MYNÄMÄEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 5/2018
23.5.2018

SIVU
75

Kokousaika

23.5.2018 klo 18.30 – 20.05.

Kokouspaikka
Asiat

Kanttorila
53 – 82 §§

Osallistujat

Tapani Kujala
Antti Kaitanen
Aki Laaksonen
Tapio Suominen
Aila Martelius-Mäkelä
Aila Rannikko
Jouni Syrén

pj
jäsen
vpj
Lehtosen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

Minna Luotonen

jäsen

Maija-Lotta Vauramo
Juhani Hella
Antti Kallio

jäsen
kivalt varapuheenjohtaja
kappeliseurakunnan pappi

Muut osallistujat

Leena Elias
Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä

talouspäällikkö
kivalt puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Tapani Kujala

Leena Elias

Pöytäkirjan tarkastus
Paikka ja aika

Mynämäki

Aki Laaksonen
Pöytäkirjan nähtävilläolo

pnä toukokuuta 2018

Tapio Suominen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
25.5.2018 – 25.6.2018

________________________________________________________________________________________________

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

MYNÄMÄEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 5/2018
23.5.2018

SIVU
76

Kirkkoneuvosto 53 - 82 §§
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 53 §
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.36.
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvosto 54 §
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 16.5.2018 kirkkoneuvoston jäsenille sekä
kirkkovaltuuston puheenjohtajille ja kappeliseurakunnan kappalaiselle.
Kirkkoneuvoston 9:sta jäsenestä on paikalla 7.
Esitys: Kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kirkkoneuvoston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvosto 55 §
Esitys: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aki Laaksonen ja Karri Lehtonen
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Laaksonen ja Tapio Suominen.
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 56 §
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.
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Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi lisättynä pykälillä 77
poikkeamislupahakemus ja 78 Karjalankylän rukoushuoneen kunnostustyöt.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 57 §
ERITYISAMMATTIMIEHEN IRTISANOUTUMINEN
Kirkkoneuvosto 57 §
Erityisammattimies Markus Santanen on toimittanut 16.5.2018 kirjallisen
irtisanoutumisilmoituksen kirkkoneuvostolle siirtyäkseen eläkkeelle 22.11.2018
alkaen.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Markus Santaselle eron
erityisammattimiehen tehtävästä 22.11.2018 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 58 §
TALOUDEN TOTEUTUMA 4/2018
Kirkkoneuvosto 58 §
Esityslistan mukana toimitetaan tuloslaskelman toteutuma aj 1.1.-30.4.2018 ja
talousarvion toteutuma pääluokittain raportit.
Toteutuma tasaisen kertymän mukaan on 33,3 %. Toimintatuottojen toteutuma on 5,0
%, toimintakulujen toteutuma on 21,9 % ja toimintakate 29,4 %. Verotulokertymän
toteutuma-% on 37,7.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talouden toteutuman 4/2018.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi talouden toteutuman 4/2018.
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Kirkkoneuvosto 59 §
AVUSTUSTEN MAKSAMINEN
Kirkkoneuvosto 59 §
MYNÄMÄEN SEURAKUNTA
Evankeliumiyhdistys Mki
Evankeliumiyhdistys Kla
Kirkon ulkomaanapu (diakoniatyön
johtokunnan esitys)
Harju Madise
(diakoniatyönjohtokunnanesitys)
Suomen Merimieskirkko
Mynämäen mieslaulajat
Mynämäen sotaveteraanit
SLEY (lähetystyönjohtokunta)
Suomen lähetysseura
(lähetystyönjohtokunta)
SEKL (lähetystyönjohtokunta)

Myönnetty
2016
100 €
100 €

Myönnetty
2017
100 €
100 €

Anottu
2018
100 €
100 €

Esitys
2018
100 €
100 €

1 700 €

1 700 €

1 700 €

1 700 €

200 €

200 €

200 €

200 €

300 €
100 €
250 €
7 695 €

300 €
100 €
250 €
7 695 €

500 €
100 €
250 €
7 695 €

300 €
100 €
250 €
7 695 €

12 350 €

12 350 €

12 350 €

12 350 €

5 035 €

5 035 €

5 035 €
ei
summaa
ei
summaa
ei
summaa
ei
summaa

5 035 €

1 800 €
350 €

330 €
2 500 €
500 €

2 500 €
500 €

2 500 €
500 €

Kristityt yhdessä ry(radio Dei)
Ylivieskan kirkko
Al Amana-keskus
Herättäjä-Yhdistys ry
Kirkkopäivät v 2017
Mynämäen kirkkomusiikkiyhd.ry
Seniorilaulajat
Reformaatio juhlavuoden
kirkkonäytelmäprojektiin
Mietoisten kirkkokuoro ry
(kappelineuvoston esitys kappeli
varoista)
Mynämäen Maahiset (nuorisotyön
johtokunnan esitys)
Mietoisten Kolopuutintit
ry(nuorisotyön johtokunnan esitys)
YHTEENSÄ

