ehtoja muuttaa vain
yksimielisesti.”
Johtokunta keskustelee ja tekee ehdotuksen sopimuksen jatkosta Forssan ja
Loimaan kirkkoneuvostoille. Sopimuksen mukaisesti sairaalapastorin työaika
jakautuu 60 % + 40 % (3 pv/vko Forssa, 2 pv/vko Loimaa).
Sairaalapastori kokee yhteistyösopimuksen toimivaksi tavaksi toteuttaa
sairaalasielunhoitoa ko. sairaaloissa ja ehdottaa johtokunnalle
jatkosopimuksen puoltamista. Loimaalla henkilökunta on viestinyt haluavansa
sairaalasielunhoidon turvattavan sopimuksen jatkumisella. Kummassakin
sairaalassa henkilökunnalla on luottamus sairaalasielunhoidon paikkaan ja
monipuoliseen ammattitaitoon terveydenhuollon parissa. Kuluneet 2½ vuotta
nykyisellä sopimuksella ovat osoittaneet, että nykyisillä rajauksilla on
mahdollista tehdä perustyö ja kehittää jonkin verran uutta.
Päätös Sopimuksen jäljennös oli johtokunnan jäsenten nähtävillä. Johtokunta
keskusteli sairaalapastorin työpanoksen riittävyydestä sairaaloissa sekä
järjestelyn toimivuudesta eri näkökulmista ja päätti omalta osaltaan puoltaa
sopimuksen jatkoa.

Esitys

Loimaan seurakunnan kirkkoneuvosto päättää omalta osaltaan hyväksyä
sopimuksen toistaiseksi 6 kuukauden irtisanomisajalla.

Päätös

Esityksen mukaan.

Lava:

Päätöksellä ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin.

Toimenpiteet

Ote lähetetään: Forssan seurakunnan kirkkoherra Esa Löytömäki ja Forssan
seurakunnan sairaalasielunhoidon johtokunta.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 84

Hinnastot vuodelle 2022

Diaarinumero

DLOI/53/02.08.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Vuonna 2022 perittäviin hautausmaksuihin ja haudanhoitomaksuihin esitetään
korotuksia liitteen mukaan. Tilavuokriin ei korotuksia esitetä.

Esitys

Hyväksytään vuonna 2022 perittävät
1. hautausmaksut liitteen mukaan, joista Uurnahautapaikan 25 v. maksun
korotus 120 eurosta 140 euroon, esitetään kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.
2. tilavuokrat liitteen mukaan
3. haudanhoitomaksut liitteen mukaan

Päätös

Esityksen mukaan 1., 2. ja 3.

Toimenpiteet

Ote lähetetään talouspäällikölle

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta 1. Uurnahautapaikan 25 v. maksu.
Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle 1.2.ja 3.

Pöytäkirja
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§ 85

Luottotappiot 2021

Diaarinumero

DLOI/41/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Erääntyneistä myyntilaskuista ei ole saatu suorituksia perinnästä huolimatta,
Siksi ne poistetaan seurakunnan myyntisaamisista ja merkitään
luottotappioihin. Tästä huolimatta perintää ko. myyntilaskujen osalta
jatketaan.

Esitys

Hyväksytään liitteenä oleva ei-julkinen luottotappiokoonti, joka tuodaan
kokoukseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään talouspäällikölle

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 86

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Valmisteluryhmän muistio 6.2021
Aiesopimus: Voimaa vanhuuteen yhteistyö Loimaan kunnassa
Pöytäkirjaote: Porin aluekeskusrekisterin toimipiste Saloon
Keskusteltiin: Mellilän seurakuntatalolla ollut piano palautetaan Mellilässä
olevaan sopivaan tilaan, mahdollisesti Mellilän Tammikodista vapautuvaan
kokoontumistilaan. Tällä hetkellä piano on odottamassa siirtoa
Kaupunginkirkolla.
Keskusteltiin: Siunauskappelin laajennus/korjaustyön kustannusarvio ylittyy
todennäköisesti muutamalla kymmenellä tuhannella eurolla.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 87

Kirkkoneuvoston kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.21,

Allekirjoitukset

Riku Laukkanen
puheenjohtaja
Pöytäkirjantarkastus

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Loimaa 27.10.2021

Heikki Vainio
pöytäkirjantarkastaja

Raimo Huhtala
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Loimaan seurakunta
Kirkkoneuvosto
27.10.2021, § 87

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: 80, 84 (nro 1. uurnahautapaikka), 85, 86, 87.

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: 81, 82, 83, 84 (osin)

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: 81, 82, 83, 84 (osin)

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirja
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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.

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.

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika 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.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

