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§ 88

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 Eliisa Jaatinen ja Erkki
Kallio. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla
2.12.2021 – 3.1.2022 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 muutoksella, että Erkki Kallion tilalle
pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valitaan Teemu Heilala.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Esityksen mukaan lisättynä kolmella ilmoitusasialla.
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§ 89

Siunauskappelin laajennus ja korjaus

Diaarinumero

DLOI/33/03.03.03/2019
Työpäällikkö Ari Lindell oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan.

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Siunauskappelin laajennus on saatu päätökseen, viranomais- ja
vastaanottotarkastukset tehty, ja tila on vihitty uudelleen käyttöön 13.11.2021
Hankkeessa pyrittiin kaikin tavoin saamaan mahdollisimman hyvin
maisemaan sopiva laajennus. Lähtökohta oli vainajien siirtojen helpottaminen
ja varsinkin suntioiden työergonomian parantaminen. Suunniteltu kokonaisuus
on onnistunut ja sen lopputulosta on laajasti kiitelty.
Vuosi 2021 on ollut rakentamisen ja varsinkin rakennustarvikkeiden osalta
ylikuumentunut. Kaikkien rakennustarvikkeiden hinta on voimakkaasti noussut
ja monista tarvikkeista on ollut pulaa sekä toimitusajat ovat pidentyneet.
Rakennustoimikunta yhdessä suunnittelijoiden kanssa piti tiukasti kiinni
laadukkaista materiaaleista, ja kun niiden saatavuus oli haaste ja hinnat
nousivat, johti tämä tilanteeseen, että vuoden 2020 lopulla laadittu talousarvio
ylittyi jonkin verran. Laadukkaan loppuratkaisun varmistamiseksi on
talousarvion ylitys ollut välttämätön. Suurimmat ylitykset eroteltuna johtuvat
mm. haastavasta louhintatyöstä, lukuisista välttämättömistä lisätöistä ja
vainajien kylmätiloista. Kylmätilojen osalta on todettava, että tarjouspyynnöt
lähetettiin kolmelle toimittajalle, joista yksi ei enää tee ko. tuotteita, ja toisen
oli kilpailija ostanut pois. Näin niistä ei ole kilpailua.
Liitteenä on erittely kustannuksista.

Esitys

Kirkkoneuvosto anoo lisämäärärahaa kirkkovaltuustolta
140.000 euroa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 90

Jätekuljetusten kilpailutus

Diaarinumero

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

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Uuden jätelain mukaisesti yhteiskilpailutus kunnittain koskee kotitalouksia.
Niinpä yritykset ja yhteisöt voivat kilpailuttaa omat jätekuljetuksensa. Vuosien
mittaan jätteiden käsittely on muuttunut ja erityisesti lajittelu on lisääntynyt.
Lajittelun selkeänä etuna on, että jätteet saadaan etukäteen lajiteltua, ja näin
sekajätteen määrää vähennettyä. Sen sijaan lajittelua ei voida kovinkaan
hyvin perustella taloudellisella näkökannalla, kun esim. jokainen eri jae
haetaan eri autolla. Jätelasku voidaan pienentää pidentämällä tyhjennysvälejä
ja rationalisoimalla tyhjennysastioiden määrää.
Seurakunnan jätekuljetukset ovat olleet jo vuosia L & T:llä. Kuten
vertailutaulukosta näkyy, on heidän nykyinen hintansa selkeästi korkeampi
kuin esim. heidän tarjoama uusi hinta. Kilpailutuksessa on myös karsittu pois
sellaiset jäteastia, jotka rajoittavat tyhjennyksen vain yhden toimittajan
keräilyvälineeksi esim. etusäiliöt. Nämä jäteastiat korvataan normaaleilla 240–
660 litran jäteastioilla.
Tarjouspyynnöt lähetettiin kolmelle toimittajalle L&T, Loimaan seudun
ympäristöhuolto Oy ja Kuljetus ja Jätehuolto Mäkiö Oy. Kaikki toimittajat
jättivät tarjouksen.
Tarjouksista on laadittu yhteenveto, joka on kokouskutsun liitteenä. Liite ei ole
julkinen.
Liitteen mukaisen hintavertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin
toimittaja on Loimaan Seudun ympäristöhuolto oy. Astiat hankitaan samalta
yritykseltä tai vuokrataan

