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§ 36

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 Kaarina
Paavilainen. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 27.5.
– 28.6.2021 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

Koska Katariina Kojo ja Kaarina Paavilainen osallistuivat kokokseen Teamsin
välityksellä, valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Heikki Vainio ja
Hannu Kauti.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Esityksen mukaan lisättyinä Tiedoksi-osioon kahdella viranhaltijapäätöksellä
ja 46 b -kohdaksi lisätään Kaupunginkirkon soiton ohjaus.
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§ 37

Jumalanpalvelussuunnitelma ajalle toukokuu - syyskuu 2021

Diaarinumero

DLOI/6/04.02.00/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Koronatilanteesta johtuen jumalanpalvelussuunnitelma on täytynyt laatia
kuukausi kerrallaan, sen mukaisesti kuin kokoontumisrajoitukset ovat
päivittyneet Aluehallintoviraston ja Tuomiokapitulin laatimilla ohjeilla.
Kesäkauden suunnitelma tuodaan kokoukseen.

Esitys

Hyväksytään jumalanpalvelussuunnitelma.

Päätös

Esityksen mukaan.
Suunnitelmaa noudatetaan koronarajoitusten sallimissa puitteissa.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 38

Papiston loma- ja vapaapäiväsuunnitelma ajalle toukokuu - syyskuu 2021

Diaarinumero

DLOI/22/01.00.02/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnan papiston kesäkauden loma- ja vapaapäiväsuunnitelma
laaditaan ja lähetetään eteenpäin sähköisesti lääninrovastille.
Suunnitelma annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.
KJ 6:8 § 4a kohdan nojalla tuomiokapituli myöntää kirkkoherran vuosiloman,
virkavapauden ja vapaa-ajan. Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä,
kirkkoherra myöntää saman pykälän 3 kohdan nojalla seurakunnan muun
papiston vuosilomat ja vapaa-ajat. Nämäkin merkitään taulukkoon, koska
tuomiokapituli merkitsee ne tiedokseen. Liite

