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Kirkkoneuvosto 163 – 182 §§
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 163 §
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja kanttori Jenni Urponen kertoi musiikkityön ajankohtaisasioista.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.59.
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvosto 164 §
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 20.11.2019 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 165 §
Esitys: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aki Laaksonen ja Minna
Luotonen
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Laaksonen ja Minna
Luotonen.
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 166 §
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Tämän kokouksen päätökset on valmisteltu LAVA –ohjeistuksen mukaan (KJ 23:3 §) ja
mikäli päätöksellä on vaikutus alle 18-vuotiaisiin on se myös ilmoitettu valmistelussa ja otettu
huomioon päätöstä tehtäessä.
Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen asialistaksi.
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Kirkkoneuvosto 167 §
KIRKKOKOLEHDIT TAMMIKUU-KESÄKUU 2020
Kirkkoneuvosto 167 §
Kirkkohallitus on 17.9.2019 kirkkolain 22 luvun 2§:n nojalla määrännyt, että vuoden
2020 aikana on Turun arkkihiippakunnan sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion,
Lapuan, Helsingin ja Espoon hiippa-kunnissa koottava alla luetellut kolehdit.
Kirkkoneuvosto päättää vapaista kolehtipyhistä.
Päätöksellä on myönteinen vaikutus lapsiin.
Vs. kirkkoherran esitys:
Ke 1.1. Uudenvuodenpäivä, Jeesuksen nimessä
Rovastikunnallisen ystävyysseurakuntatoiminnan kautta Harju Madisen seurakunnan tukemiseen.
su 5.1. 2. sunnuntai joulusta Herran huoneessa
Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki, viitenumeroluettelo
Ma 6.1. Loppiainen, Jeesus, maailman valo
Rajoja ylittävä rakkaus - Kolehti raamatunkäännöstyöhön ja seurakuntaelämän vahvistamiseen mm.
Thaimaassa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet
osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla ”Annamme iloa ja turvaa maailman lapsille" - kolehti
lasten asemaa parantavaan työhön. Suomen Lähetysseura ry, PL 154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet
osoitteessa: http://seurakuntapalvelut.suomenlahetysseura.fi
su 12.1. 1. sunnuntai loppiaisesta, Kasteen lahja
Vähemmistöasemassa olevien kristittyjen ja erityisesti nuorten kristillisen identiteetin vahvistamiseen Lähiidässä ja Pohjois-Afrikassa yhteistyössä Egyptin, Israelin, Palestiinan itsehallintoalueen, Jordanian ja PohjoisAfrikan Pipliaseurojen kanssa. Suomen Pipliaseura ry, PL 54, 00241 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 19.1. 2. sunnuntai loppiaisesta, Pyhän Henrikin muistopäivä Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa
Kasvavien kirkkojen koulutustarpeiden tukemiseen Venäjällä, Etiopiassa, Japanissa ja Etu-Aasiassa. Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000 1501 5451 08, viite 70014.
su 26.1. 3. sunnuntai loppiaisesta Jeesus herättää uskon
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 2.2. Kynttilänpäivä Kristus, Jumalan kirkkauden säteily
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden tukeminen. Kirkkopalvelut ry,
Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.
su 9.2. 3. sunnuntai ennen paastonaikaa, Ansaitsematon armo
Avustus- ja lähetystyön lentojen toteuttamiseen kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla
MAF-Suomen Lähetyslentäjät ry:n kautta. Suomen Lähetyslentäjät ry – MAF suomi, Helsinki-Malmin
lentoasema, 00700 Helsinki, FI04 5724 1120 0933 25.
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su 16.2. 2. sunnuntai ennen paastonaikaa, Jumalan sanan kylvö
Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan turvaaminen ja
tehostaminen Kirkkopalvelut ry:n kautta. Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI60 2077
1800 0621 52, viite EU-elintarviketuki.
su 23.2. Laskiaissunnuntai, Jumalan rakkauden uhritie
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle, katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseen hätäavun
antamiseksi ihmisten ja luonnon aiheuttamien kriisien uhreille. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131
Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 1.3. 1. paastonajan sunnuntai Jeesus, kiusausten voittaja
Opetus- ja traumatyöhön pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden keskuudessa Berliinissä Saksassa. Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) ry, PL 184, 00181 Helsinki, FI13 8000 1500 7791 95.
su 8.3. 2. paastonajan sunnuntai, Rukous ja usko
Evankeliumiseen median kautta aasialaisille Medialähetys Sanansaattajat ry:n kautta. Medialähetys
Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää, FI78 5062 0320 1903 60.
su 15.3. 3. paastonajan sunnuntai Jeesus, Pahan vallan voittaja