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Loimaan Seudun Ympäristöhuolto Oy:n tarjouksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Ari Lindellille

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 91

Kiinteistöjen talvikunnossapidon kilpailutus

Diaarinumero

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

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Seurakunnan talvikunnossapitoa ei ole kilpailutettu moneen vuoteen.
Talvikunnossapito on suoritettu osittain omana työnä, mutta nykyisin vain
pieni osa siitä voidaan toteuttaa omana työnä. Useasti tarvetta on
nimenomaan viikonlopuissa ja pyhäpäivinä, jolloin omana työnä sen
tekeminen ei ole edes kilpailukykyinen. Urakoitsijalla hinta sen sijaan hinta on
aina sama yksikköhinta.
Tarjouspyynnöt lähetettiin kolmelle urakoitsijalle urakointi Jokinen Oy,
Kotipolun Pihaportti oy ja Kai Aulasuo Ky.
Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Kotipolun Pihaportti Oy ja Kai
Aulasuo Ky jättivät yhteistarjouksen. Tarjouksessa esitettyä konekalustoa, ja
sen yksikköhintaa voidaan pitää asianmukaisena.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Kotipolun Pihaportti Oy:n ja Kai Aulasuo Ky:n
yhteistarjouksen seurakunnan talvikunnossapitoon liitteen mukaisesti niissä
esitettyihin kiinteistöihin. (Liite ei ole julkinen)

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Ari Lindellille

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 92

Kaupunginkirkon kellonsoittojärjestelmän uusiminen

Diaarinumero

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

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kaupunginkirkon kellosoittojärjestelmän tarkastus suoritettiin keväällä 2021.
Järjestelmän kunto haluttiin selvittää, kun yksi kello oli poissa käytöstä.
Tarkastuksessa havaittiin, että kellojen vasarat olivat aivan lopussa, ja oli
olemassa riski, että ne voivat pudota tai niistä voi pudota osia kulkuväylille.
Suveko Oy suoritti tarkastuksen. Samassa yhteydessä tuli tarpeelliseksi
tarkastella koko järjestelmää, johon oli jo ennestään tehty osakorjauksia. Jotta
voitiin varmistua toimivasta järjestelmästä, kirkkoneuvosto antoi
rakennustoimikunnalle valtuudet hyväksyä tarjous. Tarjouksessa on kerrottu,
ettei tarjous sisällä asennustarvikkeita, ja arvioitu asennusaika on myöskin
arvioitu. Rakennustoimikunta arvioi keväällä, että kirkon portaiden
kunnostuksesta jäisi tähän investointiin rahaa, mutta siihen varatusta
määrärahasta ei ole otettavissa tähän rahaa.
Verollisena kokonaiskustannuksena rahaa tarvittaisiin 15.000 euroa.

Esitys

Kirkkoneuvosto anoo kirkkovaltuustolta 15.000 euron määrärahaa
Kaupunginkirkon kellojensoittojärjestelmän uusimiseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 93

Valtuustoaloite

Diaarinumero

DLOI/13/00.01.03/2021
Työpäällikkö Ari Lindell oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan.

