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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Aika  Keskiviikko 18.5.2022 klo 17.00 – 18.24 
 

Paikka  Seurakuntakeskus, Keskustie 4 
   

Asiat:  27-42 §§ 

 

Osallistujat Rautiainen Tiina pj 

= päätöksentekijät Hannula Heikki 

Lehtinen Raimo 

Lehtonen Jorkka vpj 

Kleemola Anne Minna Lindellin varajäsen 

 Riikari Kaija   

Salminen Maarit 

 

Muut osallistujat   

Ikola Tuula  talouspäällikkö 

Lahdenperä Antti KV puheenjohtaja 32-42§§ 

Pääkylä Silja  KV varapuheenjohtaja 

 

Poissa    

 

   

    

Laillisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 29 §  

Allekirjoitukset puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 

Tiina Rautiainen  Tuula Ikola 
kirkkoherra   talouspäällikkö 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

Tarkastuspaikka ja –aika Taivassalo 18.5.2022 
 

 

Allekirjoitukset __________________________________________     ___________________________________________________ 
 Maarit Salminen      Heikki Hannula 

Pöytäkirja on ollut  Taivassalon kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 

yleisesti nähtävänä  ______._______.-_______._______2022 viraston aukioloaikana 
 
 

 Todistaa         _____________________________________________ 
  kirkkoherra Tiina Rautiainen  
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Kirkkoneuvosto 27-30 §§ 

 

KOKOUKSEN AVAUS 

KN § 27 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 

  

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

KN § 28 Kirkkoneuvosto kutsutaan koolle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Samalla 

kokouksesta on ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja 

varapuheenjohtajalle. 

Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet 

jäsenistä. 

 

Päätösehdotus: Kirkkoneuvoston kokous todettaneen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: Kirkkoneuvoston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA, TARKASTUSAJANKOHTA JA 

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO 

KN § 29  

Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan 

tämän kokouksen pöytäkirjan. Tarkastus suoritetaan heti kokouksen jälkeen ja 

pöytäkirja pidetään nähtävillä 19.5. – 2.6.2022 seurakunnan virallisella 

ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan kotisivuilla. 

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa Maarit Salminen ja Heikki Hannula. 

 

Päätös: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Salminen ja Heikki 

Hannula. 

 

 

 

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

KN § 30 

 

Päätösehdotus: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Kirkkoneuvosto 31 § 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SUOSITUS TOIMITUSPALKKIOISTA KirVESTES2022-2024 

KN 31 § 

LIITE 1 

 

Kirkon työmarkkinalaitos, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry, Kirkon 

alan unioni r.y. ja Kirkon alat ry ovat allekirjoittaneet KirVESTES 2022-2044 

sopimuksen 7. päivänä maaliskuuta 2022. 

Virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2022–29.2.2024. Sopimuksen voimassaolo 

jatkuu 29.2.2024 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota 

viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. 

Sopimuksen liitteessä 18 on Suositus toimituspalkkioista.  

6 § Voimassaolo  

1 mom. Tämä suositus on voimassa 1.3.2022 lukien. Sopimus on voimassa toistaiseksi 

kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siten, että se voidaan irtisanoa 

päättymään vain kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Jos sopimus on irtisanottu 

kesäkuun 30 päivän jälkeen, se on voimassa koko seuraavan kalenterivuoden.  

2 mom. Suositus sitoo seurakuntaa kirkkovaltuuston ja seurakuntayhtymää yhteisen 

kirkkovaltuuston päätöksellä. 

 

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy KirVESTES 2022-2024 liitteessä 18 olevan suosituksen 

toimituspalkkioista ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Kirkkoneuvosto 32§ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VUOSILOMAJÄRJESTYS V 2021 

KN 32 § 

 

VIRANHALTIJA/ LOMA- SÄÄS- PIDETÄÄN ENNEN LOMAKAUTTA LOMAKAUDELLA LOMAKAUDEN 

TYÖNTEKIJÄ OIKEUS TETÄÄN LOMANA   TYÖ-   TYÖ- JÄLKEEN 

  TYÖ-     AIKA PÄIVIÄ AIKA PÄIVIÄ TYÖ- 

  PÄIVIÄ             PÄIVIÄ 

Ikola Tuula 38         11.7.-7.8. 20 18 

                  

Kummila Anne 38         18.7.-7.8. 15 23 

                  

Palkki Elina 38         20.6.-10.7. 15 23 

            26.9.-2.10. 5 18 

                  

Rautiainen Tiina 38         6.-19.6. 10 28 

            15.-21.8. 5 23 

                  

Rusi Sanna  ---               

Sipilä Virpi 29         27.6.-17.7. 15 14 

                  

Tarkkonen Jarmo 38     30.6., 1.-2.7.21 3     35 

        18.8., 24.9.21 2     33 

        30.12.21-2.1.22 2     31 

        7.1.2022 1     30 

        28.-29.4.22 2     28 

            13.6.-10.7. 19 9 

                  

Uotila Kaarina                 

 

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosilomajärjestyksen v 2022. 