Suomen Liikemiesten Lähetysliitolle Next Billion start-up hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää
Netflix-tyyppistä ilmaista video-, ja audiosuoratoistopalvelua lyhyille Raamatunopetuksille. Suomen
Liikemiesten Lähetysliitto ry, Rauhankatu 15 D, 20100 Turku, FI14 5319 0420 0885 31.
su 22.3. Marian ilmestyspäivä, Herran palvelijatar
Kirkon rakentamiseen Faticissa ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimaannuttamiseen
Senegalissa Herättäjä-Yhdistyksen kautta. Herättäjä-Yhdistys ry, PL 21, 62101 Lapua, FI44 4747 1020 0016
55.
su 29.3. 5. paastonajan sunnuntai, Kärsimyksen sunnuntai
El Salvadorin kumppanuuskirkon hyväksi
su 5.4. Palmusunnuntai, Kunnian kuninkaan alennustie
Puolustamalla vahvemmaksi - Kolehti nuorten koulutukseen ja henkiseen tukeen mm. Senegalissa Suomen
Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
su 12.4. Pääsiäispäivä Kristus on ylösnoussut!
Naisten toimeentulon parantamiseen kehitysmaissa tarjoamalla muun muassa ammatti-, viljelys- ja
yrittäjyyskoulutusta Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki,
viitenumeroluettelo.
ma 13.4. 2. pääsiäispäivä, Ylösnousseen kohtaaminen
Lapsien ja perheiden kasvun tukemiseen Suomen Pyhäkoulun Ystävät järjestön kautta. Vuonna 2020
Suomen Pyhäkoulun Ystävät tarjoaa seurakunnille Pop up -pyhäkouluja, pyhäkoulutoiminnan
organisointityökalun sekä sisältöjä Lastenkirkkoon. Suomen Pyhäkoulun Ystävät SPY ry, Itälahdenkatu 27 A,
00210 Helsinki, FI67 8000 1270 1702 29.
su 19.4. 1. sunnuntai pääsiäisestä Ylösnousseen todistajia
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Vainottujen kristittyjen tukemiseen Open Doors Finland ry:n kautta. Viitenumero 1014286. Tilinumero: FI92
5720 2320 2102 75. www.opendoors.fi
su 26.4. 2. sunnuntai pääsiäisestä, Hyvä paimen
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa 16 vähemmistökielellä
Suomen Pipliaseuran kautta. Suomen Pipliaseura ry, PL 54, 00241 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 3.5. 3. sunnuntai pääsiäisestä, Jumalan kansan koti-ikävä
Psykotraumatologian keskuksen (ent. Kidutettujen kuntoutuskeskus) työn tukemiseen Helsingin
Diakonissalaitoksen säätiön kautta. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Alppikatu 2, 00530 Helsinki, FI50
8000 1200 0618 45.
su 10.5. 4. sunnuntai pääsiäisestä, Taivaan kansalaisena maailmassa
Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 17.5. 5. sunnuntai pääsiäisestä (Rukoussunnuntai) Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä
ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävät
ry:n kautta. Hiljaisuuden Ystävät ry, PL 18, 37801 Akaa, FI19 5780 3820 0907 43.
to 21.5. Helatorstai, Korotettu Herra
Kirkkomusiikin päivän 2020 järjestämiseen Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta. Suomen Kirkkomusiikkiliitto
ry, Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki, FI39 8000 1800 7433 70.
su 24.5. 6. sunnuntai pääsiäisestä, Pyhän Hengen odotus
Lasten ja nuorten koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa kunnostamalla kouluja,
tukemalla paikallisia opettajia ja hankkimalla opetusmateriaaleja Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon
Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 31.5. Helluntaipäivä, Pyhän Hengen vuodattaminen
Kirkon paikallisseurakuntien piirissä toimivien tavoittavien jumalanpalvelusyhteisöjen tukemiseksi
valmennuksella, mentoroinnilla ja tapahtumilla Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta. Hengen uudistus
kirkossamme ry, Otavankatu 1 C 40, 11130 Riihimäki, FI21 2047 1800 1225 24, viite 260206.
su 7.6. Pyhän Kolminaisuuden päivä, Salattu Jumala
Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen,
seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan.
Kansan Raamattuseuran Säätiö sr., PL 48, 08101 Lohja, FI73 2103 3800 0055 77.
su 14.6. 2. sunnuntai helluntaista, Katoavat ja katoamattomat aarteet
Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Nuori kirkko ry:n kautta. Nuori kirkko ry, Itälahdenkatu 27 A,
00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 1203.
la 20.6. Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä), Tien raivaaja
Rakkaudesta lähimmäiseen - Kolehti diakonia- ja perhetyöhön mm. Kolumbiassa ja Nepalissa Suomen
Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
su 21.6. 3. sunnuntai helluntaista, Kutsu Jumalan valtakuntaan
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Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus, PL 210, 00310
Helsinki, viitenumeroluettelo
su 28.6. 4. sunnuntai helluntaista, Kadonnut ja jälleen löytynyt Sana kuuluu kaikille
Kolehti evankelioimistyöhön ja teologiseen koulutukseen mm. Angolassa Suomen Lähetysseuran kautta.
Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 168 §
TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN 9.10.2019 PITÄMÄN ISTUNNON
PÄÄTÖS KOSKIEN MYNÄMÄEN SEURAKUNNAN VASTINETTA

