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Kokousaika

21.3.2018 klo 18.30 – 20.27

Kokouspaikka
Asiat

Mynämäen seurakuntakoti
25 – 40 §§

Osallistujat

Tapani Kujala
Antti Kaitanen
Aki Laaksonen
Karri Lehtonen
Minna Luotonen
Aila Martelius-Mäkelä
Aila Rannikko
Jouni Syrén
Maija-Lotta Vauramo

pj
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vpj
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jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut osallistujat

Leena Elias
Anna-Liisa Hyrsky-Heikkiä

talouspäällikkö
kivalt puheenjohtaja

Poissa

Antti Kallio
Juhani Hella

kappeliseurakunnan pappi
kivalt varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Tapani Kujala

Leena Elias

Pöytäkirjan tarkastus
Paikka ja aika

Mynämäki

Aila Rannikko
Pöytäkirjan nähtävilläolo

poistui klo 19.55

poistui klo 19.12

pnä maaliskuuta 2018

Jouni Syrén

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
23.3.2018 – 23.4.2018
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Kirkkoneuvosto 25 - 40 §§
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 25 §
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.41.
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvosto 26 §
KJ 9: 1:n perusteella kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan.
Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa
asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla
on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle sekä kappelin papille.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5§:n mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on
toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kirkkojärjestyksen 9:1,
2 momentin perusteella kokouksesta on samalla ilmoitettava myös kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. KJ 9:3,1§:n perusteella kappelin papilla on
läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksessa, joten myös hänelle on kutsu
lähetettävä.
Kirkkolain 7:4 1 momentin mukaan kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla
on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Kokouskutsu ja esityslista on postitettu 14.3.2018 kirkkoneuvoston jäsenille sekä
kirkkovaltuuston puheenjohtajille ja kappeliseurakunnan kappalaiselle.
Kirkkoneuvoston 9:sta jäsenestä on paikalla 9.
Esitys: Kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kirkkoneuvoston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvosto 27 §
Esitys: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aila Rannikko ja Jouni Syrén
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 28 §
Tämän kokouksen päätökset on valmisteltu LAVA –ohjeistuksen mukaan (KJ 23:3 §) ja
mikäli päätöksellä on vaikutus alle 18-vuotiaisiin on se myös ilmoitettu valmistelussa ja otettu
huomioon päätöstä tehtäessä.
Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 29 §
EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MYNÄMÄEN KUNNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄÄN
Kirkkoneuvosto 29 §
Mynämäen kunnanhallitus on päättänyt 5.2.2018 perustaa hyvinvointityöryhmän.
Työryhmän tehtävänä on edistää kunnan strategiassa määriteltyjä tavoitteita
kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta sekä vastata
hyvinvointikertomuksen laatimisesta ja sitä koskevasta seurannasta. Työryhmä arvioi
palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja palvelujen käyttäjille mahdollisuuden
osallistua palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja tuottamiseen. Työryhmän
keskeinen tehtävä on koordinoida ja tehdä esityksiä/valmistella toimenpiteitä
palvelujen järjestäjille. Työryhmällä ei ole itsenäistä päätösvaltaa.
Kunnanhallitus päätti pyytää Mynämäen seurakuntaa, Perusturvakuntayhtymä
Akselia, vammaisneuvostoa, vanhusneuvostoa, lapsineuvostoa ja nuorten
vaikuttajaryhmää kutakin nimeämään yhden edustaja työryhmään. Halutessaan em.
tahot voivat nimetä myös varaedustajan. Työryhmään kuuluvat myös nuoriso- ja
liikuntapalveluvastaava, kirjasto- ja kulttuuripalveluvastaava ja
oppilasterveydenhuollon edustaja.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kokouksessa edustajan ja varaedustajan
Mynämäen kunnan hyvinvointityöryhmään
Päätöksellä ei ole välitöntä vaikutusta lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotettiin edustajiksi viranhaltijoita. Kirkkoneuvosto valitsi
Mynämäen kunnan hyvinvointityöryhmän edustajaksi I diakonian viranhaltijan ja varaedustajaksi II
diakonian viranhaltijan.
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Kirkkoneuvosto 30 §
NIMEN LISÄYS HAUTAKIVEEN
Kirkkoneuvosto 30 §
Vainajan omaiset pyytävät kirkkoneuvostolta lupaa lisätä vainajan nimi vanhempiensa
hautakiveen. Vainajan tuhka sirotellaan mereen, mutta omaisten toive on, että nimi
saataisiin lisättyä vanhempien hautakiveen. Hautakivi sijaitsee Mynämäen
hautausmaalla. Hautakivellä ei ole luokitusta, joten nimen lisäys on mahdollista tehdä.
Liitteessä 8 tarkemmat tiedot.