1 500 €
1 800 €

2 500 €

2 500 €

2 500 €

1 900 €

2 400 €

2 400 €

2 400 €

2 300 €

2 600 €

2 600 €

2 600 €

35 980 €

40 160 €

38 530 €

38 330 €

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää maksaa talousarvion
valmistelussa hyväksytyt talousarvioavustukset.
Päätöksellä on välillinen vaikutus lapsiin avustettavien kohteiden
kautta.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 33 §
21.3.2018
Kirkkoneuvosto 60 §
23.5.2018
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V 2017
Kirkkoneuvosto 60 §
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 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 €.
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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
__________________________________

Kirkkoneuvosto 60 §
Tilintarkastus suoritettu 16.5.2018, tilintarkastuskertomus annetaan kirkkoneuvostolle
tiedoksi.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen
2.esittää kirkkovaltuustolle että se päättäisi tilinpäätöksen hyväksymisestä ja hallintoa
ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. –
31.12.2017 vastuuvapauden myöntämisestä.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 61 §
DIAGRAMMIT v 2017 TILINPÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto 61 §
Esityslistan mukana toimitetaan diagrammit v 2017 tilinpäätökseen toiminnan
tilastotiedoista.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää liittää diagrammit v 2017 tilinpäätökseen
kirkkovaltuustolle menevään esitykseen.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto päätti liittää diagrammit v 2017 tilinpäätökseen
kirkkovaltuustolle menevään esitykseen.
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Kirkkoneuvosto 62 §
VEROPROSENTTI VUODELLE 2019
Kirkkoneuvosto 62 §
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020 on laadittu pohjautuen
veroprosenttiin joka on 1,75 %. Kyseisessä arviossa verotuloja on arvioitu kertyvän v
2019 1 767 660 €. Vuosikate arvioitu 134 410 € ja tilikauden tulos -13 097 €.
Vuoden 2017 verokertymäksi oli arvioitu 1 789 200 € (1 635 200 € kirkollisveroa ja
154 000 € valtionrahoitusta) ja toteutuma oli 1 807 650 € (1 654 900 € kirkollisveroa ja
153 250 € valtionrahoitusta) 18 450 € arvioitua enemmän. Kuluvan vuoden
verotuloarvio talousarviossa on 1 777 660 € (1 625 200 € kirkollisveroa ja 152 460 €
valtionrahoitusta).
Huhtikuun loppuun mennessä v 2018 verokertymää on kertynyt 4,6 % (29 309 €)
enemmän kuin v 2017 samana ajanjaksona. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä että kuluvan
vuoden verotuloarvio tulee toteutumaan täysimääräisesti.
Edellisellä valtuustokaudella asetetut talouden tasapainottamistavoitteet ovat toteutuneet
ja näillä toimenpiteillä talous on saatu pidettyä tasapainossa. Suomen hallituksen
tekemän kilpailukykysopimuksen myötä seurakunnan henkilöstökuluihin on laskettu
lomarahoihin vähennystä 30 %( n.11 000 € /v) vuosille 2018-2019. Huhtikuun alusta
2018 voimaan astunut palkkojen yleiskorotus vaikuttaa seurakunnan henkilöstökuluihin
noin 50 000 €. Strategiasuunnitelmassa v 2016 - 2020 on otettu huomioon yhä
vähänevät taloudelliset resurssit seurakunnan toiminnan jatkumisen takaamiseksi.
Tämän hetkisten tietojen perusteella veroprosenttia ei tarvitse korottaa, mutta ei
myöskään voida laske v 2019.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2019
tuloveroprosentiksi 1,75 % .
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 63 §
NIMEN LISÄYS HAUTAKIVEEN
Kirkkoneuvosto 63 §
Omaiset pyytävät kirkkoneuvostolta lupaa lisätä Jouni Pentti Tapani Suovasen nimi
vanhempiensa hautakiveen. Suovanen on kuollut vauvana eikä ole tiedossa mihin on
haudattu. Omaisten toive on, että nimi saataisiin lisättyä vanhempien hautakiveen.
Hautakivi sijaitsee Mynämäen hautausmaalla. Hautakivellä ei ole luokitusta, joten
nimen lisäys on mahdollista tehdä.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy nimen lisäyksen hautakiveen.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 64 §
KARJALANKYLÄN RUKOUSHUONEEN SÄÄSTÖTILIEN LOPETTAMINEN
Kirkkoneuvosto 64 §
Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankista oltiin yhteydessä seurakuntaan, että on
olemassa kaksi säästötiliä, joiden tilinomistajana on Karjalankylän rukoushuone. Tilit
