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14 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen mukaan Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja
kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla, KL 7:4 §.
Puheenjohtajan esitys:
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

15 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi
valitaan kaksi aakkosjärjestyksessä vuorossa olevaa varsinaista jäsentä.
Vuorossa ovat Jarmo Uotila ja Niina Hakala.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan torstaina 3.3.2022 taloustoimiston
aukioloaikana. Tarkastajan hyväksyttyä pöytäkirjan/sivun, pyydetään
nimikirjaimet jokaisen pöytäkirjasivun alalaitaan ja loppuun normaali
allekirjoitus.
Normaalin aukioloajan (ma-pe klo 9-12) ulkopuolella tapahtuvasta
tarkastamisesta on hyvä soittaa taloustoimistoon 044 7356 780.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti valita tämän kokouksen tarkastajiksi Jarmo Uotilan
ja Niina Hakalan.

16 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Hallintolain mukaan pöytäkirja tulee olla nähtävänä päätöksen
mukaisena päivänä. Pöytäkirja on oltava yleisesti nähtävillä
oikaisuvaatimuksen (14 pv) tai valituksen (30 pv) tekemisen ajan.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 4.3.-4.4.2022 sen aukioloaikana. Nähtävillä olosta
ilmoitetaan Harjavallan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 1.3.4.4.2022 välisenä aikana julkaistavalla kuulutuksella.
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Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

17 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtajan esitys:
Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

18 §
LEIRIKESKUS TUULIKARIN SAUNARAKENNUKSEN SUIHKUTILOJEN KORJAUS
Vuoden 2022 talousarvion investointisuunnitelmassa on Leirikeskus
Tuulikarin saunarakennuksen pesutilojen ja suihkukoppien uudistaminen.
Kiinteistövastaava Hannu Vaurio on lähettänyt tarjouskyselyt neljälle
rakennusalan yritykselle Eurajoen lähialueella.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät:
T:mi Toni Tunturivuori
4.182,00 e (sis. alv)
Rakennuspalvelu Valonen Oy
6.200,00 e (sis. alv)
Tarjoukset liitteenä. Liitteet 1-2.
Lisätietoja antavat kiinteistövastaava Hannu Vaurio p. 044 7356 763 ja
talouspäällikkö Pirjo Inkinen p. 044 7356 780.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy T:mi Toni Tunturivuoren tarjouksen ja valtuuttaa
kiinteistövastaava Hannu Vaurion tilaamaan työn.
Päätös:
Kokouksen aikana oltiin yhteydessä kiinteistövastaava Hannu Vaurioon ja
saatiin tarkennus T:mi Toni Tunturivuoren tarjoukseen, johon lisätään
tiiliseinän muurauksen korjaaminen 950,00 euroa. Kirkkoneuvosto
hyväksyi T:mi Toni Tunturivuoren tarjouksen ja valtuutti kiinteistövastaava
Hannu Vaurion tilaamaan työn.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
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19 §
SEURAKUNTAVAALIT 2022
Vuoden 2022 marraskuussa järjestetään seurakuntavaalit.
•
•

Vaalipäivä on 20.11.2022.
Ennakkoäänestys kestää viisi päivää ja järjestetään tiistaista
lauantaihin 8.−12.11.2022.

