MYNÄMÄEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 7/2019
2.10.2019

SIVU
154

Kokousaika

2.10.2019 klo 19.12 – 19.59

Kokouspaikka
Asiat

Kanttorila
124 – 141 §§

Osallistujat

Antti Kallio
Säde Aarlahti

pj
jäsen

Arja Eeva

jäsen

Antti Kaitanen
Aki Laaksonen
Minna Luotonen
Kari Mäkelä
Aila Rannikko
Jouni Syrén

jäsen
vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, kivalt vpj

Muut osallistujat

Leena Elias
Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä

talouspäällikkö
kivalt puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Antti Kallio

Leena Elias

Pöytäkirjan tarkastus
Paikka ja aika

Mynämäki

Jouni Syrén
Pöytäkirjan nähtävilläolo

pnä lokakuuta 2019

Säde Aarlahti

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
8.10.2019 – 7.11.2019

________________________________________________________________________________________________

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

MYNÄMÄEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 7/2019
2.10.2019

SIVU
155

Kirkkoneuvosto 124 – 141 §§
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 124 §
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12.
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvosto 125 §
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 25.9.2019 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 126 §
Esitys: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jouni Syrén ja Säde Aarlahti
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Syrén ja Säde Aarlahti
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 127 §
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.
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Kirkkoneuvosto 128 §
PAPPIEN VAPAAPÄIVÄSUUNNITELMA 10/2019 – 4/2020
Kirkkoneuvosto 128 §
Liitteenä on pappien loma- ja vapaa-ajansuunnitelma 10/2019 – 4/2020
kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Vs. kirkkoherran esitys: Saatetaan tiedoksi
Kirkkoneuvoston päätös: Saatettiin tiedoksi
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Kirkkoneuvosto 74 §
24.4.2019
Kirkkovaltuusto 37 §
29.5.2019
Kirkkoneuvosto 118 §
4.9.2019
Kirkkoneuvosto 129 §
2.10.2019
VASTAAVAN LASTENOHJAAJAN TYÖSUHTEEN MUUTTAMINEN
VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRAKSI
Kirkkoneuvosto 129 §
Kirkkoneuvosto 74 §
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 § 4.9.2019
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).
5. Palkkaus on vaatimusryhmän 502 mukainen.
6. Virka täytetään 1.1.2020 alkaen.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
_________________________________

Kirkkoneuvosto 129 §
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Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 4.9.2019 118 § julistaa Varhaiskasvatuksen
ohjaajan viran haettavaksi Mynämäen seurakunnassa alkaen siten, että viimeinen
hakupäivä on 20.9.2019 ja virka täytetään 1.1.2020 alkaen. Määräaikaan mennessä
virkaa on hakenut yksi hakija; Mynämäen seurakunnan vastaava lastenohjaaja Tytti
Poutanen. Poutanen täyttää viralliset vaatimukset ja on myös tunnettu hyvin tehdystä
työstään.

V.s. kirkkoherran esitys: Valitaan Tytti Poutanen virkaan.

Päätöksellä on positiivinen vaikutus lapsiin.

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 130 §
HAUTAUSMAAKATSELMUS KARJALAN HAUTAUSMAA
Kirkkoneuvosto 130 §
Hautausmaanhoitajan tekemiä havaintoja hautausmaalla:
• Kivimuurin taakse ei ole tuotu mursketta, koska raja on kivimuurissa.
• Tien vieressä olevasta koivukujasta on kaadettu vain huonokuntoinen puu. Puut ovat
hyväkuntoisia ja kuivien oksien karsiminen riittää.
• Nykyisen invarampin tilalle ei ole löytynyt kohtuuhintaista ratkaisua.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa että:
1. hautausmaalla on noudatettu ohjesääntöä ja käyttösuunnitelmaa
2. hautakirjanpito on yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden
kanssa
3. yksittäisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti
4. seurakunnan huolehtimien hautojen hoito on ollut sopimusten ja annettujen
määräysten mukaisia
Kirkkoneuvosto päättää että:
5. pystytetään kivimuurin läheisyyteen kyltti, joka kieltää muurilla kiipeilyn.
6. koko koivukujan uusinnalle ei ole tarvetta, koska puut ovat hyväkuntoisia.
Puista karsitaan vain kuivat oksat pois.
7. invaramppi maalataan kirkon ulkoväritykseen sopivaksi.