ovat pankkikirjallisia tilejä. Pankkikirjoja ei ole löydetty. Säästötilit tulisi lopettaa ja
siirtää säästötilien varat Mynämäen seurakunnan tilille. Säästötilien nostovarat
liitteessä 12.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön lopettamaan MynämäenNousiaisten Osuuspankista säästötilit FI56 5111 0650 0062 03 ja FI29 5111 3750 0114 53 ja
siirtämään varat Mynämäen seurakunnan tilille FI14 5280 0040 0010 83.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 65 §
MYNÄMÄEN KIRKON PAANUKATTOURAKAN URAKOITSIJOIDEN VALINTA
Kirkkoneuvosto 65 §
Insinööritoimisto Jouko Sjöbergin laatima työselostus ja urakkatarjouspyyntö on viety
Hilmaan 10.10.2017. Tarjoukset pyydettiin jättämään 15.11.2017 klo 14.
Tarjoukset avattiin 15.11.2017 klo 14.30. Liitteenä 13 tarjousten yhteenveto.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valtuuttaa
talouspäällikön ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan allekirjoittamaan
urakkasopimukset.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston:
1. hyväksymään edullisimman tarjouksen tehneen Uudenkaarlepyyn Rakennus ja
Paanukatto Ay:n tarjouksen
2. hyväksymään edullisimman tarjouksen tehneen Saarijärven Hautatervan
tarjouksen
3. hyväksymään edullisimman tarjouksen tehneen Häijään Pajan tarjouksen
4. valtuuttamaan talouspäällikön ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
allekirjoittamaan sopimukset
Päätöksillä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 66 §
V 2018 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VALINTA SEKÄ PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN
Kirkkoneuvosto 66 §
Vuoden 2018 vaalit toimitetaan sunnuntaina 18.11.2018. Ennakkoäänestysaika on
tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018.
Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii
vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto. (KL 23:19) Vaalilautakunta
tulee asettaa 31.5.2018 mennessä (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakuntaan kuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään
yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he
tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia. Koska
myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee vara-jäseniä olla vähintään viisi.
Vaalilautakuntaan kannattaa valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään ja
riittävästi varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät tilanteet eivät
vaikuta lautakunnan päätösvaltaisuuteen.
Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Mikäli kirkkoherra asuu
toisella paikkakunnalla, ei hän voi olla vaalilautakunnan jäsen, kirkkoherra voidaan
valita vaalilautakuntaan asiantuntijajäseneksi. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä
kokouksessaan varapuheenjohtajan (KVJ 2:4,1) ja kutsuu sihteerin.
Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:
1) Valmistavat tehtävät vaaleja varten (ks. luku 3)
2) Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät (ks. luku 4)
3) Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen laadinta (ks. luvut 5 ja 6)
4) Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen (ks. luvut 7 ja 8)
5) Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely (ks. luku 9)
6) Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen (ks. luku 10)
7) Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen (ks. luku 11)
8) Vaalien jälkitoimenpiteet (ks. luku 13)
Vaalilautakunnan jäseniä valitessa täytyy huomioida esteellisyyssäädökset ja suostumus
tehtävään. Seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva seurakunnan jäsen ei voi olla
vaalilautakunnan varsinaisena jäsenenä tai varajäsenenä.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. Mynämäen seurakunta on yksi äänestysalue.
2. se valitsee neljä vaalilautakunnan jäsentä ja kuusi varajäsentä.
3. Toimistosihteeri Erik Ekholm valitaan yhdeksi varajäseneksi, koska hänellä on
käyttöoikeus vaalituloksen järjestelmiin.
4. se nimeää puheenjohtajan.
5. valitsee kirkkoherran asiantuntijajäseneksi vaalilautakuntaan.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 67 §
VAALEIHIN LIITTYVIEN KUULUTUSTEN JULKAISEMINEN
Kirkkoneuvosto 67 §