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan kokouksessa 3/2021 § 24 toimikunnan
valtuusaloitteen, joka koski hautakivien poistoa, valmisteluun. Toimikuntaan
valittiin Marjatta Mehtälä-Sormunen, Eliisa Jaatinen ja Ari Lindell. Lisäksi
päätöksessä on pyydetty Alastaron, Mellilän ja Metsämaan kappelineuvostoja
nimeämään työryhmään oma edustaja. Alastaroin kappelineuvo on nimennyt
Erkki Kallion, Metsämaan kappelineuvosto Sauli Heikkilän ja Mellilän
kappelineuvosto Jorma Saarisen.
Toimikunta on kokoontunut kahdesti. Kokouksessaan 15.11.2021 toimikunta
on päätynyt seuraavan lopputulemaan:
”Valtuustoaloitteen alussa esitetään, että ” ”Esitän, että poistetuista
hautakivistä luodaan esim. Suomussalmella olevan ”Hiljainen kansa” taideteoksen tapainen ympäristötaideteos”. Toimikunta totesi, ettei ole
tarkoituksenmukaista tehdä poistetuista hautakivistä aloitteen mukaista
monumenttia. Oletettavasti niitä pitäisi olla jokaisella hautausmailla. Kun
kivien tunnistetiedot eivät saa olla näkyvissä aloitteen mukainen taideteosta ei
ole mahdollista toteuttaa.
Aloite jatkuu ” Mikäli näin ei voida tehdä, kivet kuitenkin on säilytettävä eikä
niitä saa toimittaa murskattavaksi.” Toimikunta totesi, että hautausmaita ja
niiden ympäristöä on pidettävä siistissä kunnossa, eikä niille voida suorittaa
pidempiaikaista hautakivien varastointia. On myös huomattava, että
seurakunta ei omista näitä poistettavia hautakiviä missään vaiheessa.
Aloitteen viimeinen lause on ” Esitän myös, että muistokiviä ei poisteta
hautausmailta tulevaisuudessa” Jos esim. omaiset vaativat seurakuntaa
poistamaan hautakiven, seurakunta ei voi sitä estää, koska kivi on omaisten
omaisuutta. Monesti poistettavat hautakivet ovat myös turvallisuusriski, ja ne
ovat esim. vinossa, ei seurakunta voi niitä oikoa.
Toimikunta esittää yllä olevin perustein, että aloite on valmisteltu, ja esittää
kirkkoneuvostolle, ja edelleen kirkkovaltuustolle, että aloite ei ole esitetyssä
muodossa toteuttamiskelpoinen, koska hautamuistomerkeissä sen jälkeen,
kun ne poistetaan hautausmailta, ei tunnistetiedot saa olla luettavissa.
Seurakunta ei myöskään ole varannut resursseja taideteoksen
toteuttamiseksi.
Työohjeena toimikunta esittää, että poistettavat kivet asetetaan siististi riviin,
eikä ne saa olla röykkiönä. Toimikunta pitää tärkeänä, että
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kivien säilyminen pitää varmistaa. Tämän
varmistamiseksi voidaan esim. hautausmaittain kartoittaa nämä hautakivet.
Toimikunta totesi, että kokouksia ei aloitteen pohjalta enää tarvita.”
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Liitteenä toimikunnan muistiot 1 ja 2.
Esitys

Toimikunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi,
että yllä olevin perustein aloite on valmisteltu ja että aloite ei ole esitetyssä
muodossa toteuttamiskelpoinen, koska hautamuistomerkeissä sen jälkeen,
kun ne poistetaan hautausmailta, ei tunnistetiedot saa olla luettavissa.
Seurakunta ei myöskään ole varannut resursseja taideteoksen
toteuttamiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 94

Ympäristötyöryhmän perustaminen

Diaarinumero

DLOI/17/00.00.01/2021

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Kirkolla on vuodesta 2001 ollut käytössä oma, seurakuntien tarpeisiin
räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi. Sitä on
päivitetty säännöllisesti ja käsikirjasta ollaan tekemässä uudistettua
laitosta. Kirkon ympäristöjärjestelmä on varsin laajalti käytössä
seurakunnissa. Ympäristödiplomi toimii työkaluna, jonka avulla
toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita ja jossa
monia strategiassa esitettyjä tavoitteita on myös tarkennettu.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko koostuu seurakunnista ja
seurakuntayhtymistä, jotka ovat päätöksenteossaan itsenäisiä.
Strategiassa asetetut tavoitteet koskevat sekä koko kirkkoa että
jokaista seurakuntaa. Seurakunnat kutsutaan mukaan Suomen
evankelisluterilaisen kirkon ilmastotalkoisiin: tehdään yhdessä
hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä!
Konkreettisilla toimilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kirkko on
toivon kantaja. Ilmastoahdistuksen ja pessimismin keskellä haluamme
luoda toivoa ja innostaa kirkon jäseniä ja muita ihmisiä työhön
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vielä ehdimme toimia, mutta aikaa
ei ole hukattavaksi!
Useissa seurakunnissa on perustettu Ympäristötyöryhmä, joka on
paneutunut kirkon ympäristöohjelmaan ja alkanut edistää
Ympäristödiplomin tavoitteita seurakunnassa.
Perusteltua on, että Loimaan seurakunnan ympäristötyöryhmään
kutsutaan jäseneksi Loimaan kaupungin ympäristötarkastaja, muiksi
jäseniksi kirkkoherra, työpäällikkö (kiinteistöt) sekä kaksi
luottamushenkilöä.
Esitys

Perustetaan seurakuntaan ympäristötyöryhmä, jäseniksi kirkkoherra,
työpäällikkö, kaksi luottamushenkilöä sekä Loimaan kaupungin
ympäristötarkastaja.