PIISPANTARKASTUKSEN LAUSUNTOON
Kirkkoneuvosto 168 §
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on sähköpostitse antanut tiedoksi Mynämäen
seurakunnalle pöytäkirjanotteen istunnostaan 9.10.2019, jossa päätettiin Mynämäen
seurakunnan vastineesta piispantarkastuksen lausuntoon:
Mynämäen seurakunnan selvitys toimenpiteistä piispantarkastukseen 9.4., 13.4. ja
15.4.2018 liittyen
Diaarinumero DTUR/193/00.03.02/2018
Esittelijä Pappisasessori Kaisa Huhtala/P
Taustaa: Piispa Kaarlo Kalliala toimitti piispantarkastuksen Mynämäen seurakunnassa
9.4., 13.4. ja 15.4.2018. Seurakunnalle on lähetetty 21.6.2018 päivätty
tarkastuspöytäkirja, joka sisälsi piispantarkastuslausunnon, asessorin raportin
hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä notaarin kertomuksen. Selvitys
tuomiokapitulille toimenpiteistä, mihin seurakunnassa on tarkastuksesta
annetun palautteen johdosta ryhdytty, pyydettiin toimittamaan vuoden
kuluessa.
Perustelut: Mynämäen seurakunnan kirkkoneuvosto antoi pyydetyn selvityksen koskien
piispantarkastusta kokouksessaan 22.5.2019. Kokous on ollut laillinen ja
päätösvaltainen, se on asianmukaisesti allekirjoitettu, ollut nähtävänä
Mynämäen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 27.5.-26.6.2019 sekä
pöytäkirja on saanut lainvoiman. Valitusosoitus on asianmukainen.
Kirkkoneuvoston pöytäkirjasta tulee ilmi, että seurakunnassa on
vastausvuoden aikana monessa yhteydessä ja eri kokoonpanoilla pohdittu
niitä toimenpiteitä, johon seurakunnassa tulee ryhtyä. Valmistelu on laadittu
yhteistyössä kirkkoneuvoston, työntekijöiden, Rauman seurakunnan johtavan
nuorisotyönohjaajan Jani Ahosen, asessori Kaisa Huhtalan ja
hiippakuntasihteeri Kaisa Rauman kanssa. Voidaan havaita, että Mynämäen
seurakunta on erityisellä huolella paneutunut piispantarkastuksessa esiin
tulleisiin asioihin.
Piispa Kaarlo Kalliala lausunnossaan 21.6.2018 kuvasi seurakunnan monia
vahvuuksia ja työntekijöiden hyvää yhteishenkeä, monien työalojen
esimerkillistä otetta sekä hyvin hoidettua taloutta ja hallintoa.
Seurakunnalta pyydettiin vastausta erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:
’Mynämäen seurakunnan erityisluonne edellyttää, että tulevaisuuden
linjaukset pohjautuvat riittävän kattavaan ja perusteelliseen
toimintaympäristöanalyysiin. ’
Vastauksessaan kirkkoneuvosto toteaa päättäneensä varata vuoden 2020
talousarvioon määrärahan toimintaympäristön analyysia varten. Analyysi
nojaa tilastolliseen tietoon alueen asukkaista ja tilastolliseen analyysiin
Jäsen360-segmenteistä ja niiden kautta tunnistettaviin arvoihin,
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perusasenteisiin ja -odotuksiin suhteessa mm. seurakuntaan. Analyysin
pohjalta on tarkoitus uudistaa Mynämäen seurakunnan toimintakulttuuria.
Vuoden 2020 aikana on tarkoitus tehdä uusi toimintaympäristöanalyysin
tuottamaan tietoon pohjautuva strategia.
’Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö kaipaa kehittämistä. Näiden työmuotojen tulee
yhdessä varhaisnuorten ja nuorten kanssa etsiä uutta olemisen tapaa.’
Vastauksessaan kirkkoneuvosto toteaa aloitetun iltapäiväkerhotoiminnan.
Nuorista on koottu sometiimi. Työaloja päätettiin alkaa kehittää konsultin
johdolla. Konsultin johdolla laadittiin esitys varhais- ja nuorisotyön strategiaksi
7-20 -vuotiaille. Strategiassa määriteltiin työalojen tehtävät, arvot, yhteinen
näky, toimintaympäristön muutokset sekä asetettiin strategiset painopisteet ja
tavoitteet. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt strategian. Myös työnjakoa
uudistettiin. Uuden varhaiskasvatuksen viran perustaminen on ajankohtainen
vuodelle 2020. Tällöin myös muodostetaan kasvatuksen tiimi, jolloin kasvatus
nähdään yhtenä kokonaisuutena ja toimintaa voidaan kehittää yhtenä
kokonaisuutena, vastauksessa todetaan.
’Koko seurakunnan sähköinen viestintä on jäljessä kappeliseurakunnasta ja
rajoittuu paikoittain viestinnän sijaan tiedottamiseksi. Tulevaisuudessa olisi
hyvä lisätä koko seurakunnan yhteistä viestintää siten, että se tavoittaisi
samalla otteella koko seurakunnan alueella asuvan väestön. Sisäisen
viestinnän kannalta on tärkeää pitää henkilöstö ajan tasalla niiden päätöksien
suhteen, joita hallintoelimet tekevät. Nämä kuuluvat
