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Kokousaika

12.9.2018 klo 18.30 – 20.38

Kokouspaikka
Asiat

Kanttorila
83 – 104 §§

Osallistujat

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

pj
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jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

83-96 §, 98-104 §

Leena Elias

talouspääl.

83-96 §, 98-104 §

Juhani Hella

kivalt varapuheenjohtaja

Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä

kivalt puheenjohtaja

Antti Kallio

kappeliseurakunnan pappi

Muut osallistujat

Poissa

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus
Paikka ja aika

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Tapani Kujala

Leena Elias

Mynämäki

pnä syyskuuta 2018

Aila Martelius-Mäkelä
Pöytäkirjan nähtävilläolo

pj 97 §

Aila Rannikko

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
14.9.2018 – 15.10.2018
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Kirkkoneuvosto 83 – 104 §§
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 83 §
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.49.
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvosto 84 §
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 5.9.2018 kirkkoneuvoston jäsenille sekä
kirkkovaltuuston puheenjohtajille ja kappeliseurakunnan kappalaiselle.
Kirkkoneuvoston 9:sta jäsenestä on paikalla 9.
Esitys: Kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kirkkoneuvoston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvosto 85 §
Esitys: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aila Martelius ja Aila Rannikko
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Martelius ja Aila Rannikko

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 86 §
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.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen asialistaksi.
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Kirkkoneuvosto 87 §
ANOMUS MYNÄMÄEN SEURAKUNTAKODIN PIHAN KÄYTÖSTÄ
Kirkkoneuvosto 87 §
Naantalin Urheiluautoilijat ry anoo Mynämäen seurakuntakodin koko etupihan ja
takapihan piha-alueen sekä pappilaan johtavan tien alueita 6.10.2018 ajettavaan XLII
Rantarallin käyttöön.
Tilaisuuden järjestäjät siistivät jälkensä alueelta tilaisuuden jälkeen.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää antaa luvan käyttää anomuksessa esitettyjä alueita
6.10.2018 ajettavassa XLI Rantarallissa.
Päätöksellä on määräaikaista vaikutusta lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 88 §
TALOUDEN TOTEUTUMA 8/2018
Kirkkoneuvosto 88 §
Esityslistan mukana toimitetaan tuloslaskelman toteutuma aj 1.1.-31.8.2018 ja
talousarvion toteutuma pääluokittain raportit.
Toteutuma tasaisen kertymän mukaan on 66,6 %. Toimintatuottojen toteutuma on 12,6
%, toimintakulujen toteutuma on 50,4 % ja toimintakate 67,1 %. Verotulokertymän
toteutuma-% on 74,5.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talouden toteutuman 8/2018.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi talouden toteutuman 8/2018.
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Kirkkoneuvosto 89 §
DEPONOINTISOPIMUKSEN JATKAMINEN
Kirkkoneuvosto 89 §
Koneen Säätiö ja Mynämäen seurakunta ovat tehneet vuonna 2008 sopimuksen
kristallikruunun tallettamisesta Saaren kartanoon. Seurakunta on ostanut
kristallikruunun vuonna 1793 kenraalimajuri, vapaaherra A. Leijonhjelmin
kuolinpesästä Saaren kartanosta 20 taalarilla. KJ 23 luvun 6 §:n säännös edellyttää
painavaa syytä siirtää kulttuurihistoriallisesti arvokasta esineistöä, mutta painavaksi
syyksi katsotaan, että seurakunnalla ei ole sopivia tiloja kristallikruunulle. Koneen
Säätiö maksoi kruunun entisöintikulut noin 3000 € ja vakuutti kruunun vastineeksi siitä,
että sai kruunun säilytykseen Saaren kartanoon. Sopimus tehtiin 10 vuodeksi, joka on
nyt päättymässä. Koneen Säätiö toivoo, että sopimusta voitaisiin jatkaa seuraavat 10
vuotta samoin ehdoin. Seurakunnalla ei ole tälläkään hetkellä sopivia tiloja
kristallikruunulle.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää
1. että seurakunta tekee talletussopimuksen Koneen Säätiön kanssa
kristallikruunun tallettamisesta Saaren kartanoon kymmenen vuoden ajaksi (20182027). Vastineeksi Koneen Säätiö vakuuttaa kristallikruunun.
2. että se valtuuttaa talouspäällikön tarkistamaan sopimuksen yksityiskohdat ja
allekirjoittamaan sopimuksen seurakunnan puolesta
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

