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Kokousaika

4.9.2019 klo 18.30 – 19.54

Kokouspaikka
Asiat

Kanttorila
108 – 123 §§

Osallistujat

Antti Kallio

pj

Säde Aarlahti

jäsen

Arja Eeva

jäsen

Antti Kaitanen
Aki Laaksonen
Minna Luotonen

jäsen
vpj
jäsen

Kari Mäkelä
Aila Rannikko
Jouni Syrén

jäsen
jäsen
jäsen

Muut osallistujat

Leena Elias
Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä

talouspäällikkö
kv pj
108 – 115 §§,
117 – 123 §§

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Antti Kallio

Leena Elias

Pöytäkirjan tarkastus
Paikka ja aika

Mynämäki

Kari Mäkelä
Pöytäkirjan nähtävilläolo

108 – 112 §§,
115 – 123 §§

pj 113 – 114 §§

108 – 115 §§,
117 – 123 §§

pnä syyskuuta 2019

Aila Rannikko

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
9.9.2019 – 8.10.2019

________________________________________________________________________________________________

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

MYNÄMÄEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 6/2019
4.9.2019

SIVU
133

Kirkkoneuvosto 108 – 123 §§
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 108 §
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.40.
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvosto 109 §
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 lähetetty 28.8.2019 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 110 §
Esitys: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kari Mäkelä ja Aila Rannikko
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Mäkelä ja Aila Rannikko
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 111 §
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.
________________________________________________________________________________________________
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Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen asialistaksi. Jääviydet katsotaan
ennen pykälän käsittelyä.
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Kirkkoneuvosto 112 §
TALOUDEN TOTEUTUMA 8/2019
Kirkkoneuvosto 112 §
Esityslistan mukana toimitetaan tuloslaskelman toteutuma ja talousarvion toteutuma
pääluokittain raportit aj 1.1.-31.8.2019.
Toteutuma tasaisen kertymän mukaan on 66,6 %. Toimintatuottojen toteutuma on 30,8
%, toimintakulujen toteutuma on 65,2 % ja toimintakate 71,9 %. Verotulokertymän
toteutuma-% on 68,5.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talouden toteutuman 8/2019.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi talouden toteutuman 8/2019.
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Antti Kallio poistui kokouksesta klo 18.56 esteellisyyden vuoksi.
Kirkkoneuvosto 113 §
KIRKKOHERRANVAALIN VALMISTELIJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 113 §
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 19 § 1 momentin mukaan tuomiokapituli määrää henkilön,
jonka tehtävänä on kirkkoherran välillisen vaalin valmisteleminen seurakunnassa.
Vaalin valmistelijan keskeinen tehtävä on valmistella asia seurakunnassa.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on 21.5.2019 päättänyt
1. määrätä Nousiaisten rovastikunnan lääninrovastin, Naantalin kirkkoherra Jani
Kairavuon Mynämäen seurakunnassa toimitettavan kirkkoheraan välillisen
vaalin KJ 6:9 tarkoittamaksi vaalin valmistelijaksi;
2. merkitä, että vaalinvalmistelija toimii virkasuhteessa Mynämäen seurakuntaan,
mikä oikeuttaa hänet osallistumaan Mynämäen seurakunnan kirkkoneuvoston
kokouksiin, kunnes kirkkoherranvaali on toimitettu ja saanut lainvoiman sekä
toimimaan kirkkoherranvaaliin liittyvien asioiden esittelijänä
kirkkoneuvostossa;
3. merkitä, että vaalin valmistelijalle maksettavasta palkkiosta päätetään
Mynämäen seurakunnan toimivaltaisessa elimessä.
Esitys: Kirkkoneuvosto
1. merkitsee tuomiokapitulin päätöksen tiedoksi ja
2. päättää, että vaalivalmistelija Jani Kairavuolle maksetaan seurakunnan käytännön mukainen
kokouspalkkio niistä kokouksista, joihin valmistelija osallistuu ja lisäksi
kilometrikorvaukset matkoista.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 114 §
KIRKKOHERRANVAALIN VAALITYÖRYHMÄ
Kirkkoneuvosto 114 §
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 21.5.2019 (246 §) päättänyt,
että KJ 6 19 §1 mom. tarkoittamana välillisen vaalin valmistelijana toimii Nousiaisten
rovastikunnan lääninrovasti Jani Kairavuo.
Jani Kairavuo on ollut 11.6.2019 sähköpostitse yhteydessä talouspäällikköön ja
ehdottanut, että kirkkoneuvosto valitsee vaalityöryhmän valmistelemaan
kirkkoherranvaalia. Vaalityöryhmän keskeisenä tehtävänä on suunnitella ja
päättämällään tavalla johtaa ja toteuttaa virkaa hakeneiden haastattelut.
Vaalinvalmistelija toimii vaalityöryhmän puheenjohtajana. Kairavuo toteaa
sähköpostissaan kokemuksen osoittaneen, että toimiva vaalityöryhmä ei saa olla liian
suuri; maksimissaan vaalinvalmistelija ja 5-6 jäsentä. Etuna on, jos ryhmässä on
luottamushenkilöitä ja ainakin yksi viranhaltija. Kirkkoneuvoston tulee nimetä ryhmälle
sihteeri. Sihteerinä voi toimia viranhaltijajäsen.
Esitys: Kirkkoneuvosto nimeää kirkkoherranvaalin vaalityöryhmän jäsenet. Puheenjohtajana toimii
vaalinvalmistelija Jani Kairavuo. Kirkkoneuvosto nimeää vaalityöryhmälle sihteerin.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto päättää valita kirkkoherranvaalin vaalityöryhmään Aki
Laaksosen, Jouni Syrénin, Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilän, Säde Aarlahden, Kari Mäkelän ja
talouspäällikön. Puheenjohtajana toimii vaalinvalmistelija Jani Kairavuo. Kirkkoneuvosto päättää
valita vaalityöryhmälle sihteeriksi talouspäällikön.
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Antti Kallio palasi kokoukseen klo 19.05.
Kirkkoneuvosto 100 §
12.9.2018
Kirkkoneuvosto 56 §
27.3.2018
Kirkkoneuvosto 115 §
4.9.2019
LEMMIN RUKOUSHUONEEN OSTOTARJOUS
Kirkkoneuvosto 115 §
Kirkkoneuvosto 100 §
Jussi Kopra on tehnyt ostotarjouksen Lemmin rukoushuoneesta. Rukoushuoneen tontti on 1500 m 2.
Ostotarjous on 1 500 €. Kiinteistövälittäjän arvion mukaan Lemmin rukoushuoneen tontin käypä arvo
on huomattavasti korkeampi kuin 1500 €. Kiinteistövälittäjän arvion mukaan rakennus on tuollaisenaan
vapaa-ajan käyttöön soveltuva.
Talouspäällikön esitys: Jussi Kopran tekemä ostotarjous hylätään liian alhaisen hinnan vuoksi.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
__________________________________
Kirkkoneuvosto 56 §
Jussi Kopra on tehnyt ostotarjouksen 5 650 € Lemmin rukoushuoneesta. Ostaja epäilee rakennuksen
olevan purkukuntoinen. Kiinteistövälittäjä suosittelee kuntotarkastuksen teettämistä ja hormien
tarkastamista, jotta saadaan varmuus rakennuksen kunnosta.