kaikkien työntekijäkokousten asialistalle.’
Kirkkoneuvoston vastauksessa todetaan, että entistä määrätietoisemmin on
huolehdittu hallinnollisten päätösten esiin tuomiseen työntekijäkokouksissa.
Valmistelutyöryhmiin ja kiinteistötyöryhmään on nimetty myös työntekijöiden
edustaja. Työntekijöiden ja työalojen someaktiivisuutta on kartoitettu sekä
someviestinnän merkityksellisyyttä korostettu. Kirkonmäellä-lehden
tiedotuksellista selkeyttä on tarkennettu.
Seurakunnan poikkeuksellisen selkeä henkilöstösuunnitelma näyttää olevan
työntekijöiden suurelle enemmistölle vieras. Työyhteisön ilmapiirin,
tulevaisuudenuskon ja motivaation kannalta on tärkeää, että tällaisia ja
vastaavia suunnitelmia tehtäessä ja toteutettaessa työntekijät osallistetaan
sillä tavoin, että mahdolliset supistukset voidaan kokea ymmärrettäviksi ja
hyväksyttäviksi.
Nykyinen henkilöstösuunnitelma on kirjoitettu jokseenkin tyystin talouden
karsivasta näkökulmasta, mutta omaksi koettavaan ja yhdessä toteutettavaan
suunnitelmaan kaivataan myös henkilöstön kehittämisen pohdintaa ja
toimenpiteitä.
Vastauksessaan kirkkoneuvosto toteaa, että uudessa strategiassa pyritään
lisäämään työalojen yhteistyötä. Kasvatus nähdään yhtenä laajana
kokonaisuutena, jolla tulee olla yhteys jumalanpalveluselämään, aikuistyöhön,
diakoniatyöhön ja lähetystyöhön.
Alueellisiin identiteetteihin perustuva yhteisöllisyys on seurakunnalle ennen
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muuta resurssi. Karjalan vahva paikallisuus avautuu myönteisenä myös
kokonaisuutta kohtaan. Mietoisissa on kehitetty etenkin viestintää ja
vapaaehtoisten seurakuntalaisten panokseen pohjautuvaa aikuistyötä.
Kummankin menestyessä on syytä pitää huolta myös siitä, ettei kehittyvää
toimintaa koeta vain kappeliseurakuntalaisille kuuluvaksi tai muulla tavoin
joitakin ulkopuolelleen jättäväksi.
Seurakunnan tulee yhä edelleen kiinnittää huomiota paikallisidentiteettiin
voimavarana.
Seurakunnan monet kirkot asettavat haasteita jumalanpalveluselämälle koska
papistoa on melko vähän. Se, että pääkirkossa on messu kolmena
sunnuntaina neljästä, on merkityksellistä, jotta seurakunta mieltäisi itsensä
messuyhteisöksi.
Jumalanpalvelusten kehittämisen tiimi on aloittanut syksyllä 2019. Tiimin
tehtävänä on monipuolistaa jumalanpalveluselämää seurakuntalaisia
kuunnellen ja heille toimintamahdollisuuksia antaen.
Hallinto, talous ja toimitilat
Seurakunnan tulee toimintaedellytystensä turvaamiseksi luopua osasta
kiinteistöjään vuosien 2016-20 kiinteistösuunnitelmaa noudattaen ja tarpeen
mukaan kehittäen.
Korjausinvestoinnit on mitoitettava taloudellisen kantokyvyn mukaisiksi.
Erityisesti Mynämäen kirkon katon korjaus on suhteutettava seurakunnan
muihin tarpeisiin, työhön ja toimintaan.
Kirkkoneuvosto toteaa vastauksessaan, että kiinteistöryhmä on nimetty ja
kiinteistöistä luopuminen aloitettu.
Seurakunnassa on syytä ottaa harkintaan, olisiko seuraavalla vaalikaudella
syytä luopua hallinnollisesti suhteellisen raskaista johtokunnista ja korvata ne
toimintaryhmillä. Jotta tehtävä ratkaisu ei suosisi epätervettä
kilpailuasetelmaa on suhteuttava myös kappelineuvoston toimivaltaan ja
resursseihin.
Kirkkoneuvosto keskusteli johtokuntien lakkauttamisesta mutta päätyi
esittämään kirkkovaltuustolle lakkauttamisen sijaan kehittämistä.
Esitys: Tuomiokapituli päättää
1. merkitä tiedoksi Mynämäen seurakunnan kirkkoneuvoston antaman
selvityksen piispantarkastuksen 9.4., 13.4. ja 15.4.2018 johdosta
esitetyistä huomioista;
2. todeta annetut selvitykset tehdyistä toimenpiteistä riittäviksi;
3. liittää nyt saadun kirkkoneuvoston selvityksen piispantarkastuksen
asiakirjoihin ja
4. lähettää tämän päätöksen esittelyineen Mynämäen seurakunnan
kirkkoneuvostolle sekä lääninrovasti Jani Kairavuolle
Päätös: Esityksen mukaan.
Toimenpiteet Päätös liitteineen Mynämäen seurakunnan kirkkoneuvostolle sekä
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lääninrovasti Jani Kairavuolle
Lisätiedot Pappisasessori Kaisa Huhtala, kaisa.huhtala@evl.fi p. 0400 309 810
Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Vs. kirkkoherran esitys: Saatetaan tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös: Saatettiin tiedoksi

