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§1

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 Raimo Huhtala ja Eliisa
Jaatinen. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 28.1.
– 1.3.2021 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 muutamalla lisäyksellä Tiedoksi-osioon.
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§2

Siunauskappelin urakoitsijoiden valinta

Diaarinumero

DLOI/33/03.03.03/2019
Työpäällikkö Ari Lindell oli kokouksessa esittelemässä asian.

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
A) RAKENNUSTARJOUKSET
Tarjouspyynnöt oli lähetetty liitteen 1 mukaisesti kahdeksalle (8) urakoitsijalle.
Big palvelut Oy ei otettu mukaan tarjouskierrokselle. Alun perin laskenta-aikaa
oli 30.11.2020 saakka, mutta kun tarjouksia ei saatu siihen mennessä
riittävästi, niin tarjouskierrosta jatkettiin 23.12.2020 saakka. Hankintailmoitus
oli julkisessa hankintakanava Hilmassa, ja hankintamenettelynä käytettiin
rajoitettua hankintamenettelyä.
Määräaikaan mennessä saimme 4 tarjousta. Työpäällikkö valmisteli tarjoukset
yhdessä kokoukselle projektipäällikön kanssa. Rakennustoimikunnan
kokouksessa käytiin läpi saapuneet tarjoukset. Tarjousten perusteella
päätettiin järjestää urakkaneuvottelu Maalausliike Marang Oy:n ja Varpe Oy:n
kanssa. Urakkaneuvottelu pidetään 20.01.2021. Urakkaneuvotteluihin
osallistuvat rakennustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Kauti, työpäällikkö Ari
Lindell ja projektipäällikkö Pasi Heikkinen. Urakkaneuvotteluiden perusteella
neuvottelijat esittävät valittavan rakennusurakoitsijan kirkkoneuvostolle.
B) LVI -TARJOUKSET
Tarjouspyynnöt oli lähetetty liitteen 1 mukaisesti kolmelle (3) urakoitsijalle.
Alun perin laskenta-aikaa oli 30.11.2020 saakka, mutta kun tarjouksia ei saatu
siihen mennessä riittävästi, niin tarjouskierrosta jatkettiin 23.12.2020 saakka.
Hankintailmoitus oli julkisessa hankintakanava Hilmassa, ja
hankintamenettelynä käytettiin rajoitettua hankintamenettelyä.
Määräaikaan mennessä saimme yhden tarjouksen. Työpäällikkö valmisteli
tarjouksen yhdessä Rakennustoimikunnan kokoukselle projektipäällikön
kanssa. Kokouksessa käytiin läpi saapunut tarjous. Rakennustoimikunta
hylkäsi tarjouksen hinnan perusteella. Koska suunnitelmien perusteella LVI
töiden osuus ei ole kovin merkittävä kokonaishankkeesta, rakennustoimikunta
päätti teettää LVI työt laskutusperusteisena. LVI Koivusaari / Juha Koivusaari
olisi valmis tekemään LVI-työt laskutustyönä. Hän on arvioinut
kokonaishinnaksi tarvikkeineen n. 20 - 30.000 euroa (alv 0 %). Kun Juha
Koivusaari on hoitanut seurakunnan kiinteistöjen LVI- töitä, eikä niissä ole
ollut huomautettavaa, niin rakennustoimikunta päätti esittää kirkkoneuvostolle,
että rakennushankkeen LVI-työt toteutetaan laskutusperusteisena.
C) SÄHKÖTARJOUKSET
Tarjouspyynnöt oli lähetetty liitteen 1 mukaisesti kolmelle (3) urakoitsijalle.
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Alun perin laskenta-aikaa oli 30.11.2020 saakka, mutta kun tarjouksia ei saatu
siihen mennessä riittävästi, niin tarjouskierrosta jatkettiin 23.12.2020 saakka.
Hankintailmoitus oli julkisessa hankintakanava Hilmassa, ja
hankintamenettelynä käytettiin rajoitettua hankintamenettelyä.
Määräaikaan mennessä saimme 4 tarjousta. Työpäällikkö valmisteli tarjoukset
yhdessä kokoukselle projektipäällikön kanssa. Rakennustoimikunnan
kokouksessa käytiin läpi saapuneet tarjoukset.
Esitys

Rakennustoimikunta esittää neuvottelujen ja saatujen tarjousten perusteella
kirkkoneuvostolle:
A) Rakennusurakoitsijaksi ja samalla pääurakoitsijaksi valitaan Varpe Oy.
B) Ainoa saapunut LVI-tarjous hylätään, ja LVI-työt hoidetaan
laskutusperusteisena. LVI-töitä esitetään LVI Koivusaarelle/ Juha
Koivusaari.
C) Sähköurakoitsijaksi valitaan Far-Tec Oy.