________________________________________________________________________________________________

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

MYNÄMÄEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 6/2018
12.9.2018

SIVU
114

Kirkkoneuvosto 90 §
METSÄSUUNNITELMA
Kirkkoneuvosto 90 §
Seurakunnan metsäsuunnitelma on laadittu vuosille 2009-2018. Metsäsuunnitelman on
laatinut metsänhoitoyhdistys Lounametsä. Talouspäällikkö on pyytänyt tarjoukset
metsäsuunnitelmasta metsänhoitoyhdistys Lounametsältä ja OTSO Metsäpalvelut
Oy:ltä. Liitteessä 14 on tarjousten vertailu. Metsäsuunnitelman lopullinen hinta
muodostuu laskennallisesta metsä- ja kitumaapinta-alasta.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää tilata metsäsuunnitelman OTSO Metsäpalvelut
Oy:ltä. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön hoitamaan tilauksen.
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
Kirkkoneuvosto 91 §
12.9.2018
KARJALANKYLÄN RUKOUSHUONEEN KUNNOSTUSTYÖT
Kirkkoneuvosto 91 §
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
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ja valvojan hyväksyntä haetaan lisätöille ennen aloittamista. Urakoitsija vastaa työmaan
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:
1. teettää Karjalankylän rukoushuoneen ikkunakorjaukset Restart Oy:llä 26.1.2018 tehdyn
kustannusarvion mukaan (Liite 5)
2. hyväksyä Pentti Pietarilan tekemän värisuunnitelman (Liite 6)
3.

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

4.

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 huonokuntoisia, 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
__________________________________

Kirkkoneuvosto 91 §
Karjalankylän rukoushuoneen korjausten vastaanottotarkastus pidettiin 21.8.2018.
Vastaanottotarkastuksen yhteydessä pidettiin myös taloudellinen loppuselvitys.
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Ulkomaalauksen, ikkunoiden kunnostuksen ja hirsirakenteiden ja julkisivun
kunnostuksen työntulos hyväksyttiin ja vastaanotettiin. Taloudellisessa
loppuselvityksessä todettiin ikkunoiden kunnostuksen kustannusarvion ylitykseksi
5555,59 €, hirsirakenteiden ja julkisivun kustannusarvion ylitykseksi 4955,34 € ja
ulkomaalausurakan lisätöitä 2041,29 €. Rakennuttamisen, valvonnan, suunnittelun ja
värisuunnittelun kokonaiskustannukset ovat 15 268,96 €.
Valvojana toiminut Jouko Sjöberg on toimittanut perustelut ylityksiin. Ikkunoiden
kunnostuksessa havaittiin ikkunapuitteiden alaosissa kosteuden vaikutuksesta
voimakasta sinistymää. Päädyttiin ratkaisuun, jossa lopputuloksesta saatiin parempi
kuin maalaustyöselityksessä oli määritelty, mutta aiheutui kustannusarvion ylitys.
Hirsirakenteiden ja julkisivun kunnostustöiden kustannusarvion ylitys aiheutui
suurelta osaltaan telinekustannuksista. Maalausliikkeen asentamia telineitä ei voitu
hyödyntää, koska maalausliike suoritti työn henkilönostimella. Toisena syynä on
peltitöiden laajuus. Jalkarännit on uusittu nyt siten, että peltikaton muun osan
uusimisen yhteydessä voidaan uusi katto liittää nyt tehtyyn jalkaränniosaan. Työ
aiheutti nyt lisäkustannuksia, mutta tuo säästöä muuta kattoa uusittaessa n. 10 – 15
vuoden kuluessa. Maalausurakan lisätyöt aiheutuivat ikkunalautojen vuorilautojen ja
koristelistojen hiomisesta ja maalauksesta, joka oli maalaustyöselityksessä esitetty
tehtävän omana työnä.
Karjalankylän rukoushuoneen kunnostustöiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä
118 043 €. Jouko Sjöbergin laatima alkuperäinen kustannusarvio rukoushuoneen
julkisivukunnostuksista oli 62 600 €, johon lisättiin senhetkinen arvio
hirsikorjauksista. Vuodelle 2018 talousarvion investointiosassa on varattu 66 000 €
Karjalankylän rukoushuoneen kunnostukseen. Vuoden 2018 aikana töitä
kilpailutettessa selvisi, että kustannusarviot ylittyvät ja tarjoukset käsitelty
kirkkoneuvoston kokouksissa. Kustannusarvion ylitys johtuu pääosin siitä, että
rukoushuone oli huonommassa kunnossa kuin oli arvioitu. Vuoden 2018 talousarvion
investointiosassa ei ole tiedetty varautua kaikkiin kustannuksiin. Kustannusten ylitys
on aiheuttanut investointiosaan 55 500 euron lisäystarpeen.
työ

kustannusarvio

toteutunut kust.