 

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Kirkkoneuvosto 33 § 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

HAUTAUSMAAN PUIDEN KAATAMINEN 

KN 33 § 

Joonas Pohjolalta on pyydetty tarjous hautausmaan puiden kaatamisesta. 
Tarjouksessa tarjotaan myös puuston kuntoarviointia. 
 
Hautausmaan merkattujen kymmenen puunpoistot. Työ sisältää puiden kaadot, 
puiden poiskuljetukset, kantojenjyrsinnät, jyrsinpurun siivouksen, kuoppien 
mullituksen ja nurmikonsiementen kylvön. Hinta yhteensä 6 300 € sis. 24 % alv. 
 
Hautausmaan puuston kuntoarviointi. Kuntoarvioraportti on kirjallinen ehdotelma 
lähitulevaisuuden toimenpiteistä, joita ovat vanhojen puiden poistot, jäävien puiden 
hoitosuunnitelma sekä uusien puiden istutussuunnitelma. Hinta yhteensä 1 600 € sis. 
24 % alv. 
Visuaalisen arvioinnin lisäksi käytetään tarvittaessa Resistograf PD 400-laitetta. 
 
Erikseen sovittavat lisätyöt 50 €/h sis. 24 % alv. 
 
Tarjous yhteensä 7 900 sis. 24 % alv. 
 
Talousarviossa on varattu 5 000 € alueiden rakentamiseen ja kunnossapitoon.  
 

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Joonas Pohjolan antaman tarjouksen puiden kaadon 
osalta ja päättää teettää puiden kaatamisen Joonas Pohjolalla hintaan 6 300 € sis.alv 
24 %.  
Puiden kuntoarvioon varataan määräraha v 2023 talousarvioon. 

 

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyy Joonas Pohjolan tarjouksen puiden 
poiston osalta ja päättää teettää puiden kaatamisen Joonas Pohjolalla. Taivassalon 
koulu neuvottelee puutavaran osalta Pohjolan kanssa. 
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Kirkkoneuvosto 34 § 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

HAUTAINHOITORAHASTON PANKKITILIN LOPETTAMINEN 

KN 34 § 

Hautainhoitorahastolla on kaksi pankkitiliä Osuuspankissa. Taivassalon Osuuspankin 

tili on tarpeeton ja voidaan lopettaa. 

 

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää lopettaa 31.5.2022 Taivassalon seurakunnan 

hautainhoitorahaston pankkitilin FI90 5456 1650 0147 45 ja siirtää tilillä olevat 

varat Taivassalon seurakunnan hautainhoitorahaston tilille FI17 5491 0220 1539 31. 

 

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Kirkkoneuvosto 35 § 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

HAUTAMUISTOMERKKISUUNNITELMA HAUDALLE 1 V-4-3-075A-075B 

KN 35 § 

 

LIITE Hautamuistomerkki lupa-anomus 

 

Hautausmaan käyttösuunnitelman mukaan hautamuistomerkkien osalta 

noudatetaan seuraavia määräyksiä: 

- kahden hengen hauta, kiven leveys 70-90 cm, korkeus 50-70 cm. 

 

Käyttösuunnitelmassa ei ole määräyksiä tyynykivistä. 

 

- Kukkatila on enintään kunkin haudan muistokiven mittainen ja 20-35 cm leveä 

alue hautakiven edessä.  

Esitetyssä hautamuistomerkin lupa-anomuksessa tyynykivi on esitetty 

sijoitettavaksi hautamuistomerkin eteen, kukkatilaan.  

Näin ollen haudan kukkatilaksi määräytyy alue, joka jää molemmilla puolille 

tyynykiveä ei tyynykiven eteen. 

 

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy hautamuistomerkkisuunnitelman, huomioiden 

Hautausmaan käyttösuunnitelman määräykset kukkatilasta; kukkatila on 

molemmilla puolilla tyynykiveä ei tyynykiven edessä. 

  

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Kirkkoneuvosto 36 § 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PUUN MYYMINEN 

KN 36 § 

Metsätaloussuunnitelma on nyt valmistunut ja siitä toimitetaan mobiiliversion lisäksi 

myös paperiversio myöhemmin käyttöömme. 

Suunnitelman maastotyöt tehtiin 11. – 14.3.2022. 

 

Seurakunnan metsistä löytyi pikaisesti tai lähiaikoina harvennettavia metsiä noin 60 

ha, sekä tämän lisäksi noin 10 ha ylispuiden poistoa. 

 

Tiloilta löytyi myös uutta taimikonhoitotöitä noin 15 ha. 
· Osa taimikoista on ylispuiden alla, joten niiden hoitaminen kuntoon riippuu 
hakkuista. 
 
Harvennukset ja ylispuiden poistot sekä taimikonhoito olisi hyvä hoitaa kuntoon 
mahdollisimman pian metsänhoidollista syistä. Puunhinta on tällä hetkellä hyvä ja 
puulle on kysyntää riippumatta siitä, onko kyseessä talvi- vai kesähakkuukohde. 
 