Kirkkoneuvosto päättää KJ 23:2§:n mukaan, missä lehdissä vaaleihin liittyvät
kuulutuksen julkaistaan.
Kirkkoherran esitys: Kuulutukset julkaistaan Vakka-Suomen Sanomissa, mahdollisuuksien
mukaan yhteiskuulutuksina.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 68 §
EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ARKKIPIISPA KARI MÄKISEN LÄHTÖMESSUUN JA
KIRKKOKAHVILLE
Kirkkoneuvosto 68 §
Arkkipiispa Kari Mäkisen lähtömessu on Turun tuomiokirkossa su 27.05.2018 kello
10. Sen jälkeen on kirkkokahvit Turun Tuomiokirkkotorilla.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto nimeää Mynämäen seurakunnasta kaksi edustajaa Kari
Mäkisen lähtömessuun ja Tuomiokirkkotorin kirkkokahville.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto nimeää Mynämäen seurakunnasta Antti Kaitasen ja
Aila Rannikon Kari Mäkisen lähtömessuun ja Tuomiokirkkotorin kirkkokahville.
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Kirkkoneuvosto 69 §
MYNÄMÄEN SEURAKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PYHÄN HENRIKIN
PYHIINVAELLUKSEN NEUVOTTELUKUNTAAN
Kirkkoneuvosto 69 §
Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys pyytää Mynämäen seurakuntaa nimeämään
edustajansa Pyhän Henrikin pyhiinvaelluksen neuvottelukuntaan.
Neuvottelukunta kokoontuu noin kerran vuodessa ja koostuu pyhiinvaellusreitin
varrella olevien kuntien ja seurakuntien edustajista.
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii arkkipiispa Kari Mäkinen.
Neuvottelukuntaan ovat valinneet edustajiaan myös mm. V-S Liitto, Satakuntaliitto,
L-S aluehallintovirasto ja Porin prikaati.
Mynämäen kunta on kesäkuussa 2018 valinnut neuvottelukuntaa Jouni Syrenin,
varalla Päivi Punta yhdistyksen toiminnasta lisää tietoa:
https://henrikin.wordpress.com/pyhan-henrikin-pyhiinvaellusyhdistys/.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto nimeää varsinaisen jäsenen Pyhän Henrikin
pyhiinvaelluksen neuvottelukuntaan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto nimeää Säde Aarlahden varsinaiseksi jäseneksi ja
varajäseneksi Aki Laaksosen Pyhän Henrikin pyhiinvaelluksen neuvottelukuntaan.
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Kirkkoneuvosto 70 §
VUOSILOMAT KESÄ 2018
Kirkkoneuvosto 70 §
Esityslistan mukana on vuosilomalista.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vuosilomat 2018.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi vuosilomat 2018.
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Kirkkoneuvosto 71 §
LEIRIEN JA RETKIEN TURVALLISUUSVASTAAVAT
Kirkkoneuvosto 71 §
Kirkon turvallisuusohjeiden mukaisesti jokaisella leirillä ja retkellä tulee olla kirkkoneuvoston
hyväksymä turvallisuusvastaava. Hänen tehtävänään on etukäteen laatia leirille tai retkelle
turvallisuusasiakirja, jossa kartoitetaan riskit ja pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuudet ja
tapaturmat. Leirin tai retken jälkeen turvallisuusvastaavan tulee laatia asiakirja leirin tai retken
turvallisuuden toteutumisesta ja raportoida mahdollisista tapaturmista tai vaaratilanteista ja ehdottaa
turvallisuusohjeisiin muutoksia, joilla jatkossa tapaturmat voidaan estää.
Kirkkoherran esitys:
1. Sanna Jalonen on turvallisuusvastaavana seuraavilla leireillä ja retkillä:
17.5 Yhteisvastuutiimin vapaaehtoisten retki Euraconin ja Kivikylän tehtaanmyymälöihin
Rauman Lappiin. 27.5. Mielenterveyskuntoutujien kevätretki Yläneen Luontokapinettiin ja
Euraan Sieravuorelle. 31.5. Omaishoitajien retki Taivassaloon Pollin Pihaan. 7.6. Hyvän
mielen piirin leiripäivä Korvenkävijöiden majalla. 18.6. Karjalan alueen vastuuryhmän
järjestämä pyöräretki Kalelaan. 18.8. Kehitysvammaisten virkistyspäivä Kumiruonan
leirikeskuksessa. 18.8. Mielenterveyskuntoutujien iltaleiri Kumiruonan leirikeskuksessa.
9.5. Työntekijäretkellä sekä Diakoniatyön ja aikuistyön syysretkellä (aika on vielä avoin).
2. Heidi Hyytinen on turvallisuusvastaavana seurakuntaretkellä to 31.5. Tuusula-Järvenpää ja
varttuneen väen virkistyspäivä ke 4.7. Kumiruonassa.
3. Tytti Poutanen on turvallisuusvastaavana varhasikasvatuksen retkellä pe 1.6. Retki
suuntautuuu Kuralan Kylämäelle Turkuun. Mukana on perhekerholaisten vanhempia ja
lapsia.
Päätöksellä on välittömiä vaikutuksia lapsiin parantaen lasten turvallisuutta retkellä.