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy nimen lisäyksen hautakiveen.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

________________________________________________________________________________________________

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

MYNÄMÄEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 3/2018
21.3.2018

SIVU
44

Kirkkoneuvosto 31 §
RUOHONLEIKKURIN HANKINTA HAUTAUSMAALLE
Kirkkoneuvosto 31 §
Mynämäen hautausmaan ruohonleikkuri on huonokuntoinen. Ruohonleikkurin
korjauskulut ovat kesäisin olleet suuret. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt vuoden 2018
talousarvion investointiosassa 3900 euron määrärahan uuden ruohonleikkurin
hankintaan. Ruohonleikkureista on pyydetty tarjouksia ja edullisin tarjous on saatu
Varsinais-Suomen Pienkone ja Huolto Oy:ltä 3500 euroa.

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä 3500 euron ruohonleikkurin hankinnan.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 32 §
VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE
Kirkkoneuvosto 32 §
BDO Audiator Oy on lähettänyt Mynämäen seurakunnan kirkkoneuvostolle
Tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen.
BDO Audiator Oy on laatinut tämän Tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen jotta
tilintarkastajat voivat noudattaa hyvää tilintarkastustapaa. Tilintarkastustoimeksiannon
vahvistuskirjeellä ei muuteta kirkkoneuvoston, muiden tilivelvollisten, viranhaltijoiden
tai työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita .
Mynämäen seurakunnan kirkkoneuvostolta BDO Audiator Oy pyytää osana
tilintarkastusprosessia, Vahvistusilmoituskirjettä tilintarkastajille (Liite 9), jotta
tilintarkastajat voisivat noudattaa hyvää tilintarkastustapaa.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto
1. antaa BDO Audiator Oy:n pyynnöstä vahvistusilmoituskirjeen liittyen BDO
Audiator Oy:n suorittamaan tilintarkastukseen, jonka kohteena on Mynämäen
seurakunnan kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto tilikaudelta 01.01.2017 - 31.12.2017
ja jonka tarkoituksena on antaa lausunto siitä. Kirjeen allekirjoittaa kirkkoherra ja
talouspäällikkö.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Vauramo poistui kokouksesta klo 19.12. Luotonen poistui kokouksesta klo 19.55.
Kirkkoneuvosto 33 §
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V 2017
Kirkkoneuvosto 33 §
Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus
seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana.
Vuoden 2017 sitovuustasoksi on päätetty talousarvion hyväksymisen yhteydessä että
- kirkkoneuvosto vastaa pääluokka tasolla toimintakate (nettomenoista)
kirkkovaltuustolle.
- johtokunnat ja viranhaltijat vastaavat seurakuntatyön osaston osalta kirkkoneuvostolle
tehtävä alueittain erikseen menoista ja tuloista.
Sitovuustaso koskee ainoastaan ulkoisia tuloja ja menoja.
Kirkkovaltuustoon meneviä merkittäviä ylityksiä ei kuluneella kaudella ole.
Tuloslaskelman toteutuma
Kirkollisveroa kertyi 1 654 904,45 € mikä on 259,26 €/jäsen (250,77 €/jäsen v 2016).
Toteutuma oli 19 704,45 € enemmän kuin oli arvioitu.
Valtionrahoitusta kertyi 153 246,96 €, toteutuma oli 753,04 € vähemmän kuin oli
arvioitu.
Rahavarat
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan kirkkoneuvoston on tehtävä tilinpäätöksen
yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilinpäätös on laadittu niin että tilikauden ylijäämä 181 974,58 € jätetään tilikauden
yli/alijäämätilille.
Tilikauden tulos oli positiivinen ja 163 tuhat € arvioitua parempi. Arvioitua
positiivisempaan lopputulokseen on vaikuttaneet seuraavat seikat:
käyttötalousosan säästö 87 tuhatta €
verokertymä 18 tuhatta € arvioitua enemmän
muut toimintatuotot 35 tuhatta € enemmän
keskusrahastomaksut 7 tuhatta € vähemmän
rahoitustuotot – ja kulut 12 tuhatta € enemmän
poistoja 5 tuhatta € vähemmän, koska kaikki investoinnit eivät
toteutuneet
Seurakunnan toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen on liitetty liitteeksi Mynämäen
hautainhoitorahaston ja Mietoisten hautainhoitorahaston tilinpäätös.
Mynämäen hautainhoitorahasto
Kuluneella tilikaudella uusia hoitosopimuksia tehtiin seuraavasti: kesähoitosopimuksia
120 kpl (v 2016 115 kpl), 5 vuoden sopimuksia 25 kpl (v 2016 30 kpl), 10 vuoden
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sopimuksia 22 kpl (v 2016 20 kpl). Uusia sopimuksia on tehty enemmän kuin edellisenä
vuotena. Kaikkiaan uusia sopimuksia tehtiin 167 kpl (v 2016 165 kpl).
Kulunut tilikausi oli ylijäämäinen 13 347,82 €. Taseen oma pääoma 31.12.2017 on
49 112,39 €.
Mietoisten hautainhoitorahasto
Kuluneella tilikaudella uusia hoitosopimuksia tehtiin seuraavasti: kesähoitosopimuksia
46 kpl (v 2016 40 kpl) 5 vuoden sopimuksia 5 kpl (v 2016 3 kpl), 10 vuoden
sopimuksia 7 kpl (v 2016 1 kpl). Kaikkiaan uusia sopimuksia tehtiin 58 kpl (v 2016 45
kpl).
Kulunut tilikausi oli ylijäämäinen 3 884,22 €. Taseen oma pääoma 31.12.2017 on
53 770,58 €.