Päätös

Perustetaan seurakuntaan ympäristötyöryhmä. Jäsenet valitaan seuraavassa
kokouksessa.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Loimaan kaupungin ympäristötarkastaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 95

Kirkkovaltuuston 13.10.2021 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Diaarinumero

46/00.02.06/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on tutkia
kirkkovaltuuston päätösten laillisuus.
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 3/2021 päättänyt seuraavan asian:
16 § Kirkollisveroprosentti 2022

Esitys

Kirkkovaltuuston päätös on kokouksessa 3/2021 syntynyt laillisessa
järjestyksessä ja on täytäntöönpanokelpoinen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 96

Talouspäällikön eroanomus

Diaarinumero

DLOI/45/01.01.03/2019
Talouspäällikkö Leena Välikangas poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Talouspäällikkö Leena Välikangas on jättänyt eroanomuksen talouspäällikön
virasta 1.11.2022 alkaen siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että se myöntäisi eron Leena
Välikankaalle talouspäällikön virasta anotusti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 97

Talouspäällikön viran johtosääntö

Diaarinumero

DLOI/63/01.01.00/2021

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Talouspäällikön virkasääntö on uusittu viimeksi vuonna 2009. Viran hoitoon
liittyvät tehtävät ovat osittain muuttuneet tänä aikana, joten johtosäännön
uudelleen tarkastelu on tarpeen. Liitteenä on vuonna 2009 hyväksytty
johtosääntö ja ehdotus uudeksi johtosäännöksi. Kirkkohallituksella ei ole
malliohjesääntöä, joten sääntö on laadittu vanhan pohjalta.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle uuden talouspäällikön viran
johtosäännön hyväksymistä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 98

Toimistosihteerin viran johtosääntö

Diaarinumero

DLOI/63/01.01.00/2021

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakuntapalveluiden toimistosihteerin viran hoitoon liittyvät tehtävät ovat
muuttuneet tämän vuoden aikana väestötietojen siirryttyä Porin
aluerekisteriin. Edellinen viran johtosääntö on vuodelta 2009 ja muuttuneiden
työtehtävien vuoksi uuden johtosäännön laatiminen on tarpeellista. Liitteenä
viran johtosääntö vuodelta 2009 sekä esitys uudeksi viran johtosäännöksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle toimistosihteerin viran johtosäännön
hyväksyttäväksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 99

Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2022

Diaarinumero

DLOI/66/04.04.02/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kirkkoneuvoston toimivaltaan kuuluu hyväksyä syksyisin seuraavan vuoden
rippikoulusuunnitelma. Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2022 liitteenä.

Esitys

Hyväksytään rippikoulusuunnitelma vuodelle 2022.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään pastori Janne Rauhala