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 72 §
TIETOSUOJAVASTAAVAN JA –YHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN
Kirkkoneuvosto 72 §
EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018. Kun henkilötietoja
käsittelee viranomainen tai muu julkishallinnon elin, on sen asetuksen mukaan
nimettävä tietosuojavastaava. Sama tietosuojavastaava voidaan nimetä useamman
seurakunnan tai seurakuntayhtymän tai muun kirkon viranomaisen yhteiseksi
tietosuojavastaavaksi.
IT-alueen johtokunta on nimennyt tietohallintosuunnittelija Marjut Marilan IT-alueen
tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti. Marila on nimettävissä myös it-alueen
seurakuntatalouksien tietosuojavastaavaksi.
Päätöksellä on myönteinen vaikutus lapsiin ja nuoriin.
Kirkkoherran esitys:
1. EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti nimeämme IT-alueen
tietosuojavastaava Marjut Marilan Mynämäen seurakunnan tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti.
2. Kirkon sisäisen ohjeistuksen mukaisesti nimetään tietosuojan yhteyshenkilöksi toimisto- ja
taloussihteeri Erik Ekholm.
3. Mynämäen seurakunnan tietosuojaryhmään nimetään talouspäällikkö, toimisto- ja taloussihteeri
(Erik Ekholm) ja kirkkoherra.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 73 §
KANTTORIN IRTISANOUTUMINEN
Kirkkoneuvosto 73 §
Mynämäen seurakunnan B-kanttorin viranhaltija Sinikka Rikkilä on toimittanut
18.4.2018 kirkkoneuvostolle irtisanomisilmoituksen siirtyäkseen eläkkeelle
01.11.2018 alkaen.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Sinikka Rikkilälle eron B-kanttorin virasta
01.11.2018 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