________________________________________________________________________________________________

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

MYNÄMÄEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 9/2019
27.11.2019

SIVU
220

Kirkkoneuvosto 169 §
OLGA JA OSKAR LUJALAN STIPENDI
Kirkkoneuvosto 169 §
Olga ja Oskar Lujalan stipendi 841 €, on ollut haettavana 30.9.-31.10.2019 klo 12
mennessä Mynämäen seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Stipendiä haki yksi hakija,
joka myös täytti ehdot; Veeti-Pekka Uotila. Uotilalle on myönnetty stipendi.
Vs. kirkkoherran esitys: Saatetaan tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös: Saatettiin tiedoksi.
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Kirkkoneuvosto 170 §
UUSI KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ JA UUSI KIRKKOVALTUUSTON
TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoneuvosto 170 §
Uusi kirkkolaki astuu voimaan vuoden 2020 alusta, jonka johdosta on tarpeellista päivittää sekä
kirkkoneuvoston ohjesääntö että kirkkovaltuuston työjärjestys. Kirkkoneuvoston ohjesääntö on
liitteenä 27 ja kirkkovaltuuston työjärjestys on liitteenä 28.
Vs. kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkoneuvoston ohjesäännön sekä
kirkkovaltuuston työjärjestyksen ja antaa ne edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi. Päätökset
on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 171 §
KIRKKOVALTUUSTON 30.10.2019 PITÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TOIMEENPANO
Kirkkoneuvosto 171 §
Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan huolehtia
kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan
valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.
Kirkkovaltuuston 30.10.2019 pitämän kokouksen päätökset ovat esityslistan
oheismateriaalina.
48 § Mynämäen seurakunnan kirkkoherranviran täyttäminen – kirkkoherran vaali
Tiedoksi kaikille hakijoille ja tuomiokapituliin toimenpiteitä varten
49 § Luottamushenkilön valinta diakoniatyön johtokuntaan
Tiedoksi valituille henkilöille ja diakoniatyön viranhaltijoille
50 § Maankäyttösopimuksen hyväksyminen
Tiedoksi Mynämäen kuntaan ja tuomiokapituliin toimenpiteitä varten
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää yllä mainitulla tavalla kirkkovaltuuston 30.10.2019 kokouksen
päätösten täytäntöönpanosta.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 172 §
TARJOILUJEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2020-2021
Kirkkoneuvosto 172 §
Taloustoimistosta on pyydetty tarjouksia pitopalveluilta seurakunnan tilaisuuksien
kahvitusten ja ruokatarjoilujen järjestämisestä.
Tarjouspyyntö on lähetetty Pitopalvelu Ristimäelle, Pito-Jussille, Pitopalvelu Satu
Suomiselle, Pitopalvelu Kalle Talviselle, Helmipidoille ja pitopalvelulle Pikkasen
Purtavaa.
Tarjoukset on pyydetty 18.10.2019 mennessä.
Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä 3 ja yksi ilmoitti, että ei jätä tarjousta.
Tarjouksen antoivat Pito-Jussi, Pitopalvelu Kalle Talvinen ja Pitopalvelu Pikkasen
Purtavaa.
Tarjousta pyydettiin seuraavien tilaisuuksien tarjoiluista:
Kultaisen iän kerho kahvituksia 12 kpl (6 kertaa suolaisella kahvileivällä ja 6 kertaa
makealla kahvileivällä)
70 v ,75 v, 80 v ja 85 v syntymäpäiväjuhla keittolounaalla ja täytekakkukahveilla
Lounastarjoilut: keittolounas arkena
keittolounas pyhänä
pitolounas arkena
pitolounas pyhänä
riisipuurotarjoilu
Tarjoukset ja tarjousten vertailut ovat nähtävillä kokouksessa. Pito-Jussi on järjestänyt
seurakunnan tarjoilut vuosina 2016-2017 ja 2018-2019. Edullisimman tarjouksen antoi
Pitopalvelu Kalle Talvinen. Toiseksi edullisimman tarjouksen antoi Pito-Jussi.
Tarjouksissa kallein oli Pitopalvelulta Pikkasen Purtavaa.

