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§ 86

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 Noora
Lerkki. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 23.9.
- 23.10.2020 viraston aukioloaikana. Lisäksi pöytäkirja on nähtävillä Loimaan
seurakunnan nettisivuilla osoitteessa
https://www.loimaanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/paatoksenteko/kirkkoneuvosto
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Heilala ja Kaarina Paavilainen,
muutoin päätös esityksen mukaan.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Esityksen mukaan lisäyksillä §:ään 91 ”Tiedoksi” neljä viranhaltijapäätöstä.
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§ 87

Papiston loma- ja vapaapäiväsuunnitelma ajalle lokakuu 2020 - huhtikuu 2021

Diaarinumero

75/01.05/2020

Esittelijä

khra Riku Laukkanen
Seurakunnan papiston talvikauden loma- ja vapaapäiväsuunnitelma laaditaan
ja lähetetään eteenpäin sähköisesti lääninrovastille 14.9.2020 mennessä.
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.
Nähtävänä kokouksessa.

Esitys

Annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 88

76/04.02.00/2020 Jumalanpalvelussuunnitelma ajalle lokakuu 2020 - huhtikuu 2021

Diaarinumero

76/04.02.00/2020

Esittelijä

khra Riku Laukkanen
Seurakunnassa on laadittu talvikaudeksi jumalanpalvelussuunnitelma, joka
tuodaan kokoukseen.

Esitys

Hyväksytään jumalanpalvelussuunnitelma ajalle lokakuu 2020 – huhtikuu
2021.

Päätös

Esityksen mukaan.
Mikäli kirkkohallitukselta tai tuomiokapitulista tulee koronaan liittyvää
ohjeitusta, muuttuu suunnitelman tämän mukaan.
Kirkkoherra jakoi myös ”Jumalanpalvelusavustajat listan ajalle 4.10.2020 –
25.4.2021”.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

6/2020

4

22.09.2020
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 89

Irtisanoutuminen

Diaarinumero

DLOI/11/01.05/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Mikko Mäenpää on irtisanoutunut seurakuntamestarin työsuhteesta 1.10.2020
alkaen.

Esitys

Hyväksytään Mikko Mäenpään irtisanoutuminen seurakuntamestarin
työsuhteesta 1.10.2020 alkaen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Mikko Mäenpää

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 90

Mellilän ja Metsämaan hautausmaiden valaistus

Diaarinumero

DLOI/33/03.03.03/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Talousarvion v. 2020 investointiosassa on varattu määräraha Mellilän
hautausmaan valaistukseen 10.000 euroa ja Metsämaan hautausmaan
valaistukseen 12.000 euroa.
Rakennustoimikunta on päivittänyt investointisuunnitelman ja haluaa toteuttaa
nämä hankkeet. Suunnittelija Juha Sinkkonen on laatinut suunnitelman, ja
rakennustoimikunta on hyväksynyt valaisintyypin.
Hanke on tarkoitus toteuttaa niin, että tarvikkeista (ei pylväät ja valaisimet) on
pyydetty tarjoukset, ja kaapelointityöt hoidetaan omana työnä, jolloin
haudankaivajat toteuttavat kaapelien kaivuun ja pylväiden jalustojen
asennuksen. Sähköurakoitsija asentaa myöhemmin syksyllä pylväät ja
valaisimet.
Huolimatta tästä järjestelystä kokonaiskustannukset ylittävät varatun
määrärahan. Vuoden 2020 investointien kokonaissumma ei kuitenkaan tule
ylittämään alkuperäistä investointimäärärahaa. Suunnittelija on laskenut
hankkeen kokonaiskustannuksia (liite), ja näiden suunnitelmien mukaisesti on
tarkoituksenmukaista anoa kumpaankin kohteeseen lisämäärärahaa 25.000
euroa.

Esitys

Kirkkoneuvosto:
A) hyväksyy Far-Tec Oy:n liitteenä olevan tarjouksen tarvikkeista ja
B) anoo kirkkovaltuustolta lisämäärärahaa kumpaankin kohteeseen erikseen
25.000 euroa.

Päätös

Esityksen mukaan A ja B.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Ari Lindell

Muutoksenhaku

Päätöksestä A) voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Päätöksestä B) ei valitusoikeutta.
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§ 91

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

khra Riku Laukkanen

Rakennustoimikunnan katselmusmuistio 1/2020
(myös hautausmaakatselmukset)
Valmisteluryhmän muistio 7.2020
Kirkkoherran viranhaltijapäätös 4/2020
Kirkkoherran viranhaltijapäätös 5/2020
Kasvatuksen johtavan viranhaltijan päätös 3/2020
Kasvatuksen johtavan viranhaltijan päätös 4/2020

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 92

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 17.56.

Allekirjoitukset
Riku Laukkanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja
tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Loimaa 22.9.2020

Teemu Heilala
pöytäkirjantarkastaja

Kaarina Paavilainen
pöytäkirjantarkastaja
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Loimaan seurakunta
Kirkkoneuvosto
22.9.2020, § 92
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: 86, 87, 89, 90 B, 91, 92

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: 88, 90 A.

1 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Loimaan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Turuntie 32, 32200 Loimaa
Postiosoite: Turuntie 32, 32200 Loimaa
Sähköposti: loimaa.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 88, 90 A.
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
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirja
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
22.09.2020
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto
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