Esitys

Suunnitelma annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 39

Kolmas nuorisotyönohjaajan virka

Diaarinumero

DLOI/26/01.00.02/2021

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Loimaan seurakunnassa on kolme nuorisotyönohjaajan virkaa, joista yksi on
Kasvatuksen tiimin johtavan viranhaltijan virka.
Kasvatuksen johtavaksi viranhaltijaksi valittiin nuorisotyönohjaaja Sami
Laaksonen 1.9.2020 alkaen. Sami Laaksosen viransijaisena on 4.3.2019
lähtien toiminut yhteisöpedagogi – kirkon nuorisotyönohjaaja (AMK) Tuomas
Gustavsson. Oli perusteltua jatkaa Tuomas Gustavssonin viransijaisuutta
vuodella eteenpäin, 1.9.2020 – 31.8.2021. Järjestely sopi myös kasvatuksen
tiimille ja turvasi rippikoulujen järjestelyt vuodelle 2021.
Koronaepidemian taloudellisten vaikutusten ja seurakunnan vuosi vuodelta
vähenevän jäsenmäärän vuoksi jokaista seurakunnan vapautuvaa virkaa ja
tehtävää on pohdittava tarkkaan.
Miten olisi viisainta menetellä 1.9.2021 kolmannen nuorisotyönohjaan viran
suhteen? Kasvatuksen tiimin johtava viranhaltija esitti hyviä perusteluja viran
avaamiseksi.
 Kasvatuksen tiimi selviäisi kenties kahden nuorisotyönohjaajan ja 3,5
lastenohjaajan voimin 1.9.2021 alkaen, mutta voidaanko tuolla tiimillä
järjestää seurakunnan strategian keskiöön nostamaa, perheiden
tarpeiden ja hyvinvoinnin huomioivaa toimintaa?
 Rippikoulu on erityisasemassa, kun nuorisotyönohjaajien työaikaa
mietitään. Leirijakso ei kuitenkaan ole kriittisin osuus, vaan kaikki se, mitä
tapahtuu kesän ulkopuolella. Rippikoulun ennakkojaksojen toteutus vaatii
työntekijöiden täyden panostuksen. Palkatulla kesätyöntekijällä ei
tilannetta juurikaan helpoteta. Jonkun on joka tapauksessa huolehdittava
käytännön asioista ennakkojaksolla. Uusi rippikoulusuunnitelma ohjaa
lisäämään ryhmän yhteisiä tapahtumia, joka kuormittaisi työntekijöitä vielä
lisää.
 Nuorisotyönohjaajien vähentäminen aiheuttaisi haasteita myös perustyön
ja sen kehittämiseen. Kouluyhteistyössä periaatteena tarjota kaikille
kouluille samoja "palveluita", joka onnistuessaan sitoo työntekijöitä.
 Piispantarkastuksen yhteydessä tuli tehtäväksi kehittää
"erityisnuorisotyötä" ja sellaista toimintaa, joka osaltaan on ehkäisemässä
syrjäytymistä. Jos nuorisotyön viroista tingitään, pitäisi nuorisodiakonian
näkyä diakoniatyöntekijöiden työnkuvassa.
 Nuorisotyönohjaajien riittävä määrä on toiminnan laadun ja turvallisuuden
takeena. Turvallinen seurakunta -asiakirja ei suoraan määrittele
henkilöstömitoitusta esimerkiksi isoskoulutukseen, mutta joku johtopäätös
voitaneen tehdä siitä, että rippikoulusuunnitelma ohjeistaa laskemaan
isoset osallistujiksi, kun lasketaan työntekijöiden tarvetta (10
osallistujaa/aikuinen). Tällöin esimerkiksi isosleirille mahtuvien nuorten
määrää jouduttaisiin rajaamaan; viimeisten vuosien ryhmäkoko on ollut
25-30 nuorta. Sama koskee toki kaikkea muutakin toimintaa. Jos
nuorisotyötä tehtäisiin jatkossa työparina, tekisi se toiminnasta
huomattavasti nykyistä haavoittuvampaa. On paljon toimintoja, joita
voidaan hoitaa kolmen sijasta kahdella työntekijällä, mutta yksin jäävän
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työntekijän ei ole mahdollista lähteä esimerkiksi leirille tai järjestää muuten
laajaa toimintaa.
Kolmen nuorisotyönohjaajan tiimi on mahdollistanut myös sen, että Sami
Laaksonen on voinut oman työnsä ohella tukea työyhteisöä
viestinnällisissä, tietoteknisissä ym. asioissa. Tiimivastuun myötä tämä on
ollut hankalampaa kuin ennen, mutta työtoverien joustavuus on sen
edelleen mahdollistanut. Jos nuorisotyön tiimi pienenisi, pitäisi miettiä
paljon entistä tarkemmin, mihin on aikaa ja mahdollisuuksia. Silloin viran
ulkopuoliset tehtävät olisivat niitä, joista karsitaan ensin.
Mikäli seurakunnan kolmatta nuorisotyönohjaajan virkaa ei seurakunnan
taloudellisten resurssien vuosi vuodelta vähentyessä avata, vaan virka
jätetään tavallaan ”uinumaan”, seuraavat asiat on otettava huomioon:
Palkattaisiinko tulevaisuudessa kevät - kesäkaudeksi työntekijä, joka jo
keväällä olisi mukana suunnittelemassa rippikoulutyötä?
Mikä on muiden työntekijäryhmien työpanos rippikoulun pidossa?
Nuorisodiakoni, perhetyö?
Kaikkien hengellisen työn työntekijöiden työnkuvan kartoittaminen
Johtosäännöt, mihin henkilö palkattu?
Toimenkuvien muutoksia esimerkiksi kasvatuksen tiimin sisällä, mahdollista
lisäkoulutusta.
Lasten ja nuorten laskeva määrä kaupungissa
Tarjotaan olemassa oleville jatkuvuutta ja vakautta.
AV-teknisen tietotaidon jakaminen muille työntekijöille ja
vapaaehtoistyöntekijöille.

Liitteenä seurakunnan lapsiasiahenkilö Kerttu Niemelän laatima Lapsivaikutusten
(LAVA) arviointi.
Esitys

Seurakunnan kolmatta nuorisotyönohjaan virkaa ei avata täytettäväksi
1.9.2021, mutta virkaa ei myöskään toistaiseksi lakkauteta. Pyritään kuitenkin
kaikilla muilla keinoilla turvaamaan seurakunnan strategian keskiöön
nostama, perheiden tarpeiden ja hyvinvoinnin huomioiva toiminta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Kasvatuksen johtava viranhaltija Sami Laaksonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 40

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 vuosilomaa ajalle 14.6.2021 ja 17.6 –
11.7.2021, yhteensä 17 päivää. Lomaoikeus on 38 päivää, myöhemmin
pidettäväksi jää 21 päivää.