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää
1. Mynämäen hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2017 hyväksymisestä ja
tilikauden ylijäämän 13 347,82 € kirjaamista tilikauden yli/alijäämätilille ja antaa
tilinpäätöksen edelleen tilintarkastajille.
2.

Mietoisten hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2017 hyväksymisestä,
tilikauden ylijäämän 3 884,22 € kirjaamisesta tilikauden yli/alijäämätilille ja antaa
tilinpäätöksen edelleen tilintarkastajille.

3. Mynämäen seurakunnan tilikauden tuloksen käsittelystä että tilikauden ylijäämä
181 974,58 € jätetään tilikauden yli/alijäämätilille.
4.

toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017 hyväksymisestä ja antaa
tilinpäätöksen edelleen tilintarkastajille.

Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 9 §
18.1.2017
Kirkkoneuvosto 34 §
21.3.2018
UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN KARJALAN VASTUURYHMÄÄN
Kirkkoneuvosto 34 §
____________________________
Kirkkoneuvosto 9 §
18.1.2017
KARJALAN ALUEEN VASTUURYHMÄN SIHTEERIN EROANOMUS
Kirkkoneuvosto 9 §
Kirkkoneuvosto on nimennyt Karjalan alueelle vuonna 2013 vastuuryhmän, jossa on ollut neljä
jäsentä + yksi työntekijä. Vastuuryhmän tehtävänä on ollut eri järjestöjen vapaaehtoistoiminnan
koordinointi ja seurakuntatyön toteuttaminen Karjalan alueella yhdessä eri työalojen kanssa.
Vuosina 2013-2014 vastuuryhmän sihteerinä on toiminut Tarja Elo ja jäsenenä Sanna Jalonen.
Vuoden 2015 talousarvioon työryhmälle on varattu 1000€ määräraha kahvituksia yms. varten.
Karjalan työryhmä on koettu tarpeelliseksi ja työryhmän toimintaa on syytä jatkaa.
Karjalan alueen vastuuryhmän sihteerinä vuodesta 2013 on toiminut Tarja Elo. Hän on asunut.
Laajoella, josta muuttanut 1.4.2015 Mynämäen keskustan alueelle. Tarja Elo pyytää eroa
vastuuryhmän sihteerin tehtävästä 1.2.2017 alkaen. Karjalan alueen vastuuryhmässä toimii Pirjo
Liisa Laiho, Raimo Repo ja Tapio Virta sekä seurakunnan työntekijänä Sanna Jalonen.
Karjalan vastuuryhmän jatkamisella olisi välitön positiivinen vaikutus mm. Karjalan alueen lapsiin
työn koordinoimisen ja kehittämisen kannalta.
Kirkkoherran esitys: myönnetään vapautus Tarja Elolle vastuuryhmän sihteerin tehtävistä ja vastuuryhmä voi
keskuudestaan valita uuden sihteerin tai valita uuden jäsenen Karjalan alueelta vuosiksi 2017-2018.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