Kirkkoneuvosto 74 §
KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 74 §
Kanttori Sinikka Rikkilä on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 01.11. 2018 alkaen.
Sinikka Rikkilän lomien aikana tarpeen mukaan käytetään sijaisia. Kirkkoneuvosto
päättää syyskuun kokouksessa viran täyttämisestä.
Kirkkoherran esitys: Saatetaan tiedoksi
Kirkkoneuvoston päätös: Saatettiin tiedoksi
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Kirkkoneuvosto 75 §
VASTAAVAN LASTENOHJAAJAN OPINTOVAPAA-ANOMUS
Kirkkoneuvosto 75 §
Vastaava lastenohjaaja Tytti Poutanen on anonut opintovapaata ajalle 03.08.2018 –
06.01.2019. Opintovapaalla Poutanen suorittaa Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan
opintoihin liittyviä opintoja sekä työharjoittelun.
Tytti Poutanen ehdottaa, että opintovapaan aikana Jenna Ruusunen toimii vastaavana
lastenohjaajana ja Miia Suominen sijaistaa Jenna Ruususta lastenohjaajana.
Päätöksellä on myönteinen vaikutus lapsiin.
Kirkkoherran esitys:
1. Tytti Poutaselle myönnetään palkatonta opintovapaata ajalle 03.08.2018 – 06.01.2019.
2. Jenna Ruusunen toimii Tytti Poutasen opintovapaan aikana vastaavana lastenohjaajana.
Ruususelle maksetaan vastaavan lastenohjaajan palkkaa.
3. Miia Suominen sijaistaa Jenna Ruususta Poutasen opintovapaan ajan. Suomiselle maksetaan
KirVESTES:n mukaista palkkaa.
Päätöksellä on välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 76 §
KIRKKOKOLEHDIT KESÄKUUSTA LOKAKUUN LOPPUUN
Kirkkoneuvosto 76 §
Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2§:n nojalla määrännyt, että vuoden 2018
aikana on Turun arkkihiippakunnan sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion,
Lapuan, Helsingin ja Espoon hiippa-kunnissa koottava alla luetellut kolehdit. Sen
lisäksi hiippakunta määrää kahdesta kolehdista ja kirkkoneuvosto määrää
kolehtikohteet ns. vapaille kolehtipyhille.
Päätöksellä on myönteinen vaikutus lapsiin ja nuoriin.
Kirkkoherran esitys:
su 3.6. 2. sunnuntai helluntaista; Katoavat ja katoamattomat aarteet
Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 10.6. 3. sunnuntai helluntaista Kutsu Jumalan valtakuntaan
Harju Madisen ystävyysseurakuntatoiminnalle
su 17.6. 4. sunnuntai helluntaista Kadonnut ja jälleen löytynyt
Seurakunnissa tehtävän nuoriso-, erityisnuoriso- ja rippikoulutyön tukemiseen ja kehittä-miseen
Nuori kirkko ry:n kautta. Nuori kirkko ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000
0014 77, viite 204 20181.
la 23.6. Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä) Tien raivaaja
Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta. Kirkon diakoniarahasto, Kirkkohallitus, Eteläranta 8, 00130 Hel-sinki,
viitenumeroluettelo.
su 24.6. 5. sunnuntai helluntaista Armahtakaa!
Syrjäytettyjen aseman parantamiseen Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL
154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: https://suomenlahetysseura.force.com/seurakuntapalvelut
su 1.7. Apostolien päivä, Herran palveluksessa
HIIPPAKUNNALLINEN KOLEHTI KASVATUSTYÖN TUKEMISEEN
Seurakunnissa tehdään laaja-alaisesti kristillistä kasvatustyötä. Yksi keskeinen osa tätä on
rippikoulu, jonka kehittämishanke on kirkossamme menossa. Nuorisotyönohjaajat,
varhaiskasvatuksen ohjaajat ja muut kasvatuksen ammattilaiset ovat työn avainhenkilöitä. Turun
arkkihiippakunta tukee seurakuntien kasvatustyötä järjestämällä ammatillista osaamista kehittävää
koulutusta kasvatustyöstä vastaaville työntekijöille.
su 8.7. 7. sunnuntai helluntaista Rakkauden laki
Ihmiskaupan vastaiseen työhön Mekong-alueella Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen
Lähetysseura ry, PL 154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: https://suomenlahetysseura.force.com/seurakuntapalvelut
su 15.7. Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä) Kirkastettu Kristus
Oman seurakunnan nimikkolähettitoimintaa
su 22.7. 9. sunnuntai helluntaista Totuus ja harha
Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon tilalle. Yli-vieskan
seurakunta, Terveystie 11, 84100 Ylivieska, FI16 8000 1200 8620 28.
su 29.7. 10. sunnuntai helluntaista; Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohal-litus, PL
210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 5.8. 11. sunnuntai helluntaista Etsikkoaikoja
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Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteut-tamiseen,
seurakuntien nuorisotyön tukemiseen sekä nuorten aikuisten toimintaan. Kan-san Raamattuseuran
Säätiö, PL 48, 08101 Lohja, FI73 2103 3800 0055 77.
su 12.8. 12. sunnuntai helluntaista Itsensä tutkiminen
Harju Madisen ystävyysseurakuntatoiminnalle
su 19.8. 13. sunnuntai helluntaista Jeesus, parantajamme
Japanin evankelis-luterialisen kirkon Tokion uusiin toimitiloihin Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistys ry:n kautta. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry, PL 184, 00181
Helsinki, FI13 8000 1500 7791 95.