laho- ja räystäskorjaus

9 000 €

24 822 €

katon maalauskunnostus

9 400 €

ulkomaalaus (sis. ikkunat) 32 200 €

43 085 €

suunnittelu, valvonta ym. 12 000 €

15 269 €

ikkunat

32 635 €

ristien uusiminen

2 232 €

yhteensä

62 600 €

118 043 €
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Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Karjalankylän rukoushuoneen kunnostuksen
kustannusarvioiden ylitykset ja esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion
investointiosaan 55 500 euron lisäyksen.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

________________________________________________________________________________________________

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

MYNÄMÄEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 6/2018
12.9.2018

SIVU
119

Kirkkoneuvosto 92 §
NIMEN LISÄYS HAUTAKIVEEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSENÄ
Kirkkoneuvosto 92 §
Taloustoimistoon tulee toisinaan yhteydenottoja, joissa omaiset pyytävät erinäisistä
syistä lupaa lisätä hautakiveen vainajan nimen, vaikka vainaja on haudattu muualle.
Nimen lisäys hautakiveen kuuluu kirkkoneuvoston päätettäväksi, mutta useinkaan ei
ole esteitä nimen lisäykselle. Omaiset joutuvat odottamaan päätöstä etenkin
kesäaikaan melko pitkään. Kirkkoneuvosto voisi siirtää päätöksentekovaltansa nimen
lisäyksissä hautakiveen talouspäällikölle. Talouspäällikkö huomioi hautakivien
luokitukset päätöksissään. Selvissä tapauksissa talouspäällikkö hyväksyy nimen
lisäykset hautakiviin ja tekee asiasta viranhaltijapäätöksen. Epäselvissä tapauksissa
nimen lisäyksestä hautakiveen päättää kirkkoneuvosto.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto myöntää talouspäällikölle oikeuden tehdä
viranhaltijapäätöksen nimen lisäyksestä hautakiveen.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 93 §
ESISOPIMUS KOSKIEN ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISTÄ
Kirkkoneuvosto 93 §
Mynämäen kunta ja Mynämäen seurakunta ovat tehneet sopimuksen
asemakaavoituksen käynnistämistä koskien liittyen kiinteistöön 503-452-1-7 Pappila.
Asemakaavan muutosluonnos liitteessä 15.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi
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Kirkkoneuvosto 94 §
PIISPANTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto 94 §
Piispantarkastuspöytäkirja on lähetetty seurakuntaan heinäkuussa. Pöytäkirja on
liitteessä 16. Pappisasessori Kaisa Huhtala ja työyhteisöpäivän vetäjä Kaisa Rauma
tulevat 11.10.2018 Mynämäkeen palaveriin, jossa käydään läpi, miten seurakunta
lähtee vastaamaan piispantarkastuksessa esiin nousseisiin kehittämishankkeisiin.
Vuoden kuluessa piispantarkastuspöytäkirjan vastaanottamisesta tulee seurakunnan
toimittaa tuomiokapitulille selvitys, mihin toimenpiteisiin on tarkastuksessa annetun
palautteen johdosta seurakunnassa ryhdytty.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi piispantarkastuspöytäkirjan.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi piispantarkastuspöytäkirjan.
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Kirkkoneuvosto 95 §
LÄÄNINROVASTI PERTTI RUOTSALON RAPORTTI VEHMAAN SEURAKUNNAN
YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSISTA MYNÄMÄEN SEURAKUNNAN KANSSA
Kirkkoneuvosto 95 §
Lääninrovasti Pertti Ruotsalon raportti on saapunut seurakuntaan 4.9.2018. Raportti on
liitteessä 17. Ruotsalo on lähettänyt raportin tuomiokapitulille sekä Vehmaan
seurakunnan ja Mynämäen seurakunnan kirkkoneuvostoille. Kirkkoneuvostoja