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää valita edullisimman tarjouksen antaneen
Pitopalvelu Kalle Talvisen seurakunnan tilaisuuksien tarjoilujen järjestäjäksi vuosiksi
2020-2021.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 173 §
SIGNE TENHON RAHASTON AVUSTUSTEN JAKO V 2019
Kirkkoneuvosto 173 §
Signe Tenhon rahastosta testamentin mukaan jaetaan vuosittain neljä viidesosaa (4/5)
korkotuloa vastaava summa seurakunnan nuorisotyölle, tyttö- ja
poikapartiotoiminnalle sekä kristillisessä laitoksessa opiskeleville paikkakunnan
nuorille tasan. Jos avustusten jaossa vuosittain esiintyy jotain estettä, voidaan
jakamatta jääneitä korkotuloja jakaa jälkikäteen suurempiakin määriä samassa
suhteessa kuin edellä on määrätty.
Avustuksen hausta on ilmoitettu seurakunnan internet- ja facebook-sivuilla sekä
seurakunnan ilmoitustaululla.
Avustushakemus on pyydetty toimittamaan 18.11.2019 klo 12 mennessä.
Määräaikaan mennessä ei ole tullut yhtään hakemusta. Myöskään vuonna 2018 ei
tullut yhtään hakemusta.
Talouspäällikön esitys: Saatetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle, että Signe Tenhon rahaston
avustushakemuksia ei ole tullut. Kirkkoneuvosto päättää, että vuonna 2020 jaetaan
avustuksena myös vuosien 2018 ja 2019 osuudet.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 174 §
TALOUSARVIO V 2020 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022
Kirkkoneuvosto 174 §
Verotulokertymä talousarviossa vuodelle 2020 on arvioitu laskevan 87 000 € (5,3 %) v
2019 talousarviossa olevasta kirkollisveron tasosta. Verrattuna v 2018
kirkollisverotuottoihin verotulokertyvän vuodelle 2020 arvioidaan laskevan 21 440 €
(1,4 %). Taloussuunnitelmassa vuosille 2021-2022 on arvioitu verotulojen laskevan
vuonna 2021 0,7 % ja vuonna 2022 1,4 % vuoden 2020 tasosta.
Vuoden 2016 alusta seurakuntien saama osuus yhteisöverotuotosta jäi pois ja tilalle tuli
valtionrahoitus, jota maksetaan 19,03 €/kunnan asukas/vuosi yhteensä n 147 800 €.
Valtionrahoituksen osuuden on arvioitu pysyvän samalla tasolla.
Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Talousarvio
on jouduttu laatimaan ilman tietoa tulevista palkantarkistuksista. Yleinen talouskehitys
huomioiden seurakuntien on syytä varautua palkkauskustannusten korotuksiin.
Palkkakuluihin on arvioitu yhden prosentin yleiskorotus v. 2020. Myöskään ratkaisua
mahdollisesta lomarahojen vähennysten jatkumisesta ei vielä ole. Talousarvio on
laadittu siten, että lomarahat maksetaan täysimääräisinä Kirkon virka- ja
työehtosopimuksen mukaisesti. Talousarviossa on huomioitu myös KirVESTES:n
mukaisen suoriteperusteisen palkkiojärjestelmän käyttöönotto 1.1.2020 alkaen.
Vuoden 2020 talousarvioon on arvioitu 40 000 € metsätalouden tuottoja. Talousarviossa
tilikauden alijäämä v 2020 on 17 018 €, taloussuunnitteluvuosien 2021 tilikauden
alijäämä on 682 € ja 2021 tilikauden ylijäämä 849 €.
Investoinneissa on keskitytty vain akuutimpaan ensisijaisesti kirkkoihin ja rakennuksen
säilymisen kannalta välttämättömimpiin kohteisiin. Mynämäen kirkon paanukaton
korjausaikatauluksi on suunniteltu v 2018-2022. Tästä investointikustannukset vuosille
2020-2022 ovat 936 000 €. Karjalan kirkon urkujen perushuollon kustannukset ovat
10 000 €.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle
talousarvion v 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 – 2022 joka sisältää
Mynämäen hautainhoitorahaston ja Mietoisten hautainhoitorahaston talousarvio v
2020 ja taloussuunnitelman v 2021-2022.
Kirkkoneuvoston päätös: Jouni Syrén ehdotti, että lisätään 9000 euron virsikirjojen hankinta
vuoden 2020 investoinniksi. Säde Aarlahti kannatti esitystä. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
lisätä virsikirjojen hankinnan vuoden 2020 talousarvion investoinniksi.
Käytiin keskustelua seurakunnan tulevaisuudesta ja päätettiin vuonna 2020 saattaa