____________________________
Kirkkoneuvosto 34 §
Kirkkoneuvosto on kokouksessa 18.1.2017 antanut valtuudet Karjalan vastuuryhmälle
täydentää vastuuryhmää uudella jäsenellä. Vastuuryhmä on kutsunut uudeksi
jäseneksi Leena Kotkan.
Kirkkoherran esitys: Saatetaan tiedoksi
Kirkkoneuvoston päätös: Saatettiin tiedoksi
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Kirkkoneuvosto 79 §
21.9.2016
Kirkkoneuvosto 150 §
18.10.2017
Kirkkoneuvosto 8 §
17.1.2018
Kirkkoneuvosto 35 §
21.3.2018
VANHUSTYÖN PROJEKTITYÖNTEKIJÄN VALINTA
Kirkkoneuvosto 35 §
__________________________________
Kirkkoneuvosto 79 §
21.9.2016
Kirkkoneuvosto 150 §
18.10.2017
VALMA HENTULAN TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNNÖT JA TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTTÖ
Kirkkoneuvosto 79 §
Valma Hentula on testamentannut Mynämäen seurakunnalle omaisuutensa käytettäväksi vanhustyöhön.
Perunkirjoitus, jossa talouspäällikkö on ollut läsnä seurakunnan edustajana, on suoritettu 25.5.2016.
Talouspäällikön esitys: kirkkoneuvosto päättää
1. ottaa vastaan Valma Hentulan testamentissa seurakunnalle jättämän perinnön
2. tallettaa testamenttivarat Mynämäen seurakunnan tilille FI14 5280 0040 0010 83
3. pyytää lausuntoa diakoniatyön viranhaltijoilta ja diakonityön johtokunnalta
testamenttilahjoituksen käytöstä seurakunnan vanhustyöhön
4. antaa talouspäällikön tehtäväksi laatia rahaston säännöt
Päätöksellä ei ole välitöntä vaikutusta lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
__________________________________
Kirkkoneuvosto 150 §
Talouspäällikkö on laatinut Valma Hentulan testamenttirahaston säännöt, jotka ovat liitteenä.
Diakoniatyön viranhaltijat, testamenttivarojen käyttöä suunnitteleva työryhmä ja diakoniatyön
johtokunta ovat selvittäneet eri vaihtoehtoja testamenttilahjoituksen käytöstä seurakunnan
vanhustyöhän. Diakoniatyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle palkattavaksi määräaikaisen
projektityöntekijän vanhustyöhön. Projektityöntekijä aloittaisi seurakunnassa Hoksauta minut – Etsivän
ja osallistavan vanhustyön projektin. Etsivän vanhustyön tavoitteena on ikäihmisten saattaminen
tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin. Projektityöntekijä voisi toimia kuitenkin seurakunnan
diakoniatyössä muissakin tehtävissä kuin projektiin liittyvissä, mikäli projektityö sen mahdollistaa.
Talouspäällikkö on laskenut testamenttivarojen riittävyyttä projektityöntekijän palkkaamiseksi ja
projektista aiheutuvien muiden kulujen kattamiseksi. Laskelmien mukaan AMK-tason
diakoniatyöntekijä voidaan testamenttivaroilla palkata noin kolmeksi vuodeksi. Diakoniatyön
johtokunta esittää projektityöntekijän palkkausta aluksi 18 kuukauden ajaksi. Määräaikaisuutta
voitaisiin myöhemmin jatkaa, mikäli projektia halutaan vielä jatkaa.
Testamenttivarat on talletettu tällä hetkellä seurakunnan kolehtitilille. Laskelmien mukaan
testamenttilahjoituksesta on 18 kuukauden kuluttua jäljellä noin 77 000 €. Diakoniatyön johtokunta
esittää, että sijoitetaan 70 000 € 18 kuukauden määräaikaistalletustilille. Määräaikaistalletus on
otettavissa käyttöön 18 kuukauden kuluttua.
Talouspäällikkö on pyytänyt tarjoukset Mietoisten Säästöpankista ja Mynämäen-Nousiaisten
Osuuspankista. Mietoisten Säästöpankki antoi tarjouksen 18 kk määräaikaistalletuksesta 0,4 %
vuotuista korkoa. Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin vastaava tarjous on 0,5 %. Kirkkoneuvosto
valtuuttaa talouspäällikön avaamaan testamenttivaroille käyttötilin ja 18 kuukauden määräaikaisen
talletustilin.
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Diakoniatyönjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että diakoniatyöala saa Kanttorilan tilat käyttöönsä
toistaiseksi. Kanttorilan tiloja olisi kuitenkin mahdollista vuokrata pieniin tilaisuuksiin, kun ei ole
diakoniatyöalan toimintaa.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää
1. esittää kirkkovaltuustolle että se päättäisi Valma Hentulan
testamenttirahastosäännön hyväksymisestä
2.