Päätöksillä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 131 §
HAUTAUSMAAKATSELMUS KARJALANKYLÄN HAUTAUSMAA
Kirkkoneuvosto 131 §
Hautausmaanhoitajan tekemiä havaintoja hautausmaalla:
• Karjalankylän hautausmaan puuceen uusiminen biokäymäläksi ei ole toteutunut.
Karjalankylän hautausmaan puucee on vastaava kuin Karjalan hautausmaalla ja
vähemmällä käytöllä kuin Karjalan hautausmaalla. Puuceen siisteyttä on pidettävä
yllä jatkossa säännöllisesti.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa että:
1. hautausmaalla on noudatettu ohjesääntöä ja käyttösuunnitelmaa;
2. hautakirjanpito on yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa
3. yksittäisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti
4. seurakunnan huolehtimien hautojen hoito on ollut sopimusten ja annettujen
määräysten mukaisia
Kirkkoneuvosto päättää että:
5. Karjalankylän hautausmaan puuceen portaisiin tehdään kaide ja puuceen siisteyttä
pidetään jatkossa yllä säännöllisesti.
Päätöksillä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 132 §
HAUTAUSMAAKATSELMUS MYNÄMÄEN HAUTAUSMAA
Kirkkoneuvosto 132 §
Hautausmaanhoitajien tekemiä havaintoja hautausmaalla:
• Mynämäen hautausmaalla kirkon pääoven vieressä olevaa pientä katajaa on vain
karsittu eikä poistettu.
• Raija Silvander pyytää kirkkoneuvostolta, että haudan 1 UB 001-003 vieressä oleva
lehtipuu poistetaan. Puu vaikeuttaa haudan hoitoa, koska juuret tukahduttavat kukat
ja nostavat hautakiveä ylös. Puutarhurin mukaan puu on hyväkuntoinen eikä syytä
puun poistamiselle ole.
• Kurtturuusun hävitystä on suunniteltava ja kasvatettava tuhkapensasta kurtturuusun
tilalle.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa että:
1. hautausmaalla on noudatettu ohjesääntöä ja käyttösuunnitelmaa
2. hautakirjanpito on yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa
3. yksittäisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti
4. seurakunnan huolehtimien hautojen hoito on ollut sopimusten ja annettujen
määräysten mukaisia
Kirkkoneuvosto päättää, että :
5. Mynämäen hautausmaalla pääoven vieressä olevan pienen katajan karsiminen on
ollut riittävää eikä katajaa tarvitse poistaa, koska se ei enää peitä muistomerkkiä.
6. haudan UB 001-003 läheisyydessä olevaa lehtipuuta ei ole tarvetta poistaa, koska
puu on hyväkuntoinen.
7. laaditaan suunnitelma kurtturuusun hävittämiseksi ja korvaamiseksi muulla
kasvillisuudella.
8. laaditaan suunnitelma puiden määrän kasvattamiseksi Mynämäen hautausmaalla.
Päätöksillä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 133 §
HAUTAUSMAAKATSELMUS MIETOISTEN HAUTAUSMAA
Kirkkoneuvosto 133 §
Hautausmaanhoitajan tekemiä havaintoja hautausmaalla:
• Puuaidan takana olevia hopeapajuja ja vuorimäntyjä karsittava
• Kirkon pääoven ja sakastin välistä poistettava kasvillisuus ja korvattava punaisella
sepelillä
• Muurin kuntokartoitusta ei ole tehty resurssipulan vuoksi.
• Muutamien hautakivien edessä seurakunnan hoitamalla nurmikkoalueella on laattoja,
jotka saattavat vaikeuttaa nurmikon hoitoa tulevaisuudessa.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa että:
1. hautausmaalla on noudatettu ohjesääntöä
2. hautakirjanpito on yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa
3. yksittäisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti
4. seurakunnan huolehtimien hautojen hoito on ollut sopimusten ja annettujen
määräysten mukaisia
5. käyttösuunnitelmaa ja –kaavaa ei ole vielä vahvistettu
Kirkkoneuvosto päättää että:
6. puuaidan takana oleva näkymä on kaunis eikä vaadi toimenpiteitä ensi vuonna.
Yhdestä hopeapajusta lähellä roskalavaa kaadetaan yksi oksa pois.
7. kirkon pääoven ja sakastin välistä poistetaan kasvillisuus ja korvataan punaisella
sepelillä.
8. muurin kuntoa seurataan.
9. seurataan, vaikeuttaako laatat hautakivien edessä nurmikon hoitoa.
10. Mietoisten hautausmaan parkkipaikan lamput uusitaan ja varataan talousarviosta
määräraha lamppujen uusinnalle.
11. laaditaan suunnitelma puiden määrän kasvattamiseksi Mietoisten hautausmaalla.