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 100

Kolehtisuunnitelma vuodelle 2022

Diaarinumero

DLOI/54/04.02.01/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 24/2021 1.10.2021,Vuoden 2022 kirkkokolehdit
”Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan
kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää
vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista
kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma
voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi).
Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät
kolehdit. Kirkkohallitus päätti vuoden 2020 tapaan myöskin vuodelle 2021,
että suomenkieliset hiippakunnat voivat määrätä kaksi kolehtia.
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee
noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle
pyhäpäivälle.
Kirkkohallituksen täysistunto on 25.5.2011 antanut edellä mainitusta erityisen
painavasta syystä tapahtuvasta kolehdin kantopäivän siirrosta seuraavan
tarkentavan ohjeen:
Hallintokäytännössä kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä
kolehteja on voitu siirtää, mikäli kyseiselle sunnuntaille on suunniteltu
seurakunnan erityistä kirkkopyhää, jolloin halutaan kantaa kolehti kyseisen
päivän mukaisesti. Toisena erityisenä perusteena on saatettu käyttää
paikkakunnalla tapahtunutta onnettomuutta tai vastaavaa, jolloin kolehti on
haluttu kerätä onnettomuuden uhrien auttamiseksi. Määrätty kolehti tulee
tällöin kerätä ensimmäisenä mahdollisena painoarvoltaan vastaavana
kolehtipäivänä. Hyvään hallintoon kuuluu, että kolehtipäivän siirrosta
ilmoitetaan kirkkohallitukselle. Tämä ilmoitus voidaan tehdä osoitteeseen
tuija.korva@evl.fi Kolehtisuunnitelma koskee seurakunnan
jumalanpalveluksia, jotka vietetään pyhäpäivän jumalanpalveluksena ja
toteutetaan kirkkokäsikirjan pääjumalanpalveluksiin tarkoitetun kaavan
mukaan. Seurakunnassa voi olla useita pääjumalanpalveluksia, joissa
kaikissa on noudatettava määrättyjen kolehtien suunnitelmaa.
Kirkkohallituksen täysistunto on vuonna 2011 antanut tätä koskevan ohjeen.
Ohje on luettavissa kolehteja koskevasta yleiskirjeestä 19/2011 evl.fi/plus
internetsivuilta. Joissakin seurakunnissa on yleistynyt tapa kerätä kolehteja
oman seurakunnan toimintaan, kuten nuorisotyön projektien rahoittamiseen.
Kirkkohallitus kiinnittää huomiota siihen, että kolehdin alkuperäinen tarkoitus
on kirkkomme käytännössä liittynyt erityisesti hädässä ja avun tarpeessa
olevien auttamiseen. Tämän vuoksi ei ole suotavaa kerätä kolehtia
seurakunnan lakisääteisten perustehtävien toteuttamiseen, jota varten on
olemassa kirkollisvero.”
Kirkkoherran laatima kolehtisuunnitelma vuodelle 2022 liitteenä.

Pöytäkirja
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Esitys

Hyväksytään suunnitelma Loimaan seurakunnassa kerättävistä
kirkkokolehdeista vuonna 2022.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 101

Uusi hautakarttajärjestelmä

Diaarinumero

DLOI/2/02.06.01/2018

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Seurakunnalla on käytössä Ramboll – hautakarttajärjestelmäohjelma, jonka
ylläpito on päättymässä vuoden 2022 puolen välin tienoilla. Tämä koska
Internet Explorer -selaimen käyttö päättyy kokonaan ja Ramboll –
järjestelmän kuvankatseluohjelma on riippuvainen tästä selaimesta.
Hautakarttaohjelma on välttämätön niin seurakuntapalveluiden kuin
haudankaivajien työssä. Sillä on yhteys Status-hautakirjaan.
Nykyisen hautakarttajärjestelmän korvaajaksi Ramboll tarjoaa Circle hautakarttajärjestelmää. Käyttöönoton hinnoittelu on 3500 € ja
kuukausimaksu 250 €

Esitys

Hyväksytään uusi Circle by Ramboll -hautakarttajärjestelmä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Ari Lindellille

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 102

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 2024, talousarvio 2022

Diaarinumero

DLOI/4/02.00.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Verotulot on arvioitu veroprosentin 1,60 tulojen varaan. Laki valtion
rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin
tehtäviin (rahoituslaki) tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Rahoituslain mukaan
seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa
valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovuttiin
seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä
ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. (Kirkkohallituksen yleiskirje
nro 11/2015 18.5.2015).
Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.4.2020 28.2.2022. Palkkakustannuksiin on talousarvioon arvioitu 1,9 prosentin
nousu.
Talousarvion sitovuustasot: Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle
ulkoisesta nettomenosta osastotasolla, viranhaltijat vastaavat
kirkkoneuvostolle ulkoisesta nettomenosta kustannuspaikkatasolla.
Kirkkoneuvosto vahvistaa käyttötalousosan käyttösuunnitelman sen jälkeen
kun kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarvion.