palkata testamenttivaroilla projektityöntekijän 18 kuukauden määräajaksi

3.

valtuuttaa talouspäällikön avaamaan käyttötilin ja 18 kuukauden määräaikaisen
talletustilin Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankista ja siirtämään varat seurakunnan
kolehtitililtä avatuille tileille

4.

antaa Kanttorilan tilat diakoniatyöalan käyttöön toistaiseksi

Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
_______________________________
Kirkkoneuvosto 8 §
17.1.2018
PROJEKTITYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN VANHUSTYÖHÖN
Kirkkoneuvosto 8 §
Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessa 18.10.2018 palkata Valma Hentulan testamenttivaroilla
seurakunnan vanhustyöhön määräaikaisen projektityöntekijän 18 kuukauden ajaksi.
Tehtävään valittavalta työntekijältä edellytetään:
- soveltuvaa AMK-tutkintoa ja työkokemusta
- hyvää yhteistyö- ja organisointikykyä
- -monikanavaista, hyvää viestintä- ja vaikuttamisosaamista
- -kokemusta projekti-/hanketyöskentelystä, seurakuntatyön tuntemusta
- -kehittävää, vastuullista, luovaa, itsenäistä työotetta
- -kokemusta, kykyä ja taitoa kohdata erilaisista taustoista ja elämäntilanteista tulevia asiakkaita
Projektityöntekijä tulisi palkata työsuhteeseen, jossa työaika olisi 38 tuntia 15 min lisättynä
viikoittaisella kilpailukykysopimuksen mukaisella 30 min. työajan pidennyksellä. Tehtävän täytössä
tulisi noudattaa 6 kuukauden koeaikaa.
Hakuilmoitus liitteessä 4.
Kirkkoneuvoston tulee valita projektityöntekijän työsuhteen täyttämistä varten haastattelutyöryhmä.
Kirkkoherran esitys:
1.

Avataan projektityöntekijän 18 kuukauden työsuhde haettavaksi 07.02.2018 klo 12:00 asti.

2.

Projektityöntekijä palkataan työsuhteeseen, jossa työaika on 38 tuntia 15 min lisättynä viikoittaisella
kilpailukykysopimuksen mukaisella 30 min. työajan pidennyksellä.

3.

Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

4.

Valintaa varten haastattelutyöryhmään nimetään kirkkoherran lisäksi Sanna Jalonen, Heidi Hyytinen, Aki
Laaksonen ja Jouni Syrén.

Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
_______________________________
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Kirkkoneuvosto 35 §
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 17.01.2018 päättänyt avata hakuun vanhustyön
projektityöntekijän työtehtävän. Projektityöntekijän työsuhde kestää 18 kk.
Projektityöntekijän tehtävää haki 10 hakijaa. Liitteessä 10 on lista ja esittelyt
hakijoista. Kaikilla hakijoilla oli soveltuva AMK- tai vastaava tutkinto.
Tutustuttuaan hakemuksiin kirkkoneuvoston nimeämä haastattelutyöryhmä kutsui
haastatteluun hakijoista kolme, diakonissa Marja Laihin Laitilasta, sairaanhoitaja
Helinä Yli-Pietilän Mynämäeltä ja diakonissa Mariitta Pentin Naantalista.
Haastattelut pidettiin 12.3.2018 Kanttorilassa. Kaikilla haastatelluilla on takanaan
pitkä työkokemus ja taustalla sairaanhoitajakoulutus. Laihilla ja Pentillä on lisäksi
diakonissan koulutus ja molemmilla on jo paljon kokemusta seurakuntatyöstä ja hyvä
seurakuntatyön tuntemus. Kenelläkään haaastatelluista ei ole kokemusta varsinaisesta
projektityöstä mutta kaikilla kolmella hakijalla on kokemusta projektityön tapaisesta
tavoitteellisesta työstä. Haastattelussa ilmeni, että Yli-Pietilällä on hyvä
organisointikyky ja Laihilla on hyvät yhteistyö- ja organisointikyvyt. Kaikilla
haastatelluista on hyvää monikanavaisen viestinnän osaamista ja vastuullinen, luova
itsenäinen työote. Haastattelun ja työkokemuksen pohjalta Laihilla on parhaat
edellytykset kohdata erilaisista taustoista ja elämäntilanteista tulevia asiakkaita.
Työkokemuksen ja haastattelun pohjalta Marja Laihilla on parhaat edellytykset hoitaa
menestyksellisesti projektityöntekijän tehtävää.