pyydetään antamaan lausuntonsa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille
31.10.2018 mennessä.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi lääninrovasti Pertti Ruotsalon raportin.
Kokouksessa keskustellaan raportista ja keskustelujen pohjalta laaditaan esitys lausunnosta
seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen 24.10.2018. Kirkkoneuvosto antaa valmiin lausuntonsa
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille 31.10.2018 mennessä.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi lääninrovasti Pertti Ruotsalon
raportin.
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Kirkkoneuvosto 96 §
KANTTORIN VIRAN AVOIMEKSI JULISTAMINEN
Kirkkoneuvosto 96 §
Sinikka Rikkilä on irtisanoutunut kanttorin virasta 01.11.2018 alkaen eläkkeelle
siirtymisen vuoksi.
Seurakunnan strategiassa 2016-2020 on linjattu kanttorityövoimaa talouden
näkökulmasta siten, että vuonna 2020 Mynämäen seurakunnassa olisi 1,5 kanttorin
virkaa, jos seurakunnan taloudellinen tilanne sitä edellyttää.
Kanttorin viran kokoaikainen täyttämiseen on riittävät taloudelliset resurssit ja viran
kokoaikainen täyttäminen tarjoaisi mahdollisuuden jatkaa seurakunnan
musiikkitoimintaa nykyisellä laajuudella.
Juhla-ajat ja viikonloput ovat kanttoreille ruuhkaisimpia, koska toimituksia ja
jumalanpalveluselämää on kolmessa kirkossa. Talvella 2016-2017 jouduttiin
käyttämään paljon kanttorin sijaisia, ilmeni, että kanttorin sijaisten löytäminen oli
ajoittain haasteellista.
Viran hoitaminen edellyttää:
1. Hyvää yhteistyökykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, ihmissuhdetaitoja ja kykyä
kohdata moninaisissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä
2. Innostusta ja kykyä sekä osaamista kohdata kaiken ikäisiä seurakuntalaisia.
3. Innostusta kehittää seurakunnan musiikkityötä
4. Hyvää ja monipuolista soitto- ja laulutaitoa
5. Kykyä tarttua myös uuteen
6. Riittäviä tietokoneen käyttötaitoja.
7. Oman auton käyttöä, koska seurakunta toimii kolmella alueella Karjalassa,
Mynämäellä ja Mietoisissa.
Viran täyttämistä varten on hyvä valita haastattelutyöryhmä. Haastattelutyöryhmän
tulee laatia kaikista hakijoista tiivistelmä kirkkoneuvoston päätöstä varten ja arvioida
hakijan muodollista pätevyyttä sekä hänen sopivuutta virkaan.
Kirkkoherran esitys:
1. Julistetaan kanttorin virka haettavaksi. Hakuaika päättyy ke 3.10.2018 klo 12:00
2. Kirkkoherra laatii hakuilmoituksen, joka on esillä seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla ja se julkaistaan evl:n sivujen avoimissa työpaikoissa ja Oikotiellä
netissä.
3. Kelpoisuusehtona on ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä nk. B-kanttorin virka.
4. Palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen.
5. Kirkkoneuvosto nimeää valintaa varten haastatteluryhmän, johon kuuluvat kirkkoherra,
kirkkovaltuuston puheenjohtaja /varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
ja kanttori Anna Korpi. Haastattelutyöryhmän tulee laatia kaikista hakijoista tiivistelmä
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kirkkoneuvoston päätöstä varten ja arvioida hakijoiden muodollista pätevyyttä sekä
heidän sopivuutta virkaan.
6. Haastattelutyöryhmä valitsee hakemusten perusteella työhaastatteluun kutsuttavat.
Työhaastattelun yhteydessä hakijan tulee antaa vapaavalintainen, lyhyt soittonäyte
uruilla sekä laulaa haastattelutilanteessa ilmoitettava virsi ilman säestystä tai pianolla
säestäen.
7. Virka täytetään 01.12.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan

Päätöksellä on positiivinen vaikutus lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoherra ja talouspäällikkö poistuivat kokouksesta.
Kirkkoneuvosto 97 §
YLIMMÄN JOHDON PALKAN TARKISTUKSET
Kirkkoneuvosto 97 §
Evankelis-luterilaisen kirkon sopimusalalla on sovittu uusista virka- ja
työehtosopimuksista. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilua jatketaan
sopimuskauden loppuun. Palkantarkistukset toteutetaan ylimmän johdon
palkkausjärjestelmässä 1.4.2018 lukien seurakunnan päätökseen perustuvaa 1,6 %
suuruista järjestelyerää käyttäen. Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon
palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden vuoden 2018 tavanomaisen
kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta. Järjestelyerällä voidaan
tarkistaa kaikkien järjestelmän piiriin kuuluvien palkkoja tai sitä voidaan suunnata
vain jonkun palkkaan. Ns. yleiskorotuksella johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden
aikana tarkisteta. Päätöksen järjestelyerän suuntaamisesta tekee kirkkoneuvosto.
Työnantajan tulee järjestelyerää käyttäessään ottaa huomioon että johtoasemassa
olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien
palkkaan nähden. Mynämäen seurakunnassa jaettavan järjestelyerän määrä on 128,58
€.
Esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee kokouksessa järjestelyerän suuntaamisesta ja tekee
keskustelujen pohjalta päätöksen.
Puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Aki Laaksonen. Sihteeriksi määrättiin
Minna Luotonen. Kirkkoherra ja talouspäällikkö poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja
esitteli asian ja avasi keskustelun.
Kirkkoneuvoston päätös: 128,58 euron järjestelyerä jaetaan ylimmän johdon palkkojen suhteessa.
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Kirkkoherra ja talouspäällikkö palasivat kokoukseen ja jatkoivat puheenjohtajana ja sihteerinä.
Kirkkoneuvosto 98 §
MARJA LAIHIN KOEAJAN PÄÄTTYMINEN
Kirkkoneuvosto 98 §
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 21.3.2018 35 § Mynämäen seurakunnan
projektityöntekijän määräaikaiseen työsuhteeseen Marja Laihin 6 kk koeajalla. Marja
Laihin työsuhde alkoi 1.4.2018 alkaen, joten koeaika päättyy 1.10.2018.
Jos tehtävään ottanut viranomainen, kirkkoneuvosto, katsoo, ettei koeaikaisen
työntekijän työsuhdetta ole vakinaistettava, päätös siitä on tehtävä viimeistään kaksi
viikkoa ennen koeajan päättymistä.
Koeaikana ei ole ilmennyt seikkoja joiden perusteella Marja Laihin työsuhdetta ei
jatkettaisi.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Marja Laihin määräaikaista työsuhdetta
Mynämäen seurakunnan projektityöntekijänä 30.9.2019 asti.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 99 §
SEURAKUNTAKODIN KÄYTTÖ LAUANTAINA 9.3.2019 ja 13.4.2019
Kirkkoneuvosto 99 §
Mynämäen seurakuntakodilla on 13.4.2019 nuorisotyön pääsiäisvaelluksen
valmistelua. Partiolippukunta Mynämäen Maahiset esittää kirkkoneuvostolle
Mynämäen seurakuntakodin varaamista partiotaitokilpailuja varten 9.3.2019.
Muistotilaisuuksia ei voi olla seurakuntakodilla samaan aikaan.
Kirkkoherran esitys: Mynämäen seurakuntakoti varataan lauantaina 13.4.2019 nuorisotyön
pääsiäisvaelluksen valmisteluihin ja 9.3.2019 partiotaitokilpailuja varten eikä seurakuntakodilla voi
olla muistotilaisuuksia.
Päätöksellä on positiivinen vaikutus lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 100 §
LEMMIN RUKOUSHUONEEN OSTOTARJOUS
Kirkkoneuvosto 100 §
Jussi Kopra on tehnyt ostotarjouksen Lemmin rukoushuoneesta. Rukoushuoneen tontti
on 1500 m2. 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
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Kirkkoneuvosto 101 §
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kirkkoneuvosto 101 §
Hautausmaakatselmus 25.9.2018 klo 9 hautausmaan parkkipaikalta lähtö
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Kirkkoneuvosto 102 §
KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSLUETTELOT, PÖYTÄKIRJOJA
TIEDOKSI
Kirkkoneuvosto 102 §
Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherran päätöspöytäkirjat 4-5/2018 ja
talouspäällikön päätöspöytäkirjat 6-9/2018 ja kappelineuvoston pöytäkirjan 4/2018
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kirkkoherran päätöspöytäkirjat 45/2018 ja talouspäällikön päätöspöytäkirjat 6-9/2018 ja kappelineuvoston pöytäkirjan 4/2018

________________________________________________________________________________________________

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

MYNÄMÄEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 6/2018
12.9.2018

SIVU
131

Kirkkoneuvosto 103 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto 103 §
Esitys: Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
Kirkkoneuvoston päätös: Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
MYNÄMÄEN SEURAKUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

12.9.2018

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 83 – 86 §§, 88 §, 93 – 96 §§, 100 – 104 §§
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 87 §, 89 - 92 §§, 97 - 99 §
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

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 87 §, 89 – 92 §§, 97 §
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa.
Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä
niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
________________________________________________________________________________________________

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

MYNÄMÄEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 6/2018
12.9.2018

SIVU
132

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaatiOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
muksen sisältö
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

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

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Kirkollisvalitus / alistusasia
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika
30 päivää

Valitusaika
30 päivää

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

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

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

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

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

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto 104 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.38.
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