Esitys

Hyväksytään anomuksen mukaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 41

Pitämättä jääneiden vapaapäivien korvaaminen rahana

Diaarinumero

DLOI/24/01.02.01/2021

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kasvatuksen johtava viranhaltija Sami Laaksonen anoo siirtyvien
vapaapäiviensä yhteydessä, että seuraavat pitämättä jääneet vapaapäivät
korvataan rahana KIRVESTES §142 2. mom. mukaisesti:
17.1, 31.1., 14.2., 27.2., 28.2., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., yhteensä 9 päivää.
Kyseiset vapaapäivät ovat jääneet pitämättä jumalanpalvelusten striimauksen
vuoksi, eikä niiden korvaaminen ole ollut mahdollista hänen oman työnsä siitä
kärsimättä.
KIRVESTES §142, 2.mom:
Työajattoman hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän vapaa-aika
Mikäli viikoittaisen vapaapäivän antaminen estyy ennalta tiedettävästä syystä,
vapaapäivä siirretään annettavaksi ensisijaisesti saman kalenteriviikon muuna
päivänä. Jos tämä ei ole seurakunnan toiminnan kannalta mahdollista,
vapaapäivä annetaan viimeistään kolmen seuraavan kalenteriviikon kuluessa,
ellei viranhaltijan/työntekijän kanssa toisin sovita. Leirin vuoksi siirtynyt
vapaapäivä voidaan kuitenkin antaa leirin päättymistä seuraavan kahden
kalenterikuukauden kuluessa. Jos menetettyä vapaapäivää ei voida tällä
tavalla antaa, se voidaan korvata rahana maksamalla jokaista pitämättä
jäänyttä vapaapäivää kohti yksi kolmaskymmenesosa (1/30)
viranhaltijan/työntekijän varsinaisesta palkasta.

Esitys

Korvataan Sami Laaksoselle pitämättä jääneet vapaapäivät 17.1, 31.1., 14.2.,
27.2., 28.2., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., yhteensä 9 päivää, rahana maksamalla
jokaista pitämättä jäänyttä vapaapäivää kohti yksi kolmaskymmenesosa
(1/30) viranhaltijan varsinaisesta palkasta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Tiedoksi: Sami Laaksonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 42

Seurakunnan tilinpäätös 2020

Diaarinumero

DLOI/10/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkoneuvosto 24.3.2020 §27: Seurakunnan tilinpäätös on laadittava
maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja
asetuksen, kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä
tämän säännön määräysten mukaisesti.
Tilinpäätös on laadittu kirkkohallituksen virastokollegion 17.6.2020
hyväksymän ohjeen mukaan.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva seurakuntatalouden
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen
mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja
talouspäällikkö. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi, joka hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään
tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.
Kirkollisveroa kertyi 2.912.289,42 euroa, mikä on 26.289,42 euroa enemmän
kuin mitä talousarvioon oli arvioitu. Valtionrahoitusta saatiin 309.708 euroa.
Toimintatuottoja kertyi 258.238,36 € (235.934,84 € v. 2019). Toimintakulut
olivat 2.713.508,02 € (2.940.594,05 € v. 2019). Vuosikatteeksi tuli 475.704,53
€ (294.186,15 € v. 2019). Vuosikate riitti poistoihin 282.795,69, joten
seurakunnan tilikauden tulos on ylijäämäinen 192.908,84 €. Tulos oli
54.525,79 € alijäämäinen vuonna 2019.
Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tilipäätöksen vuodelta 2020 ja
jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä hyväksyy liitteenä olevan
vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.
Tilinpäätösasiakirja toimitetaan jäsenille ja kokoukseen oikeutetuille tämän
viikon, vko 11, aikana.
Päätös: Esityksen mukaan.
Läsnäolevat kirkkoneuvoston jäsenet allekirjoittivat tilinpäätöksen.
Kirkkoneuvoston teamsillä osallistuvien jäsenten kanssa talouspäällikkö sopii
allekirjoittamisajankohdista.
Muutoksenhaku: Päätökseen ei voida hakea muutosta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Tilintarkastus on tehty 10.5.2021.
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Esitys