Talouspäällikön esitys: Jussi Kopran tekemä ostotarjous hylätään liian alhaisen hinnan vuoksi. Talouspäällikkö tilaa
hormien tarkastuksen. Kuntotarkastusta harkitaan tehtäväksi myöhemmin, jos myyntiaika pitenee.

Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
__________________________________

Kirkkoneuvosto 115 §
Rami Yrjälä on tehnyt ostotarjouksen 8500 € 26.8.2019 Lemmin rukoushuoneesta.
Tarjouksessa pyydetään huomioimaan, että Lemmin rukoushuoneen tontti on
lahjoitettu Jyrkkälän tilasta Lemmin hengelliseen tarkoitukseen. Tarjouksessa on ehto,
että mikäli ei myydä Rami Yrjälälle, hän vaatii ulkorakennuksen purkua tontiltaan.
Rukoushuoneen tontilla sijaitseva ulkorakennus sijaitsee osittain Rami Yrjälän
omistaman tontin puolella.
Vuonna 1913 laaditussa rukoushuoneen tontin kauppakirjassa ei ole ehtoa, joka estäisi
Lemmin rukoushuoneen tontin myymisen muille kuin Jyrkkälän tilan omistajille.
Markku Hannula on tehnyt ostotarjouksen 8000 € 29.8.2019 Lemmin
rukoushuoneesta. Tarjouksessa on ehtona, että irtaimisto kuuluu kauppaan.
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Tarjoukseen on kirjattu, että ostaja maksaa erikseen lisää irtaimistosta. Tarjouksessa ei
kuitenkaan oteta kantaa irtaimistosta maksettavaan hintaan.