Päätöksillä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 134 §
HAUTAMUISTOMERKIN MUUTOS
Kirkkoneuvosto 134 §
Hautapaikalla 4IA 022-023 on luokituksen I hautamuistomerkki. Luokituksen I
hautamuistomerkille ei saa tehdä mitään muutoksia. Hautamuistomerkkien inventointi
on suoritettu 2012, mutta hautapaikka ei ole ollut seurakunnan hallinnassa koskaan.
Tällä hetkellä hallinta-aikaa on lunastettu vuoteen 2044 asti tänä vuonna tapahtuneen
hautauksen yhteydessä.
Hautapaikan haltijan toive on hioa pois olemassa olevat nimet ja samalla fontilla
kaivertaa tänä vuonna haudatun vainajan nimi. Hautamuistomerkin molemmin puolin
tulisi pienemmät tyyliltään samanlaiset kivet kuin alkuperäinen muistomerkki.
Toiseen kiveen tulisi kynttiläholvi ja toiseen kiveen laatta, jossa lukisi poishiottavat
nimet. Haudan haltija ei halua vain lisätä tänä vuonna haudatun vainajan nimeä
hautamuistomerkkiin, koska nimi jää kukkien taakse piiloon eikä neljännen vainajan
nimi enää mahdu tulevaisuudessa. Hauta-alue on reunustettu kivillä. Kiven edessä on
istutusalue, muuten pinta on hiekkaa. Reunakivet tulisivat säilymään myös
hautamuistomerkin muutoksen jälkeen.
Kirkkolain 17 luvun 6 §:ssä todetaan kirkkoneuvoston ratkaisevan hautapaikkaa
koskevat asiat. Museoviraston hautausmaiden inventointioppaassa tarkennetaan, että
kirkkoneuvosto päättää muistomerkkien suojelusta ja säilyttämisestä sekä
mahdollisista tarvittavista toimenpiteistä.
Haudan haltijalla on selvästi pyrkimys säilyttää hautamuistomerkin tyyli
mahdollisimman muuttumattomana, mutta tänä vuonna haudatun vainajan nimi
halutaan selkeästi esille hautamuistomerkissä. Hautapaikka on ollut suvun hallinnassa
pitkään ja olisi kohtuutonta vaatia, että vainajan nimeä ei voisi lisätä
hautamuistomerkkiin. Hautapaikan haltijan ehdottamat muutokset sopivat
hautamuistomerkin alkuperäiseen tyyliin ja hautausmaan yleiskuvaan eivätkä loukkaa
vainajan muistoa tai hautausmaan arvokkuutta.

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautapaikan haltijan
ehdotuksen hautamuistomerkin muutoksesta.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 135 §
LUOTTAMUSHENKILÖN VALINTA DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTAAN
Kirkkoneuvosto 135 §
Diakoniatyön johtokunnan jäsen ja varapuheenjohtaja Pirjo Kulmala on menehtynyt.
Pirjo Kulmalan varajäsen on Hanna Vänni. Diakoniatyön johtokunnan toimikausi on
vuodet 2019-2022. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 §:n mukaan luottamushenkilön
valinneen toimielimen on valittava uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee diakoniatyön
johtokuntaan Pirjo Kulmalan tilalle varsinaisen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen
toimikaudeksi 2019-2022. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
diakoniatyön johtokunnalle varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2019-2022.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
diakoniatyön johtokuntaan Pirjo Kulmalan tilalle varsinaisen jäsenen ja henkilökohtaisen
varajäsenen toimikaudeksi 2019-2022. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee diakoniatyön johtokunnalle varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2019-2022.
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Kirkkoneuvosto 100 §
12.9.2018
Kirkkoneuvosto 56 §
27.3.2019
Kirkkoneuvosto 115 §
4.9.2019
Kirkkoneuvosto 136 §
2.10.2019
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. 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.
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Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
__________________________________