Käsittely

Käytiin läpi toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle ja vuosille, jotka tuovat
tullessaan enemmän uutta, muutoksia ja yhteistyötä niin toiminnan kuin
henkilökunnankin osalta kuin mitä on koettu tähän astisen nykyisen Loimaan
seurakunnan yhteisissä vuosissa.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Loimaan seurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelman 2022–2024 ja talousarvion vuodelle 2022 sekä
Hautainhoitorahaston talousarvion 2022 ja antaa sen edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Toimitetaan jäsenille viimeistään
26.11.2021 mennessä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

8/2021

18

01.12.2021
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 103

Poistosuunnitelman muutos

Diaarinumero

DLOI/4/02.00.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Suunnitelmanmukaisilla (sumu) poistoilla tarkoitetaan ennalta laaditun
suunnitelman mukaan tehtäviä poistoja, jotka seurakunta tekee
käyttöomaisuudestaan tilikauden tuloksesta. Poistoperusteina ovat poistoina
kuluksi kirjattava hankintameno, poistoaika ja poistomenetelmä.
Kirkkovaltuusto päättää poistosuunnitelman muutoksesta ja taseeseen
merkittävän käyttöomaisuuden aktivointirajan. Käyttöomaisuuden
taloudellisen pitoajan eli poistoaikojen määrittely riippuu seurakunnan
yksilöllisistä olosuhteista. Taloudellinen pitoaika määritellään
kokemusperäisen tiedon perusteella vastaavanlaisista hyödykkeistä
vastaavassa toiminnassa. Taloudellisen pitoajanmäärittelyssä noudatetaan
varovaisuuden periaatetta. Investoinnin hankintapäätöksen yhteydessä myös
päätetään poistoaika.
Kirkkohallituksen ohjeen mukaan poistosuunnitelmaa on mahdollista muuttaa,
jos suunnitelma todetaan virheelliseksi tai esim. liian optimistisesti laadituksi.
Poistosuunnitelmaan esitetään tehtäväksi pieniä muutoksia lähinnä sellaisten
hyödykkeiden poistoaikoihin, joiden taloudellinen käyttöaika on nykyisellään
lyhentynyt poistosuunnitelman laatimisajan kohdasta tai joiden arvioitu
poistoaika on liian pitkä.
Esityslistan liitteenä on poistosuunnitelma, jossa on esitetty nykyinen
poistosuunnitelma, Kirkkohallituksen suositus ja esitys uudeksi
poistosuunnitelmaksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto:
1. esittää kirkkovaltuustolle, että 1.1.2021 alkaen poistosuunnitelmaksi
vahvistetaan liitteen mukainen poistosuunnitelma, joka koskee vuonna
2021 valmistuneita investointeja. Ennen vuotta 2021 valmistuneiden
investointien poistot jatkuvat nykyisen poistosuunnitelman mukaan.
2. esittää kirkkovaltuustolle, että aktivointirajaksi vahvistetaan 10.000 euroa.

Päätös

1. Esityksen mukaan.
2. Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 104

Talousarvion toteuma 1.1. - 31.10.2021

Diaarinumero

DLOI/4/02.00.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas

Talousarvion toteuma tuloslaskelmatasolla ajalta 1.1. – 31.10.2021 liitteenä.

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 105

Tilastot syyskuu 2021

Diaarinumero

DLOI/48/02.00.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Liitteenä seurakunnan kuukausitilasto ja henkilöstötilasto ajalta 1.1. –
30.9.2021.

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi tilastot ajalta 1.1. – 31.10.2021.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 106

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kasvatuksen johtavan viranhaltijan päätöspöytäkirja 4.2021
Alastaron kappelineuvoston pöytäkirja 4/2021
Mellilän kappelineuvoston pöytäkirja 3/2021
Metsämaan kappelineuvoston pöytäkirja 4/2021
Rakennustoimikunnan muistiot 6. ja 7.2021
Valmisteluryhmän muistio 7.2021
Päivitetty koronan jälkeinen strategia
Vapaaehtoisia ilmoittautui koronapassien lukijoiksi
Kirkkoneuvoston kokous pidetään ke 15.12. 2021 klo 15 Kaupunginkirkon
yläsalissa.
Matkakorvaus tästä kokouksesta merkitään ensi vuoden
kilometrikorvauslomakkeeseen.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 107

Kirkkoneuvoston kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.56.

Allekirjoitukset

Riku Laukkanen
puheenjohtaja
Pöytäkirjantarkastus

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Loimaa 1.12.2021

Eliisa Jaatinen
pöytäkirjantarkastaja

Teemu Heilala
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Loimaan seurakunta
Kirkkoneuvosto
1.12.2021, § 108.

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: 88, 89, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107.

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: 90, 91, 94, 99, 100, 101.

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: 90, 91, 94, 99, 100, 101.
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
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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.