kiinteistökartoitus valmiiksi ja ryhtyä valmistelemaan osasta kiinteistöistä luopumista.
Kirkkoneuvosto päätti myös vuonna 2020 kiinnittää huomiota henkilöstöresurssien tehokkaaseen
hyödyntämiseen. Kirkkoneuvoston tekemät päätökset lisätään toimintasuunnitelmaan.
Kirkkoneuvoston päättämien lisäysten jälkeen kirkkoneuvosto esittää hyväksyttäväksi
kirkkovaltuustolle talousarvion v 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 – 2022 joka
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sisältää Mynämäen hautainhoitorahaston ja Mietoisten hautainhoitorahaston talousarvio v 2020 ja
taloussuunnitelman v 2021-2022.
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Kirkkoneuvosto 175 §
AVUSTUKSEN HAKEMINEN MYNÄMÄEN KIRKON PAANUKATON KORJAAMISEEN
Kirkkoneuvosto 175 §
Kaikki seurakunnat, joilla on hallussaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia, voivat hakea
valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta.
Rakennusten korjaaminen ja muuttaminen sekä hankintalain noudattaminen
edellyttävät, että seurakunnassa on riittävä asiantuntemus hankkeen toteuttamiseksi.
Tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista asiantuntemusta. Avustushakemukseen on aina
liitettävä tarpeelliset asiantuntijan laatimat selvitykset ja suunnitelmat.
Seurakunta on hakenut vuonna 2017, 2018 ja 2019 avustusta 5 vuotta kestävälle kirkon
paanukaton korjaamisprojektille. Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntaa hakemaan
avusta jokaiselle vuodelle erikseen. Kirkkoneuvoston tulee päättää avustuksen
hakemisesta vuosittain.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää hakea Kirkkohallitukselta Valtion rahoituksesta
jaettavaa avustusta kulttuurihistoriallisesti arvokkaan suojellun Mynämäen kirkon paanukaton
rakentamiseen projektin neljännelle vuodelle.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 176 §
MAKSUUNPANTAVAT SUORITUSLISÄT 1.1.2020 ALKAEN
Kirkkoneuvosto 176 §
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.11.2018 päättänyt suorituslisän käyttöönotosta
1.1.2020 alkaen. 2.10.2019 kokouksessaan kirkkoneuvosto on päättänyt, että
suorituslisään Mynämäen seurakunnassa tulee käytettäväksi seuraavan vuoden
talousarviossa määriteltyjen yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön
peruspalkkojen summasta 2,2 %. Kirkkoneuvosto on 28.11.2018 kokouksessaan
päättänyt siirtää päätösvallan maksuun pantavista suorituslisistä kirkkoneuvostolta
johtaville viranhaltijoille. Kirkkoneuvostolle on päätetty saattaa tiedoksi yhteenveto
maksuunpantavista suorituslisistä. Yhteenveto on liitteenä 29. Arviointilomakkeet
sisältävät työntekijän palkkauksen perustetta varten tehtyjä arviointeja ja ovat salassa
pidettäviä JulkL:n (21.5.1999/621) 24 §:n 1 mom. 29 kohdan perusteella. Tietoja
saavat käsitellä vain ne henkilöt, joille se tehtäviensä puolesta kuuluu.
Talouspäällikön esitys: Saatetaan tiedoksi yhteenveto maksuunpantavista suorituslisistä 1.1.2020
alkaen.
Kirkkoneuvoston päätös: Saatettiin tiedoksi yhteenveto maksuunpantavista suorituslisistä
1.1.2020 alkaen.
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Kirkkoneuvosto 177 §
KARJALAN SEURAKUNTAKODIN ASUNNON VUOKRAUS
Kirkkoneuvosto 177 §
Karjalan seurakuntakodin asunto ollut tyhjillään noin 7 kuukautta, koska
kiinnostuneita vuokraajia ei ole ollut. 6.11.2019 talouspäällikköön oli yhteydessä
henkilö, jolla oli tarve saada nopeasti vuokra-asunto. Talouspäällikkö teki
vuokralaisen kanssa kuukauden määräaikaisen vuokrasopimuksen. 11.11.2019 ilmeni
vuokralaisen tarve toistaiseksi voimassaolevaan vuokrasopimukseen. Talouspäällikkö
teki toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen 6.12.2019 alkaen Karjalan
seurakuntakodin asunnosta. Vuokra pysyy samana kuin edellisellä vuokraajalla 390
€/kk sekä 10 €/kk/hlö sähköstä ja 10 €/kk/hlö vedestä.
Asunnon vuokraustarve voi syntyä äkillisesti. Kirkkoneuvoston kokouksia on vain