Talouspäällikön esitys: Molemmat ostotarjoukset hylätään liian alhaisen hinnan vuoksi.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä ja Jouni Syrén poistuivat kokouksesta klo 19.22 esteellisyyden vuoksi.
Kirkkoneuvosto 116 §
MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 116 §
Mynämäen kunta ja Mynämäen seurakunta ovat tehneet esisopimuksen
asemakaavoituksen käynnistämistä koskien liittyen kiinteistöön 503-452-1-7 Pappila
syksyllä 2018. Kirkkoneuvosto on merkinnyt asian tiedoksi kokouksessaan 12.9.2018
§ 93. Kaava-alueen omistavat Mynämäen kunta ja Mynämäen seurakunta.
Nihattulan asemakaavamuutoksen kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 13.11. –
13.12.2018. Kaavaehdotuksen perusteella on Mynämäen kunta laatinut luonnoksen
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseksi Mynämäen kunnan ja Mynämäen
seurakunnan väliseksi maankäyttösopimukseksi, jossa määritellään alueen
toteuttaminen ja kustannustenjako. Maankäyttösopimus on liitteenä 21.
Mynämäen kunnanhallitus on käsitellyt maankäyttösopimuksen hyväksymistä
kokouksessaan kesäkuussa 2019 ja on valmis esittämään sen hyväksyttäväksi
kunnanvaltuustolle seurakunnalta saadun vastauksen jälkeen.
Maankäyttösopimuksessa seurakunnan kunnalle luovutettavaksi määritelty alue on
vuokrattu viljelykäyttöön 31.12.2023 asti. Mynämäen kunta on tietoinen
vuokrasopimuksesta.
Kirkkovaltuuston päätös maankäyttösopimuksen hyväksymisestä tulee alistaa
kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Talouspäällikkö ja kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja allekirjoittavat maankäyttösopimuksen. Asemakaavan muutos
voidaan hyväksyä sen jälkeen, kun maankäyttösopimus on hyväksytty Mynämäen
kunnassa ja Mynämäen seurakunnassa.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä 21
olevan Mynämäen kunnan ja Mynämäen seurakunnan välisen maankäyttösopimusluonnoksen.
Kirkkovaltuuston päätös maankäyttösopimuksen hyväksymisestä tulee alistaa kirkkohallituksen
vahvistettavaksi. Talouspäällikkö ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja allekirjoittavat
maankäyttösopimuksen.
Asemakaavan muutos voidaan hyväksyä sen jälkeen, kun maankäyttösopimus on hyväksytty
Mynämäen kunnassa ja Mynämäen seurakunnassa.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä ja Jouni Syrén palasivat kokoukseen klo 19.33.
Kirkkoneuvosto 117 §
JENNI URPOSEN KOEAJAN PÄÄTTYMINEN
Kirkkoneuvosto 117 §
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 28.11.2018 137 § Mynämäen seurakunnan Bkanttorin virkaan Jenni Urposen 6 kk koeajalla. Jenni Urponen otti viran vastaan
11.3.2019 alkaen, joten koeaika päättyy 11.9.2019.
Jos tehtävään ottanut viranomainen, kirkkoneuvosto, katsoo, ettei koeaikaisen
viranhaltijan työsuhdetta ole vakinaistettava, päätös siitä on tehtävä viimeistään kaksi
viikkoa ennen koeajan päättymistä.
Koeaikana ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella Jenni Urposen virkasuhdetta ei
vakinaistettaisi.
Vs. kirkkoherran esitys: Jenni Urposen valinta Mynämäen seurakunnan kanttorin virkaan
vakinaistetaan.
Päätöksellä on positiivinen vaikutus lapsiin

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 74 §
24.4.2019
Kirkkovaltuusto 37 §
29.5.2019
Kirkkoneuvosto 118 §
4.9.2019
VASTAAVAN LASTENOHJAAJAN TYÖSUHTEEN MUUTTAMINEN
VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRAKSI
Kirkkoneuvosto 118 §
Päiväkerhotoiminta on pitkään ollut seurakunnissa työala, joka on kasvanut ja laajentunut aina 2000
luvulle asti. Aikanaan se on kyennyt erinomaisesti vastaamaan ajan ja perheiden tarpeisiin.
Vuosikymmenien kuluessa toimintaympäristö on muuttunut. Esikoulun ja subjektiivisen päivähoitooikeuden myötä päiväkerholaisten määrä on vähentynyt. Pelkästään päiväkerhoihin keskittyneestä
työstä, on seurakunnan varhaiskasvatuksen näkökulma ja osittain toimintakin siirtynyt mm.
perhekerhoihin ja verkottumiseen muiden alueella varhaiskasvatusta tekevien tahojen kanssa.
Ajan ja toimintaympäristön haasteitten kautta on Mynämäen seurakunnassa vastaavan lastenohjaajan
työn kuva jo laajentunut vastaamaan varhaiskasvatuksen ohjaajan työnkuvaa. Siksi olisi tärkeätä, että
seurakunnassa todettaisiin muutos ja vastaavan lastenohjaajan tehtävä muutettaisiin varhaiskasvatuksen
ohjaajan viraksi.
Kustannusvaikuttavuus on vuositasolla noin 3300€.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Mynämäen seurakuntaan perustetaan
varhaiskasvatuksen ohjaajan virka vuoden 2020 alusta alkaen.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
__________________________________
KIRKKOVALTUUSTO 37 §