su 26.8. 14. sunnuntai helluntaista Lähimmäinen
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, PL 210, 00130 Helsinki,
viitenumeroluettelo.
su 2.9. 15. sunnuntai helluntaista Kiitollisuus
Diakoniatyöhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 154,
00141 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: https://suomenlahetysseura.force.com/seurakuntapal-velut
su 9.9. 16. sunnuntai helluntaista Jumalan huolenpito
Pakolaisten auttamiseen kriisialueilla Kirkon Ulkomaanavun säätiön kautta. Kirkon Ulkomaan-avun
säätiö, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 16.9. 17. sunnuntai helluntaista Jeesus antaa elämän
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suo-men
satamissa Suomen Merimieskirkko ry:n kautta. Suomen Merimieskirkko ry, Alber-tinkatu 2 B,
00150 Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27.
su 23.9. 18. sunnuntai helluntaista Kristityn vapaus
Kiinan raamattutyöhön Suomen ev.lut. kirkon ja Kiinan kristillisen neuvoston välisen vuonna 2000
solmitun yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi Suomen Pipliaseura ry:n kautta. Suomen Pipliaseura
ry, PL 54, 00241 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 30.9. Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai) Jumalan sanansaattajat
Lapsi- ja perhetyöhön, erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön tukemiseen Nuori kirkko ry:n
kautta. Nuori kirkko ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 202
20187.
su 7.10. 20. sunnuntai helluntaista Usko ja epäusko
Oman seurakunnan nimikkolähettitoimintaa
su 14.10. 21. sunnuntai helluntaista; Jeesuksen lähettiläät
HIIPPAKUNNALLINEN KOLEHTI DIAKONIATYÖN TUKEMISEEN
Diakonia on meitä kaikkia koskevaa kristillistä vastuuta lähimmäisestä. Diakoniatyössä kohdataan
vaikeassa elämäntilanteessa eläviä ihmisiä, joiden henkisen ja aineellisen tuen tarve on suuri ja
omat voimavarat vähäiset. Turun arkkihiippakunta tukee seurakuntien diakoniatyötä järjestämällä
ammatillista osaamista kehittävää koulutusta diakoniatyöstä vastaaville työntekijöille.
su 21.10. Uskonpuhdistuksen muistopäivä, Uskon perustus
Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 28.10. 23. sunnuntai helluntaista Antakaa toisillenne anteeksi
Kristittyjen yhteiseen työhön naisten ja tyttöjen oikeuksien esillä pitämiseksi ja edistä-miseksi
Vastuu-viikon kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Hel-sinki, FI85 1018
3000 0744 03, viite 3010.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 77 §
POIKKEAMISPÄÄTÖSHAKEMUS
Kirkkoneuvosto 77 §
Kaava määrittelee seurakunnan leirikeskuksen käyttötarkoituksen yleishyödylliseen, yritysten ja
yhteisöjen käyttöön. Ilman kaavamuutosta seurakunnan leirikeskusta ei voida harkittavan myydä
yksityiselle henkilölle. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön hakemaan poikkeamispäätöstä
leirikeskuksen kaavaan. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan
poikkeamispäätöshakemuksen.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön hakemaan poikkeamispäätöstä
leirikeskuksen kaavaan ja allekirjoittamaan poikkeamispäätöshakemuksen.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 56 §
11.5.2016
Kirkkoneuvosto 52 §
12.4.2017
Kirkkoneuvosto 18 §
21.2.2018
Kirkkoneuvosto 78 §
22.5.2018
KARJALANKYLÄN RUKOUSHUONEEN KUNNOSTUSTYÖT
Kirkkoneuvosto 78 §
Kirkkoneuvosto on viime vuonna kokouksessaan 4/2016 päättänyt maalata Karjalankylän
rukoushuoneen talkootyönä. Talkootyönä päätettiin tehdä myös lahokorjaukset. Maalaus ja
lahokorjaukset eivät kuitenkaan toteutuneet talkootyönä. Olen keskustellut Jouko Sjöbergin kanssa ja
hän suositteli ulkomaalauksen siirtämistä vuoteen 2018. Tässä vaiheessa hyvät maalarit ovat kesäksi
varattuja. Kesän 2018 maalaus tulee kilpailuttaa syksyllä 2017. Sjöberg suosittelee ulkolaudoituksen
lahokorjausten teettämistä tänä vuonna.
Tuumapuun Hannamari Kärki kävi arviointikäynnillä kohteessa. Hän havaitsi, että ongelmat ulottuvat
ulkolaudoitusta syvemmälle. Hirressä oli lahovaurioita, kosteus puussa huomattavaa ja seinästä löytyi
valkoista sienimassaa ja jälkiä ison kovakuoriaisen toukan käytävistä. Kärjen havaintojen perusteella
hän ehdottaa ensisijaisesti kartoittamaan rakennuksen kunnon ja ruiskuttamaan sienikasvuston ja
selvittämään löytyykö puusta eläviä puuntuhoojia. Kuntokartoituksen perusteella voidaan tehdä
Karjalankylän rukoushuoneelle uusi korjaussuunnitelma ja toteuttaa sitä kiireellisyysjärjestyksessä.
Jouko Sjöberg ja Restart Oy:n Lauri Leppänen kävivät kartoittamassa Karjalankylän rukoushuoneen
kuntoa. Jouko Sjöberg ehdottaa verhouksen alareunojen katkaisua noin 250 mm korkealta ja alahirsien
uusimista ja paikkausta tarvittavilta osin. Sienikasvustoa ei ole tarvetta ruiskuttaa, jos laho poistetaan.
Lounaisnurkalla vesikourun syöksy on myös vuotanut ja vettä ohjautunut seinälle. Ylemmät hirret
myös paikataan. Restart Oy on antanut lahokorjauksista kustannusarvion 13 500 €.