Kirkkoneuvosto
a) merkitsee tiedoksi liitteenä olevan tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020
ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi,
b) ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020 seurakunnan
tilinpäätöksen,
c) ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää tilintarkastajien lausunnon
perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille
ja muille tilivelvollisille ja
d) merkitsee tiedoksi tilintarkastuspöytäkirjan (salassa
pidettävä JulkL 24.1. § 15).

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 43

Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020

Diaarinumero

DLOI/10/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkohallituksen Virastokollegion 17.6.2020 hyväksymän ohjeen
tilinpäätöksen laatimisesta mukaan hautainhoitorahastolle laaditaan oma
erillinen tilinpäätös vuodesta 2020 lähtien.
Tilinpäätös laaditaan maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen
allekirjoittaa kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Tämän jälkeen tilinpäätös
annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy
tilinpäätöksen viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Toimintatuottoja kertyi 126.781,98 € (125.385,11 € v. 2019). Toimintakulut
olivat 141.674,59 € (148.780,94 € v. 2019). Vuosikate on 23.805,39 €.
Tilikauden tulos on ylijäämäinen 23.805,39 €.
Esitys:Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa hautainhoitorahaston
tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi
sekä hyväksyy liitteenä olevan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.
Tilinpäätösasiakirja toimitetaan jäsenille ja kokoukseen oikeutetuille tämän
viikon, vko 11, aikana.
Päätös:Esityksen mukaan.
Läsnäolevat kirkkoneuvoston jäsenet allekirjoittivat tilinpäätöksen.
Kirkkoneuvoston teamsillä osallistuvien jäsenten kanssa talouspäällikkö sopii
allekirjoittamisajankohdista.
Toimenpiteet: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Päätökseen ei voida hakea muutosta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Tilintarkastus on tehty 10.5.2021

Esitys

Kirkkoneuvosto
a) merkitsee tiedoksi liitteenä olevan tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020
ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi,
b) ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020 hautainhoitorahaston
tilinpäätöksen,
c) ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää tilintarkastajien lausunnon
perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille
ja muille tilivelvollisille.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 44

Tilaajan valtuudet Siunauskappelin laajennus ja korjaus

Diaarinumero

DLOI/33/03.03.03/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Hankeen kunnostus on käynnissä ja työt kohteessa on aloitettu.
Rakennustoimikunta kokoontui 7.5. yhteiseen työmaakokoukseen
suunnittelijoiden kanssa. Yhteistyö suunnittelijoiden, urakoitsijan, valvojan ja
tilaajan välillä toimii hyvin. Kokouksessa todettiin, että työmaa on hyvin
aikataulussa.
Aiemmissa hallinnon päätöksissä ei ole huomioitu rakennustoimikunnan
valtuuksia muutoin, kuin todettu, että sillä on valtuudet hyväksyä muutostyöt,
joiden arvo on alle 10.000 euroa. (alv 0 %)
Kun rakennustoimikunta käytännössä hoitaa tilaajan puolelta sen velvoitteita,
ja rakennuksen laajennus ja kunnostus on käynnissä koko kesän ajan, olisi
tarkoituksenmukaista, että kirkkoneuvosto myöntäisi rakennustoimikunnalle
valtuudet hoitaa hanke loppuun saakka sisältäen tilaajan erillishankinnat.
Urakkasopimusten mukaisesti työt pitäisi olla valmiit syyskuun loppuun
mennessä.