29.5.2019

Kirkkoneuvoston esitys 24.4.2019 74 §: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Mynämäen seurakuntaan
perustetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka vuoden 2020 alusta alkaen.
Päätöksellä on positiivinen vaikutus lapsiin.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaan
__________________________________

Kirkkoneuvosto 118 §
Vs. Kirkkoherran esitys:
1. Julistetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka haettavaksi.
2. Hakuaika päättyy 20.9.2019.
3. Vs. Kirkkoherra laatii hakuilmoituksen (liite 22), joka on esillä seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla.
4. Kelpoisuusehtona on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK),
joka sisältää lastentarhanopettajan tehtäviin kelpuuttavat, vähintään 60 opintopisteen laajuiset
varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot ja vähintään 90 opintopistettä
teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon varhaiskasvatukseen liittyviä opintoja (Kirkon
säädöskokoelma nro 124, 3 § ja 8 § 4. momentti.
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5. Palkkaus on vaatimusryhmän 502 mukainen.
6. Virka täytetään 1.1.2020 alkaen.

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 119 §
KIRKKOKOLEHDIT VUODELLE 2019 LOKAKUUSTA JOULUKUUN LOPPUUN ASTI
Kirkkoneuvosto 119 §
Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2§:n nojalla määrännyt, että vuoden 2019 aikana on Turun
arkkihiippakunnan sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan, Helsingin ja Espoon
hiippakunnissa koottava alla luetellut kolehdit. Kirkkoneuvosto päättää vapaista kolehtipyhistä.
Päätöksellä on myönteinen vaikutus lapsiin.

Vs. kirkkoherran esitys:
Su 6.10 17.sunnuntai helluntaista. Jeesus antaa elämän.
Karjalan kirkon 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Karjalan vastuuryhmälle.
Su 13.10 18. sunnuntai helluntaista. Kristityn vapaus.
Suomen Lähetysseuran kautta Senegalin luterilaisen kirkon hyväksi. Lähetysseura on mukana
kehittämässä ja vahvistamassa Senegalin luterilaisen kirkon diakonia- sekä lapsi- ja nuorisotyötä.
Danske Bank
IBAN FI38 8000 1400 1611 30

su 20.10. 19. sunnuntai helluntaista. Rakkauden kaksoiskäsky.
Rauhan ja vakauden edistämiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon
Ulkomaanapu, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.

su 27.10. 20. sunnuntai helluntaista. Usko ja epäusko.
Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta. Suomen
Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite 3010.

la 2.11. Pyhäinpäivä. Pyhien yhteys. Ei kolehtia.

su 3.11. 21. sunnuntai helluntaista. Jeesuksen lähettiläät.
Lähetystyöhön Lähetysyhdistys Kylväjän kautta teemalla ”Urheilulähetystyö”. Kolehti käytetään urheilun
kaut-ta tehtävään lähetystyöhön paikallisten seurakuntien kanssa. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301
Vantaa, IBAN FI57 4405 0010 0212 96 BIC ITELFIHH, viitenumeroluettelo osoitteessa:
https://www.kylvaja.fi/lahjoita/kolehti
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su 10.11. Uskonpuhdistuksen muistopäivä. Uskon perustus.