Jouko Sjöberg on tehnyt kustannusarvion 62 600 € Karjalankylän julkisivukunnostuksista syksyllä
2016 sisältäen myös ikkunoiden kunnostamisen ja peltikaton räystäsalueen uusimisen ja peltikaton
maalauskunnostuksen. Talousarvioon on varattu määräraha kunnostuksiin. Tänä kesänä on mahdollista
toteuttaa ikkunoiden kunnostus, lahokorjaukset ja mahdollisesti peltityöt.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää
1. korjauttaa Karjalankylän rukoushuoneen lahovauriot ja ikkunat tänä vuonna
2.

uusia peltikaton räystäsalueen tänä vuonna

3.

lahovaurioiden ja ikkunoiden kunnostajiksi valita Restart Oy:n ja Tuumapuun

4.

siirtää rukoushuoneen maalaukseen vuoteen 2018 ja kilpailuttaa maalauksen syksyllä 2017

5.

siirtää peltikaton maalauskunnostuksen myöhemmäksi

Päätöksellä ei ole vaikutuksia lapsiin
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
__________________________________
Kirkkoneuvosto 18 §
Restart Oy on tehnyt Karjalankylän rukoushuoneen lahokorjauksia syksyn 2017 aikana. Syksyn
sateiden vuoksi lahokorjaukset saatetaan loppuun alkukesästä 2018. Lahokorjauksissa hyödynnetään
ulkomaalausta varten pystytettäviä rakennustelineitä.
Jouko Sjöberg on laatinut ikkunakorjauksen asiakirjat loppuvuodesta 2017. Tuumapuu ilmoittanut, että
ei anna kustannusarviota. Restart Oy on antanut ikkunakorjauksista kustannusarvion. Kustannusarvio
on liitteenä 5. Työ tehdään tuntityönä kustannusarvion mukaan. Mahdolliset lisätyöt tehdään tuntityönä
ja valvojan hyväksyntä haetaan lisätöille ennen aloittamista. Urakoitsija vastaa työmaan
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turvallisuudesta ja siisteydestä. Tilaaja toimittaa työmaalla tarvittavan sähkön. Työssä sovelletaan
rakennusalan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998).
Pentti Pietarila on laatinut Karjalankylän rukoushuoneen värisuunnitelman. Värisuunnitelma on
liitteenä 6.
Jouko Sjöberg laatinut ulkomaalausurakan urakka-asiakirjat tammikuussa 2018. Tarjouspyynnöt
lähetetty: Maalausliike Timo Randell Oy:lle Turusta, Maalausliike Mika Aaltonen Oy:lle Turusta,
Maalausliike MR-Maalaus Oy:lle Kaarinasta ja Maalausliike Helin Oy:lle Nousiaisista. Tarjoukset on
pyydetty 8.2.2018 klo 14 mennessä. Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä 2. Yksi tarjous saapui
myöhässä. Tarjoukset on avattu 12.2.2018. Liitteenä 7 tarjousten yhteenveto. Kirkkoneuvosto
valtuuttaa talouspäällikön ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää:
5. teettää Karjalankylän rukoushuoneen ikkunakorjaukset Restart Oy:llä 26.1.2018 tehdyn
kustannusarvion mukaan (Liite 5)
6. hyväksyä Pentti Pietarilan tekemän värisuunnitelman (Liite 6)
7.

hyväksyä edullisimman tarjouksen tehneen Maalausliike Mika Aaltonen Oy:n tarjouksen (Liite
7)

8.

valtuuttaa talouspäällikön ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan allekirjoittamaan
urakkasopimuksen

Päätöksellä ei ole välitöntä vaikutusta lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
__________________________________

Kirkkoneuvosto 78 §
Korjaus- ja maalaustyöt ovat edenneet Karjalankylän rukoushuoneella. Korjauksen
edetessä on selvinnyt, että rukoushuoneen peltikatteen ns. jalkarännit ovat tehty
puutteellisesti ja osin virheellisesti siten, että vesi pääsee pellin saumoista läpi ja
lahottaa räystään laudoituksia sekä kattokannattajia. Restart Oy ja valvojana toimiva
Jouko Sjöberg ehdottavat jalkarännien uusimista kokonaan. Työmäärä ei ole
paljoakaan isompi kuin paikkaamalla rännejä, mutta lopputulos on parempi.
Jalkarännejä ei tarvitse uusia, kun vesikate uusitaan myöhemmin. Aluskate saadaan
aluspellin kanssa limitettyä silloin, eli aluspelti ulotetaan peltirivien ja jalkarännin
sauman yläpuolelle. Kustannusarvioon tämä aiheuttaa noin 4500 euron ylityksen.
Lisäksi harjaristit ovat niin huonokuntosia, että ne pitäisi uusia. Ristejä on 4 ja niiden
uusiminen maksaa 2300 euroa.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä 4500 euron kustannusarvionylityksen
Karjalankylän rukoushuoneen jalkarännien uusimiseksi ja 2300 euroa harjaristien uusimiseen.
Päätöksellä ei ole välitöntä vaikutusta lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 79 §
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kirkkoneuvosto 79 §
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Kirkkoneuvosto 80 §
KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kirkkoneuvosto 80 §
Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talouspäällikön päätöspöytäkirjan 4-5/2018 ja
kirkkoherran päätöspöytäkirjan 3/2018.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi talouspäällikön päätöspöytäkirjan 45/2018 ja kirkkoherran päätöspöytäkirjan 3/2018.
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Kirkkoneuvosto 81 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto 81 §
Esitys: Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
Kirkkoneuvoston päätös: Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

MYNÄMÄEN SEURAKUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

23.5.2018

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 53 – 56 §§, 58 §, 60 – 61 §§, 66 §, 70 §, 73 §, 77, 79 – 82 §§
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 57 §, 59 §, 62 – 64 §§, 67 – 69 §§, 71 – 72 §§, 74 – 76 §§, 78 §
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 § 65

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 57 §, 59 §, 62 – 64 §§, 67 – 69 §§, 71 – 72 §§, 74 – 76 §§, 78 §

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa.
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Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä
niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.

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
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– 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
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 82 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.
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