Kirkkoherra on tilannut vaalimateriaalia seurakuntaan: vaalilippuja ja
vaalikuoria (25 % äänestysaktiivisuudelle. Viime vaalissa prosentti oli
vähän yli 18 %.) ennakkoäänestyksen ja kotiäänestystä varten tarvittavat
materiaalit.
Hallinnollinen aikataulu on julkaistu.
Seurakuntavaalien hallinnollinen aikataulu on julkaistu
info.seurakuntavaalit.fi -sivustolla. Infosivuilla julkaistaan myös
hallinnollista ohjemateriaalia ja pöytäkirjamalleja sitä mukaan, kun
materiaali valmistuu.
Valmistavat toimenpiteet (suositus: huhti–toukokuussa)
Viimeistään 31.5.
1. Kirkkoneuvoston esityksestä (19.4.) kirkkovaltuusto (10.5.) valitsee
vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan. KL
23:19 ja KVJ 2:4,1.
2. Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunnan alue jaetaan
äänestysalueisiin. (ks. yleiskirje). KL 23:19 ja KVJ 2:4.
3. Valitaan sanomalehti/muu julkaisu, jossa tietyt vaaleihin liittyvät
kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan. KJ
23:2,2–3.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Tuomo Lindgren p. 044 7356 751.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seurakuntavaalien 2022 aikataulun ja
siihen liittyvät toimenpiteet.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi seurakuntavaalien 2022 aikataulun ja
siihen liittyvät toimenpiteet.
Ei muutoksenhakuoikeutta (KL 24:5).
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20 §
SEURAKUNTAPASTORIN JA LÄHETYSSIHTEERIN TEHTÄVISTÄ
Harjavallan seurakunnassa on ollut joitakin työtehtävien muutoksia.
Lähetyssihteeri on irtisanoutunut tehtävästään tammikuussa 2022
saatuaan vakituisen viran toisesta seurakunnasta. Hänen tilalleen ei ole
toistaiseksi palkattu työntekijää. Seurakuntapastorin virka on tällä hetkellä
täytetty määräajaksi heinäkuun 2022 loppuun. Tehtävässä on ollut Aija
Pöyri. Alustavana suunnitelmana on ollut täyttää pastorin virka osaaikaisesti. Tämä aika on kuitenkin osoittanut, että emme selviäisi
työmäärästä kahdella papilla. Varsinkin hautausten määrä on ollut suuri.
Lisäksi korona-aikana kaikkea toimintaa ei ole vielä täysipainoisesti
aloitettu uudestaan. Osa-aikainen papinvirka ei ole myöskään mielekäs.
Sellaisessa virassa voisi hoitaa vain viikonloppuja ja toimituskeskusteluja.
Työalan johtaminen ei siinä onnistuisi. Siksi toimivammalta ratkaisulta
tilanteessa vaikuttaa se, että palkataan kokoaikainen pastori määräajaksi
4–5 vuotta, mutta emme hae lähetyssihteeriä, vaan siihen kuuluvia
tehtäviä sijoitetaan pastorin työkuvaan.
Harjavallan seurakunnan jäsenmäärä vähenee ennusteiden mukaan
viidessä vuodessa yli 500 henkilöllä, jolloin seurakuntalaisia olisi 2027 noin
4350. Päätös pastorin viran lakkauttamisesta on helpompi päättää tuossa
tilanteessa uudestaan.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Tuomo Lindgren p. 044 7356 751.
Kirkkoherran esitys:
Avataan seurakuntapastorin virka haettavaksi neljän vuoden määräajalle
1.8.2022-31.7.2026, minkä jälkeen viran tarve tarkistetaan ja tehdään sitä
koskevat päätökset. Lähetyssihteerin tehtävään ei palkata työntekijää,
vaan siihen kuuluvia tehtäviä sijoitetaan pastorin tehtävänkuvaan.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

21 §
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherra ilmoittaa Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvoston
ohjesäännön 4 luvun 11 §:n mukaisin valtuuksin tehneensä seuraavat
viranhaltijapäätökset:
1/2022 Seurakuntatoimiston sihteerin palkkaus.
Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa.
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherran tekemät
viranhaltijapäätökset.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kirkkoherran tekemät
viranhaltijapäätökset.

22 §
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Talouspäällikkö ilmoittaa Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvoston
ohjesäännön 4 luvun 12 §:n mukaisin valtuuksin tehneensä seuraavat
viranhaltijapäätökset:
1/2022 Ongelmapuiden kaato kirkon, hautausmaan ja huoltorakennuksen
alueelta.
Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talouspäällikön tekemät
viranhaltijapäätökset.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi talouspäällikön tekemät
viranhaltijapäätökset.