Opiskelijoiden ja koululaisten tavoittamiseen ja kouluttamiseen valtakunnallisesti mm. Veritas
Forum –tapahtumien, leirien ja viikkotoiminnan kautta. Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja
Koululaislähetys ry (OPKO), Hämeentie 155 A 9, 00560 Helsinki, FI36 8000 1701 2961 14.

su 17.11. Valvomisen sunnuntai. Valvokaa!
Kirkon ulkomaanavun toiminnan tukeminen. Kirkon Ulkomaanavun Säätiö, PL 210, 00131 Helsinki,
viitenumeroluettelo. https://www.kirkonulkomaanapu.fi/yhteystiedot/seurakunnille/kolehdit-jatalousarviotuki/viitenumerot/
su 24.11. Tuomiosunnuntai. Kristus, kaikkeuden Herra.
Suomen Gideonit Gideoniterna i Finland ry:n työn tukemiseen. Suomen Gideonit Gideoniterna i Finland ry,
PL 251, 40101 Jyväskylä, FI81 8000 1600 1824 07.
su 1.12. 1 . adventtisunnuntai. Kuninkaasi tulee nöyränä.

Sovinnon ja rauhan työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL
56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi

ti 6.12. Itsenäisyyspäivä. Kiitos isänmaasta.

Sotiemme veteraanien parissa tehtävän hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuun kautta.
Veteraanivastuu ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI83 1555 3000 1109 82.

su 8.12. 2. adventtisunnuntai. Kuninkaasi tulee kunniassa.
Harju-Madisen seurakunnalle rovastikunnallisen ystävyystoiminnan kautta.

su 15.12. 3. adventtisunnuntai. Tehkää tie kuninkaalle.

Evankelioimistyöhön Japanissa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta. Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000 1501 5451 08, viite
73008.
su 22.12. 4. adventtisunnuntai. Herran syntymä on lähellä.

Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle, katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseksi. Kirkon
Ulkomaanapu, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
https://www.kirkonulkomaanapu.fi/yhteystiedot/seurakunnille/kolehdit-ja-talousarviotuki/viitenumerot/
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su 24.12. Jouluaatto. Lupaukset täyttyvät.

Oman seurakunnan diakoniatyölle.
Ma 25.12 Jouluaamu. Nyt Betlehemiin!
Joululahja lähetystyölle SLS. Mynämäen seurakunnan nimikkoläheteille. Danske Bank. IBAN FI38
8000 1400 1611 30
Su 29.12 1. sunnuntai joulusta. Pyhä perhe.
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Yhdenvertainen oikeus koulutukseen.
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 120 §
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kirkkoneuvosto 120 §
Hautausmaakatselmus on 16.9 ja lähto klo 10 Mynämäen hautausmaan parkkipaikalta.
Ensimmäisenä käydään Karjalan hautausmaalla.
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Kirkkoneuvosto 121 §
KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSLUETTELOT SEKÄ MUITA
PÄÄTÖKSIÄ TIEDOKSI
Kirkkoneuvosto 121 §
Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherran päätöspöytäkirjat 8-9/2019 ja
talouspäällikön päätöspöytäkirjat 11-12/2019 sekä kirkkohallituksen virastokollegion päätöksen
koskien seurakunnan määräalan myyntiä
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kirkkoherran päätöspöytäkirjat 89/2019 ja talouspäällikön päätöspöytäkirjat 11-12/2019 sekä kirkkohallituksen virastokollegion
päätöksen koskien seurakunnan määräalan myyntiä
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Kirkkoneuvosto 122 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto 122 §
Esitys: Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
Kirkkoneuvoston päätös: Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
MYNÄMÄEN SEURAKUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

4.9.2019

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) mukaista valitusta,
koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 108 - 112 §§, 116 §, 118 §, 120 – 123 §§

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 113 - 115 §§, 117 §, 119§

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 6 luvun 72 §:n 2 mom:n,
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä
kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain
25 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät:

1

Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
• Mynämäen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Keskuskatu 17
Postiosoite: PL 92 23101 MYNÄMÄKI
Telekopio:
Sähköposti:
Pöytäkirjan pykälät: 113 - 115 §§, 117 §, 119§
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen
saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Seurakunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti
(telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi
seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan
käsitellä.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen sisältö – oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikai Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
sun tekeminen asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö: Mynämäen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Keskuskatu 17
Postiosoite: PL 92 23101 Mynämäki
Telekopio:
Sähköposti:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä
sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan
lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
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Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
ValitusKirkollis- ja hallintovalitukset
viranomainen
ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 TURKU
Postiosoite: PL 32 20101 TURKU
Telekopio: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusaika

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
•Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Hämeenkatu 13
Postiosoite: PL 60, 20501 TURKU
Telekopio:
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun
ajan laskeminen 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.
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
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hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen
hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän
kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen
tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh-dosta
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa
kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
– 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
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
– 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.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu
hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on
vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida
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saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n
nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden
perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen
kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu,
jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa ja
markkinaoikeudessa 2050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4100 €, jos hankinnan
arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto 123 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.54.
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