Esitys

Myönnetään rakennustoimikunnalle valtuudet hoitaa siunauskappelin
laajennus- ja korjaustyöt tilaajan puolesta sisältäen hyväksymisen tilaajan
erillishankinoista.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikölle

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 45

Sähköisen kokousmenettelyn vuoksi tarpeelliset määräykset seurakunnan toimielinten
työjärjestyksiin sekä ohje- ja johtosääntöihin

Diaarinumero

DLOI/30/00.01.01/2021

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Sähköiset kokoukset mahdollistava laki kirkkolain muuttamisesta (200/2021)
on vahvistettu ja tulee voimaan 15.3.2021. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro
8/2021 15.3.2021 SÄHKÖISET KOKOUKSET OVAT MAHDOLLISIA
15.3.2021 ALKAEN). Laki löytyy säädösnumerolla Finlex-palvelusta.
Sähköisiä kokouksia voidaan järjestää kirkon viranomaisten toimielimissä lain
tultua voimaan.
Seurakuntien ja seurakuntayhtymien on syytä päivittää toimielinten
työjärjestyksiä, ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu
huomioon sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus
sähköiseen kokouskutsuun. Kirkkovaltuuston kokouksen julkisuudesta, myös
sähköisen kokouksen osalta, on säädetty kirkkolain 7 luvun 6 §:ssä, joten siitä
ei tarvitse välttämättä erikseen määrätä hallinnon sisäisissä määräyksissä.
Tältä osin on kuitenkin kokouskutsussa huomioitava yleisön mahdollisuus
seurata kokousta. Kirkko- ja seurakuntaneuvoston ohjesäännön muutokset on
voimaan tullakseen myös alistettava hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Esitys sähköisen kokousmenettelyn vuoksi tarpeellisin muutoksin muokatusta
Loimaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännöstä tuodaan kokoukseen
esitettäväksi kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen alistettavaksi
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää sähköisen kokousmenettelyn vuoksi tarpeellisin
muutoksin muokatun Loimaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen alistettavaksi tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 46

Kaupunginkirkon päädyn portaiden kunnostus ja Kaupunginkirkon kellojen soitonohjaus

Diaarinumero

DLOI/33/03.03.03/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
a) Vuoden 2021 investoinneissa on varattu määräraha Kaupunginkirkon
päädyn portaiden kunnostamiseen. Portaat todettiin vuonna 2021 olevan
uusimisen tarpeessa. Olisi tarkoituksenmukaista rakentaa portaat aidoista
luonnonkivistä.
b) Kaupunginkirkon kellojen soitonohjaus on elinkaarensa päässä. Vanhat
vasarat ovat mekaanisesti kuluneet ja sähköteknisesti ne eivät täytä
vaatimuksia. Kelloja ja ohjausyksikköä on vaikea saada enää korjaamalla
luotettavaan kuntoon. Kellojen soiton epävarmuuden vuoksi koko
laitteiston uusiminen on tarpeen.

Esitys

Myönnetään rakennustoimikunnalle valtuudet hoitaa ja toteuttaa hankkeet a)
ja b) talousarvion puitteissa.

Päätös

Esityksen mukaan a ja b.

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikölle

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

4/2021

14

26.05.2021
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 47

Metsänhakkuun kilpailutus

Diaarinumero

DLOI/65/03.02.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Seurakunnan metsän ikärakenne on varsin optimaalinen ts. lähellä sitä
optimistia, jolloin kaikenikäistä metsää on tasapuolisesti. Hevonlinnan
kiinteistöllä Mellilässä olisi kiinteistön alapäässä n. 5 ha kuusivaltainen
päätehakkuualue, jossa kasvu on hiipunut, ja metsä olisi uudistamisen
tarpeessa. Alue on puhdasta talousmetsää, ja kun tarkastellaan
puutavaralajeittain arvioita, niin tukkien osalta kuusen osuus on yli 90 %, joten
voidaan hyvin puhua monokulttuurista, eikä metsä ole kovin monimuotoinen.
Kun se vielä on varsin tasaikäinen, ei ole perusteita sen suojelullekaan.
Arvioitu tukkisaanto on yli 80 %, joten jo silläkin perusteella puusto on täysiikäinen. Metsän uudistus toteutettaisiin myös niin, että syksyllä 2021
hoidetaan laikutus/mätästys ja istutus olisi keväällä 2022 kuuselle.
Hakattava alue sijaitsee kiinteistön toisessa päässä kuin partiolaisten
tapahtumapaikka, niin heidän alueensa pysyy koskemattomana.
MHY Loimijoelle on annettu toimeksianto kilpailuttaa hakkuusopimus ja
vertailu saadaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
MHY Loimijoki on toimittanut myös metsänkäyttöilmoituksen.