kerran kuukaudessa ja kesäaikana harvemmin. Kirkkoneuvoston valtuutuksella
talouspäällikkö voisi jatkossa joustavasti vastata Karjalan seurakuntakodin asunnon
vuokraustarpeisiin.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy talouspäällikön tekemät Karjalan
seurakuntakodin asunnon vuokrasopimukset ja valtuuttaa talouspäällikön jatkossa vuokraamaan
Karjalan seurakuntakodin asunnon parhaaksi katsomallaan tavalla. Karjalan seurakuntakodin
asunnon vuokraus saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi vuokrasopimuksen laatimisen jälkeen.
Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 178 §
LAUSUNTO MYNÄMÄEN SEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRANSIJAISUUDESTA
Kirkkoneuvosto 178 §
Antti Kallion valinta Mynämäen seurakunnan kirkkoherraksi aktualisoi prosessin
Mynämäen seurakunnan kappalaisen viran avautumisesta. Viran aukaiseminen
edellyttää tuomiokapitulin mukaisesti kevään mittaista prosessia. Nyt Mynämäen
seurakunta tarvitsee vuoden 2020 alusta alkaen viransijaisen kappalaisen virkaan.
Tuomiokapitulista hiippakuntapastori Pauliina Järvinen on ehdottanut
seurakuntapastori Heli Nurmea, jonka virkamääräys Uudenkaupungin seurakunnassa
loppuu 31.12.2019. Vs. kirkkoherra on keskustellut Nurmen kanssa ja näkee Nurmen
sopivana viransijaiseksi.
Vs. kirkkoherran esitys: Vs. kirkkoherra esittää lausuntona, että Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapituli määräisi Heli Nurmen Mynämäen seurakunnan vt. kappalaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
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Kirkkoneuvosto 179 §
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kirkkoneuvosto 179 §
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Kirkkoneuvosto 180 §
TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSLUETTELOT TIEDOKSI
Kirkkoneuvosto 180 §
Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talouspäällikön päätöspöytäkirjat 13-15/2019.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi talouspäällikön päätöspöytäkirjat 1315/2019.
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Kirkkoneuvosto 181 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto 181 §
Esitys: Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
Kirkkoneuvoston päätös: Puheenjohtaja antoi
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
MYNÄMÄEN SEURAKUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

27.11.2019

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: 163 - 166 §§, 168 – 171 §§, 174 §, 176 §, 178 -182 §§

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: 167 §, 172 - 173 §§, 175 §, 177 §

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 kynnysarvon1.

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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Pöytäkirjan pykälät:

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: 167 §, 172 - 173 §§, 175 §, 177 §
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
sun tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
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
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viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan
lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Hankintaoikai
sun sisältö

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:
Valitusaika
 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

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.
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Valitus markkinaoikeuteen
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.
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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
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 182 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.47.
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