Päätös

A) Esityksen mukaan. B) Esityksen mukaan. C) Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikkö Ari Lindellille

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§3

Kaupunginkirkon alueen liikennejärjestelyt

Diaarinumero

DLOI/33/03.03.03/2019
Työpäällikkö Ari Lindell oli kokouksessa esittelemässä asian.

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Rakennustoimikunta 14.1.2021: Kirkon pysäköintialuetta on jo vuosien ajan
käytetty myös läpiajoon Turuntien ja Esterinkadun välisenä reittinä. Kun
tilanne on viime vuosina kehittynyt niin, että ajonopeudet ovat kasvaneet,
seurakunta asennutti huoltorakennuksen kulmalle hidasteen, jolla haluttiin
hillitä ajonopeuksia.
Tilanne olikin hallinnassa kohtuullisesti kesään 2020 asti, mutta sen jälkeen
alueella on varsinkin autoilla kiihdyttäminen lisääntynyt, ja syksyn mittaan
tilanne on pahentunut. Lähitalojen asukkaat ovat ottaneet yhteyttä, ja
tilanteeseen on yritetty puuttua monin keinoin. Ennen joulua tilanne paheni
sellaiseksi, että liittymä Esterinkadulle piti sulkeutua. Samalla alkoi myös
ilkivalta, josta on tehty rikosilmoituksia.
Seurakunta sulki väliaikaisesti tämän seurauksena liittymän Esterinkadulle, ja
huoltorakennuksen kohdalle hidasteen yhteyteen asennettiin betoniset
liikenne-esteet. Niitäkin siirrettiin Uudenvuodenpäivänä, vaikka ne painavat
reilu 700 kg / kpl. Lisäksi on vaurioitettu seurakunnan nurmikoita ja ajettu
autoilla kevyen liikenteen väyliä.
Rakennustoimikunta totesi tilanteen huolestuttavaksi.

Esitys

Rakennustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että Esterinkadun liittymä
pysyy toistaiseksi suljettuna, ja kevyen liikenteen osalta niiden väylien
estämisestä autolla ajosta neuvotellaan Loimaan kaupungin kanssa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikkö Ari Lindell

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§4

Talousarvion 2021 käyttösuunnitelma

Diaarinumero

DLOI/4/02.00.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkovaltuuston hyväksyttyä toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 ja
talousarvion vuodelle 2021 kokouksessaan 8.12.2020, vahvistaa
kirkkoneuvosto talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2021.
Käyttösuunnitelma on laadittu tehtäväalue- ja tilitasolla.

Esitys

Kirkkoneuvosto vahvistaa talousarvion 2021 käyttösuunnitelman.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§5

Kirkkoneuvoston jäsenen valinta valmisteluryhmään vuodeksi 2021

Diaarinumero

DLOI/11/00.00.01/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kirkkoneuvosto perusti valmisteluryhmän kokouksessaan 26.2.2019, johon
valittiin jäseniksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkovaltuuston
puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja sekä vuodeksi kerrallaan
valittava kirkkoneuvoston jäsen. Muina jäseninä toimivat kirkkoherra ja
talouspäällikkö sekä muistion pitäjänä hallintosihteeri. Valmisteluryhmän
tehtävänä on tukea kirkkoneuvostoon tuotavien asioiden valmistelua.
Vuodeksi 2021 tulee kirkkoneuvoston valita keskuudestaan valmisteluryhmän
jäsen, jolle maksetaan kokouksiin osallistumisesta kirkkovaltuuston
määrittelemä kokouspalkkio.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan jäsenen valmisteluryhmään vuodeksi
2021.