Kirkkoherran esitys:
1. Tehtävään valitaan 18 kuukauden ajaksi diakonissa Marja Laihi Laitilasta.
Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti. Viikoittainen työaika on 38
tuntia 15 min. lisättynä viikoittaisella kilpailukykysopimuksen mukaisella 30 min.
työajan pidennyksellä. Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työt
voi aloittaa 1.4.2018 tai sopimuksen mukaan.
2. Kirkkoneuvosto nimeää projektityöntekijän perehdyttäjäksi Heidi Hyytisen.
Projektityöntekijän tueksi perustetaan tukitiimi, johon valitaan Marjut Nummi,
Jouni Syren, Aila Martelius-Mäkelä, Sanna Jalonen ja hänen varajäseneksi Heidi
Hyytinen.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutusta lapsiin.

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 36 §
SEURAKUNTAKODIN KÄYTTÖ LAUANTAINA 14.4.2018
Kirkkoneuvosto 36 §
Mynämäen seurakunnassa on piispantarkastus 13. ja 15.4. Yleisen piispantarkastuksen
jälkeen on 15.4.2018 yhteisvastuulounas Mynämäen seurakuntakodilla. Lounaan
valmistelua varten tarvitaan seurakuntakodin keittiötä 14.4.2018 ja silloin ei voi olla
muistotilaisuutta seurakuntakodilla.
Kirkkoherran esitys: Mynämäen seurakuntakoti varataan lauantaina 14.4.2018
yhteisvastuulounaan valmisteluihin eikä seurakuntakodilla voi olla muistotilaisuutta.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 37 §
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kirkkoneuvosto 37 §
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Kirkkoneuvosto 38 §
TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSLUETTELOT, PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI
Kirkkoneuvosto 38 §
Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talouspäällikön päätöspöytäkirjan 1/2018 ja
kappelineuvoston pöytäkirjan 1/2018
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi talouspäällikön päätöspöytäkirjan
1/2018 ja kappelineuvoston pöytäkirjan 1/2018
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Kirkkoneuvosto 39 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto 39 §
Esitys: Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
Kirkkoneuvoston päätös: Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
MYNÄMÄEN SEURAKUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

21.3.2018

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista
annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät 25 – 28 §§, 32 – 34 §§, 37 – 40 §§
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 29 – 30 §§, 35 – 36 §
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä
kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992)
vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät 31 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja -aika
Mynämäen seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Keskuskatu 17
Postiosoite: PL 92 23101 MYNÄMÄKI
Telekopio: 02-4306 623
Sähköposti:
Pykälät 29 – 30 §§, 35 – 36 § §
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa.
Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä
niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaatiOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
muksen sisältö
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä
kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 TURKU
Postiosoite: PL 32 20101 TURKU
Telekopio: 02-2725414
Sähköposti: turku.hao@om.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Kirkollisvalitus / alistusasia
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika
30 päivää

Valitusaika
30 päivää

Tuomiokapituli, pykälät
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13
Postiosoite: PL 60, 20501 TURKU
Telekopio: 02-2797001
Sähköposti:
30 päivää
Kirkkohallitus, pykälät
PL 210, (Eteläranta 8, 00131 Helsinki)
Telekopio: 09-1802 203
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan
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puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.

Hankinta-asian H a k e m u s o s o i t u s
saattaminen
markkinaAsian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
oikeuden
Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että
käsiteltäväksi
hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön
julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

Hakemuksen tekeminen
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle
ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.
Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon
hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja
sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus).
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä.

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: PL 118, 00130 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki
Telekopionumero: (09) 68 405 514
Lisätietoja
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Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2 000 euroa,
jollei lain 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto 40 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.27.
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