23 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita asioita ei ollut.

24 §
TIEDOKSI
•

Katsaus koronatilanteeseen Harjavallan seurakunnassa.

•

Seurakuntatoimiston sihteerin määräaikaiseen ja osa-aikaiseen
tehtävään hakijoita oli 35. Kuusi henkilöä haastateltiin. Työryhmä Anne
Ketola, Pirjo Inkinen ja Tuomo Lindgren valitsivat haastatteluiden
perusteella tehtävään Johanna Herbertsson-Blomin Ulvilasta. Hän aloitti
21.2.2022. Anne perehdyttää häntä tehtävään ennen eläköitymistään.
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Johannan työaika on joka arkipäivä 4 tuntia, 8.30-12.30.
Seurakuntatoimiston aukiolo palaa näin ollen vanhaan järjestykseen,
9.00-12.00.
•

Piispan vierailu 1.9.2022. Tarkempi ohjelma tulee myöhemmin. Myös
luottamushenkilöt kutsutaan mukaan.

•

Alustavan tilintarkastuksen mukaan seurakunnan vuoden 2021
tilinkauden tulos muodostuu noin 47.000,00 euroa ylijäämäiseksi.

•

Kiinteistöstrategiatyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja
kiinteistöstrategian valmistuminen etenee aikataulun mukaisesti.
Strategia esitellään kirkkoneuvostolle 19.4.2022.

•

Kaikkien autuuksien kirkossa on alkanut valaistuksen korjaus. Työt
jatkuvat pitkälle kevääseen.

•

Siivoustalkoot Leirikeskus Tuulikarissa keväällä 29.4. ja 6.5.2022.
Mukaan toivotaan myös luottamushenkilöitä ja muita vapaaehtoisia.

•

YT-toimikunnan kokous 21.1.2022. Liite 3.

•

Seurakunnan kuukausiraportti 12.2021. Liite 4.

•

Kirkkovaltuuston seuraava kokous tiistaina 10.5.2022 klo 18.00.

•

Kirkkoneuvoston seuraava kokous on maanantaina 28.3.2022 klo 17.30.

25 §
OIKAISUVAATIMUS TAI VALITUSOSOITUS
Hallintokäytännön ja annettujen ohjeiden mukaan oikaisuvaatimus tai
valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan, esityslistassa sen ei tarvitse olla,
mutta se on pöytäkirjassa sitä tarkastettaessa ja myös virallisissa
tiedoksiantoa koskevissa pöytäkirjanotteissa ja vastaavissa asiakirjoissa.

26 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.36.
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KOKOUKSEN PUOLESTA

Tuomo Lindgren
puheenjohtaja

Pirjo Inkinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja oikeaksi todettuna hyväksytään
Harjavallassa 3.3.2022.

Jarmo Uotila

Niina Hakala

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu Harjavallan seurakunnan
virallisella ilmoitustaululla 1.3.-4.4.2022 julkaistulla kuulutuksella ja
pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.3.-4.4.2022 sen
aukioloaikana tai seurakunnan nettisivuilla.
Todistaa
Harjavallan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.4.2022.

Tuomo Lindgren
kirkkoherra
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Harjavallan seurakunta
Kirkkoneuvosto
28.2.2022 25 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä
kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2
momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai
muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 18, 20.

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
• Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto
Postiosoite: Kirkkokatu 3, 29200 Harjavalta
Sähköposti: evl-harjavalta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 18, 20.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. 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, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se
on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä
voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
•
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
•
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
•
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
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•

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3. HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto
Postiosoite: Kirkkokatu 3, 29200 Harjavalta
Sähköposti: evl-harjavalta@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä
ratkaisusta. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. 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.

Hankintaoikaisun 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.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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