Esitys

Rakennustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy
kokonaistaloudellisesti korkeimman tarjouksen ja seurakunta tekee siitä
hakkuusopimuksen. Hyväksytään Luvian Saha Oy:n tarjous.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 48

Asunto-osakkeen myynti

Diaarinumero

DLOI/34/02.03.05/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Loimaan seurakunta sai testamenttilahjoituksena asunto-osakkeen(2h+k)
Kalevankadun Hovista maalikuussa 2020. Asunto on ollut vuokrattuna.
Vuokralainen irtisanoi vuokrasopimuksen toukokuun alusta lähtien.
Seurakunnan olisi näin olleen hyvä hetki myydä asunto-osake.

Esitys

Myydään Kalevankadun Hovin asunto-osake.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 49

Alastaron ja Metsämaan kirkon etelälappeiden tervaus

Diaarinumero

DLOI/33/03.03.03/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Hanke oli alun perin v. 2020 investointiohjelmassa, mutta se siirrettiin v. 2021
Työpäällikön selvityksen mukaisesti nyt olisi kaksi vaihtoehtoa, miten tässä
voidaan edetä. Vaihtoehto 1. pyydetään urakoitsijalta tarjous, ja työ tehdään
kesällä 2021. 2. vaihtoehto on siirtää hanke arkkihiippakunnan yhteiseen
kirkon kattojen tarjouskierrokseen, joka toteutunee vuonna 2023. Se
saavutetaanko siirrolla yhteiseen hankkeeseen taloudellista etua, on
pohdinnan arvoinen juttu. On myös syytä muistaa, että kahden vuoden
lisäaika voi vaikutta niinkin, että hintataso nousee kustannusten nousun
vuoksi, eikä säästöjä saavuteta.
Näin ollen olisi varminta suorittaa työ vuonna 2021 aikana. Viimeksi suoritetun
tervauksen jälkeen etelälappeet haalistuivat varsin nopeasti. Urakoitsijan
kanssa olleen keskustelun perusteella syynä on se, ettei tervaan lisätty
Kimröökiä, joka on mahdollista. Tervausta on vaikea kilpailuttaa, koska
ammattitaitoisia tekijöitä ei Suomesta kovin helposti löydy. Viime kerran
urakoitsija Heikki Autio ilmoitti, että hän on siirtynyt eläkkeelle, ja hän tekee
tänä vuonna viimeiset tervatilaukset. Seurakunnan edun mukaista voisi olla,
että tilataan terva nyt ja tervaus suoritetaan vuonna 2022.

Esitys

Rakennustoimikunta esittää, että saadun tarjouksen ja määrärahojen
puitteissa olisi tarkoituksenmukaista tilata terva nyt, varata työn osuudelle
määräraha v. 2022 talousarvioon, ja työ tehdään v. 2022. (lv)

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 50

Metsämaan hautausmaan huoltorakennusten kunnostus

Diaarinumero

DLOI/33/03.03.03/2019
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Veli Reunanen poistui kokouksesta asian
käsittelyn ajaksi.

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Viime vuoden katselmuskierroksella todettiin, että Metsämaan hautausmaan
huoltorakennukset tarvitsevat kunnostusta; lähinnä maalausta ja lahojen
osien vaihtoa sekä sadevesijärjestelmän kunnostamista. Hankkeesta ei liene
tarkoituksenmukaista suorittaa urakkaa, vaan edullisemmaksi tulee antaa työ
tehtäväksi laskutustyönä.

Esitys

Rakennustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että annetaan rakennusten
kunnostus Tapiiri Oy:lle laskutustyönä. Rakennustoimikunta hoitaa hankkeen
loppuun talousarvion puitteissa

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 51

Mellilän Kirkkolan kunnostus

Diaarinumero

DLOI/33/03.03.03/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Rakennustoimikunnan viime vuoden kiinteistökatselmuksessa Mellilässä
havaittiin, että Kirkkolan seinät vaativat kunnostusta. Lahoja hirsiä on paikattu
mm laudan ja pattingin pätkillä ja puupinta on syöpynyt niin, ettei sen
kunnostukseen enää riitä maalaus. Niinpä on tarkoituksenmukaista
koolauksella oikaista seinät, ja rakentaa hirsien päälle uusi seinä
hirsipaneelista, jolloin mitään alkuperäistä rakennetta ei tuhota. Työpäällikkö
on suunnitellut rakennetyypin vaakapaneelista 28x195mm TGV kuusi HSpinta + pp puuvalmiina, jolloin uusi pinta jäljittelee mahdollisimman tarkasti
vanhaa hirsipintaa. Kunnostus tapahtuu omana työnä. Materiaalien hinta on
n. 2000 euroa + alv + rahti. Mahdollinen maalaus suoritetaan v. 2022.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 52