Kirkkoneuvosto 136 §
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.11.2019 pykälässä 146 päättänyt antaa Lemmin
rukoushuoneesta myyntitoimeksiannon TaiKa-Kiinteistöt Oy:lle. Lemmin
rukoushuoneen myyntihintana mm. etuovi.com ja oikotie.fi -palveluissa on 26 000 €.
Kiinnostusta on ollut ja tarjouksia on tullut, mutta kirkkoneuvosto on hylännyt
tarjoukset liian alhaisen hinnan vuoksi. Hormien tarkastus on tehty ja huomautettavaa
ei löytynyt. Kuntotarkastusta ei ole tehty. Kiinteistövälittäjän arvion mukaan
kiinteistön kunto sekä kaivon puuttuminen on epäilyttänyt ostajia.
Rami Yrjälä on tehnyt ostotarjouksen 11 000 € 1.10.2019 Lemmin rukoushuoneesta.
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.
Markku Hannula on tehnyt ostotarjouksen 13 200 € 2.10.2019 Lemmin
rukoushuoneesta. Tarjouksessa on ehtona, että irtaimisto kuuluu kauppaan.
Markku Hannulan 2.10.2019 tekemä tarjous vastaa syksyllä 2018 kiinteistövälittäjän
tekemää arviota Lemmin rukoushuoneen käyvästä hinnasta. Kiinteistö on ollut
kiinteistövälittäjällä myynnissä jo 10 kuukautta, joten voidaan katsoa käyvän hinnan
toteen näytetyksi.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Markku Hannulan tekemän
ostotarjouksen Lemmin rukoushuoneesta (503-459-10-1) 13 200 €. Kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle Lemmin rukoushuoneen myyntiä (503-459-10-1) 13 200 euron kauppahintaan
Markku Hannulalle. Seurakunnan omistama Lemmin rukoushuoneen irtaimisto kuuluu
kauppahintaan. Kauppakirja on allekirjoitettava 28.2.2020 mennessä.
Kirkkovaltuuston päätös tulee alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Talouspäällikkö ja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja allekirjoittavat kauppakirjan.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Markku Hannulan tekemän
ostotarjouksen Lemmin rukoushuoneesta (503-459-10-1) 13 200 €. Kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle Lemmin rukoushuoneen myyntiä (503-459-10-1) 13 200 euron kauppahintaan
Markku Hannulalle. Seurakunnan omistama irtaimisto kuuluu kauppahintaan. Kauppakirja on
allekirjoitettava 28.2.2020 mennessä.
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Kirkkovaltuuston päätös tulee alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Talouspäällikkö ja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja allekirjoittavat kauppakirjan.
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Kirkkoneuvosto 137 §
0,6 %:N JÄRJESTELYERÄ
Kirkkoneuvosto 137 §
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.11.2018 142 §:ssä hyväksynyt
suorituslisäjärjestelmän käyttöönoton Mynämäen seurakunnassa. Vuoden 2020
järjestelyerän (0,6%) suuntaamisesta todettiin tehtävän päätös vuoden 2019 aikana.
10.9.2019 on käyty täytäntöönpanoneuvottelut pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa
järjestelyerän käytöstä. Neuvotteluissa tehtiin yksimielisesti päätös, että 0,6 %:n
järjestelyerä suunnataan kokonaisuudessaan suorituslisäjärjestelmään. Perusteluna on,
että päätös on tasapuolinen kaikille työntekijöille. Kaikilla työntekijöillä on yhtäläiset
mahdollisuudet suorituslisään peruspalkan suuruudesta riippumatta. Näin ollen
suorituslisään Mynämäen seurakunnassa tulee käytettäväksi 2.2 % seuraavan vuoden
talousarviossa määriteltyjen yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön
peruspalkkojen summasta.

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa
käydyn täytäntöönpanoneuvottelujen päätöksen 0,6 %:n järjestelyerän suuntaamisesta
kokonaisuudessaan suorituslisäjärjestelmään.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa
käydyn täytäntöönpanoneuvottelujen päätöksen 0,6 %:n järjestelyerän suuntaamisesta
kokonaisuudessaan suorituslisäjärjestelmään.
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Kirkkoneuvosto 138 §
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kirkkoneuvosto 138 §
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Kirkkoneuvosto 139 §
KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELOT, PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI
Kirkkoneuvosto 139 §
Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherran päätöspöytäkirjan 10/2019 ja lähetystyön
johtokunnan pöytäkirjan.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kirkkoherran päätöspöytäkirjan
10/2019 ja lähetystyön johtokunnan pöytäkirjan.
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Kirkkoneuvosto 140 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto 140 §
Esitys: Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
Kirkkoneuvoston päätös: Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
MYNÄMÄEN SEURAKUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

2.10.2019

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: 124 - 128 §§, 135 – 141 §§

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: 129 – 134 §§

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: 129 - 134 §§
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
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Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
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
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vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida
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 141 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.59.
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