Päätös

Valmisteluryhmän jäseneksi vuodeksi 2021 valittiin Margit Vehviläinen.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

1/2021

7

27.01.2021
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§6

Kirkkoneuvoston edustajien valinta kappelineuvostoihin

Diaarinumero

DLOI/11/00.00.01/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kirkkojärjestyksen 12:2:2 mukaan seurakunnan kirkkoherralla ja
kirkkoneuvoston valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla
kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei
päätöksen tekoon.

Esitys

Valitaan kirkkoneuvoston edustaja Alastaron, Mellilän ja Metsämaan
kappelineuvostoon vuosille 2021 – 2022.

Päätös

Alastaron kappelineuvostoon valittiin Erkki Kallio, Mellilän kappelineuvostoon
Heikki Vainio ja Metsämaan kappelineuvostoon Eliisa Jaatinen vuosiksi 2021
– 2022.

Toimenpiteet

Kappalainen Ari Pääkkönen, kappalainen Elina Rouhiainen.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta,
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§7

Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus

Diaarinumero

5/00.04.00/2021

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kirkkolain 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan
nimenkirjoitusoikeudesta.
Asiakirjojen allekirjoittajia seurakunnan puolesta on yleensä kaksi. Loimaan
seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on kirkkoherralla, talouspäälliköllä ja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla.

Esitys

Kirkkoneuvosto pitää voimassa kirkkoherran, talouspäällikön ja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan nimenkirjoitusoikeuden.

Päätös

Esityksen mukaan. Nimenkirjoittajia tulee aina olla kaksi.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§8

Kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Diaarinumero

46/00.02.06/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Esitys

Kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on tutkia
kirkkovaltuuston päätösten laillisuus.
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 3/2020 päättänyt seuraavat asiat:
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20

Siunauskappelin suunnittelu ja hanke
Määräalan myynti, Metsämaan kanttorila
Mellilän seurakuntatalon kiinteistön luovutus
Alueelliseen keskusrekisteriin liittyminen
Vareliuksen hauta
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-23, talousarvio 2021

Esitys

Kirkkovaltuuston päätökset kokouksessa 3/2020 ovat syntyneet laillisessa
järjestyksessä ja ovat täytäntöönpanokelpoiset.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§9

Seurakunta- ja henkilökuntatilastojen raportit 1.1.2020 - 30.11.2020

Diaarinumero

DLOI/48/02.00.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Liitteenä seurakunnan- ja henkilökuntatilastojen raportit ajalta 1.1. –
30.11.2020.

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 10

KIPA Populus -viranhaltijapäätökset 1.1.-31.12.2020

Diaarinumero

DLOI/8/00.02.07/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Populus -palkanlaskentajärjestelmässä esimiehet hyväksyvät lomia,
koulutuksia sekä sairaus- ja muita poissaoloja. Nämä päätökset tuodaan
kokoukseen kirkkoneuvostoon hyväksyttäviksi.

Esitys

Hyväksytään Populus -viranhaltijapäätökset ajalta 1.1. – 31.12.2020.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 11

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Kirkkohallituksen virastokollegion pöytäkirjaote 42/2020
Hiippakuntapastorin viranhaltijapäätös 101/2020
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 8/2020 ja 1-4/2021
Alastaron kappelineuvoston pöytäkirja 4/2020
Mellilän kappelineuvoston pöytäkirja 3/2020
Metsämaan kappelineuvoston pöytäkirja 3/2020
Rakennustoimikunnan pöytäkirja 1/2021
Valmisteluryhmän muistio 1/2021
Kurkisuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus -kuulutus

Osa asiakirjoista on nähtävillä kokouksessa ja osa esityslistan liitteenä.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
Jäsen Erkki Kallio esitti myös vahvan toiveen, että ehtoollisia aletaan järjestää
mahdollisimman pian, johon khra vastasi, että ehtoollisia järjestetään alkaen
puolentoista viikon päästä.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 12

Kirkkoneuvoston kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.03.

Allekirjoitukset

Riku Laukkanen
puheenjohtaja
Pöytäkirjantarkastus

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Loimaa 27.1.2021
Raimo Huhtala
pöytäkirjantarkastaja

Eliisa Jaatinen
pöytäkirjantarkastaja
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Loimaan seurakunta

27.01.2021

Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto
27.1.2021, § 12

1 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: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12.

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: 2 A, 2 B, 2 C, 3, 7.

2 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: 2 A, 2 B, 2 C, 3, 7.
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.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