Ajoleikkurin hankinta

Diaarinumero

DLOI/2/02.06.01/2018

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Seurakunnalla on omia päältä ajettavia ajoleikkureita jokaisella
hautausmaalla. Olemme vuosien saatossa pyrkineet yhtenäistämään
konekantaa niin, että kaikki leikkurit olisivat samanmerkkisiä, ja
mahdollisuuksien mukaan myös samanmallisia. On tarkoituksenmukaista,
että konekantaa, joka on ammattikäytössä uusitaan koko ajan. Jos
tavoitteemme on, että joka vuosi hankitaan yksi uusi ajoleikkuri, näin koneen
poistuvat keskimäärin 6 vuoden ikäisinä. Tässä vaiheessa niissä on jo melko
suuret korjauskustannukset, ja käytännössä koneet ovat ns. loppuun ajettuja.
Nyt sopiva malli olisi Husqvarna 316 TsX varustettuna 103 cm
leikkuupöydällä ja nelivedolla varustettuna. Sen arvioitu hankintahinta on
7.500 – 8.000 euroa.
Tarjouspyynnöt on lähetetty Sporttikone Oy, Kone-Viitasalo Oy, Haka-akku ja
Lautakone oy. Tarjoukset on pyydetty 20.05. mennessä.

Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous Sporttikone Oy:ltä.
Esitys

Hyväksytään Sporttikone Oy:n tarjous Husqvarna 316 TsX varustettuna 103
cm:n leikkuupöydällä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 53

Matkapuhelinten ja tablettien hankinta

Diaarinumero

DLOI/14/00.02.07/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Seurakunta on hankkinut matkapuhelimet ja tabletit leasingsopimuksella
3Step Oy:n kautta. It-alue on kilpailuttanut leasingyhtiön ja seurakunta voi
liittyä tähän sopimukseen ilman omaa kilpailutusta. Nykyinen sopimus
matkapuhelimista ja tableteista on päättymässä kesällä, joten laitteet pitää
uusia.

Esitys

Seurakunta hankkii leasingsopimuksella 3Step Oy:n kautta 20 tablettia (iPad
Air 2020 LTE 64 GT) ja 35 puhelinta (OnePlus Nord 8+128Gt).
Vuokrahinnaksi tulee puhelimelle n. 20 €/kk ja tabletille n. 35 €/kk,
molemmissa alv mukana. Vuokra-aika on 36 kk ja kokonaiskustannus n.
50.400 €.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 54

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Kirkkohallituksen virastokollegion pöytäkirjaote 12/2021, Siunauskappelin
korjaushanke
Kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirjaote 5/2021, rakennusavustus
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 5,6 ja 8,9,10/2021 (nro 7 jää välistä)
Työpäällikön viranhaltijapäätös 1/2021, kausi- ja kesätyöntekijöiden
palkkaaminen
IT-alueen johtokunnan pöytäkirja 2/2021
Maanvuokrasopimus
Ote elinympäristövaliokunnan pöytäkirjasta 27.4.2021, hulevesi
Paimion srk:n tiedote kehitysvammaistyön sopimusseurakunnille
Rakennustoimikunnan pöytäkirjat 3 ja 4/2021
Valmisteluryhmän muistio 3.2021

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

4/2021

22

26.05.2021
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 55

Kirkkoneuvoston kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.00.

Allekirjoitukset

Riku Laukkanen
puheenjohtaja
Pöytäkirjantarkastus

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Loimaa 26.5.2021
Heikki Vainio
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Kauti
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja
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26.5.2021, 55 §

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: 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 48, 51, 54, 55.

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: 39, 40, 41, 44, 47, 49, 50, 52, 53

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: 39, 40, 41, 44, 47, 49, 50, 52, 53.
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.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirja
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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Liitetään pöytäkirjaan