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää suorittaa harvennushakkuut ja ylispuiden poistot sekä 

tarvittavat taimikonhoitotyöt ja valtuuttaa Mhy Lounametsän kilpailuttamaan 

harvennus- ja ylispuuhakkuut valtakirjalla sekä hoitamaan taimikonhoidot. 

 

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Kirkkoneuvosto 37 § 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TALOUDEN TOTEUTUMA AJ 1.1.-31.3.2022 

KN 37 § 

 

LIITE Tuloslaskelman toteutuma aj.1.1.-31.3.2022 

 

Tasaisen kertymän mukaan toteutuma-% on 25 %. 

Saadut tuet ja avustukset ylittyneet; saatu Kotimaanapu Ukrainalaisten auttamiseen ei 

ole talousarviossa. 

Kirkollisverotulo toteutunut 30,7 %. Tässä vaiheessa saatu tasaista kertymää 

enemmän verotuloja 18 374 €. 

Kirkon rahastomaksut toteutunut 33,3 % 

Korkotuottoja toteutunut 9 %. Korkokulut toteutunut 107,9 % ylitystä 1 434,74 €. 

 

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talouden toteutuman 1.1.-

31.3.2022. 

 

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

  



TAIVASSALON SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2022  sivu 

Kirkkoneuvosto   18.5.2022   51 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Kirkkoneuvosto 38 § 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTISUUNNITELMA 2/2022 

KN 38§  
  
su 5.6. Helluntaipäivä   

klo 10 Kustavi  
Kirkon ja kristittyjen tukemiseen kohtaamaan uushenkisyydestä vastauksia hakevia 
ihmisiä sekä välittämään heille evankeliumia. Hengen uudistus kirkossamme ry, 
Kaarlonkatu 6, 11100 Riihimäki, FI21 2047 1800 1225 24, viite 268224.  

  
su 12.6. Pyhän Kolminaisuuden päivä   

klo 10 Taivassalo  
HIIPPAKUNNALLINEN KOLEHTI PYHIINVAELLUSTOIMINNAN TUKEMISEEN  

  
su 19.6. 2. sunnuntai helluntaista. klo 10 Kustavi  

Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. 
Lasten ja nuorten keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 
0014 77, viite 1203.  

  
la 25.6. Juhannuspäivä Kansanlaulumessu  

klo 10 Kustavi  
klo 12 Taivassalo  
Oman srk:n diakonia  

su 26.6. 3. sunnuntai helluntaista klo 10 Kustavi  
Oman srk:n diakonia  

  

su 3.7. 4. sunnuntai helluntaista  

klo 10 Kustavi   
Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, 
nuorten ja opiskelijoiden valtakunnallisten tapahtumien ja leirien järjestämiseen. 
Herättäjä-Yhdistys ry, PL 21, 62101 Lapua, FI44 4747 1020 0016 55.  
  
klo 14 Merikirkko Helsinginrannassa  
Oman srk:n diakonia  

  

su 10.7. 5. sunnuntai helluntaista  

Klo 10 Kustavi   
Nuorten perus- ja ammattikoulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta teemalla 
Koulutus on avain oman elämän hallintaan. Suomen Lähetysseura, PL 56, 00241 
Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi  

su 17.7. Apostolien päivä   
Klo 10 Kustavi, Wanhan ajan jumalanpalvelus  
Klo 14 Vehaksen merikirkko  

http://www.seurakuntapalvelut.fi/
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Oman srk:n diakonia  

su 24.7. 7. sunnuntai helluntaista  
Klo 10 Kustavi  
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan 
Suomen satamissa. Suomen Merimieskirkko ry, Provianttikatu 4, 00980 Helsinki, 
FI69 1014 3000 2126 27.   

su 31.7. Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä)   
Klo 10 Kustavi  
Klo 14 Hakkenpään merikirkko  
Oman seurakunnan diakonia  

su 7.8. 9. sunnuntai helluntaista   
Ilmoitetaan myöhemmin  

su 14.8. 10. sunnuntai helluntaista  
Klo 10 Taivassalo, Eläkeliiton piirin hengellinen päivä  
Oman srk:n diakonia  

su 21.8. 11.sunnuntai helluntaista  
Klo 10 Taivassalo , pappina Eivor Pitkänen  
Toivon sanoman välittämiseen internetissä, erityisesti Bible Toolbox -sivustan 
kautta. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley) r.y., PL 184, 00181 
Helsinki, FI13 8000 1500 7791 95, viitteet: https://tpfons.fi/sley/viitteet  

su 28.8. 12. sunnuntai helluntaista   

Klo 10 Kustavi  

Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, 

Kirkkohallitus.  
   

su 4.9. 13. sunnuntai helluntaista  
Klo 10 Taivassalo  
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 11.9. 14. sunnuntai helluntaista  
Klo 10 Kustavi  
Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon 
diakoniarahasto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki. Kolehtien tilitysohjeet toimitetaan 
joulukuussa.  

su 18.9. 15. sunnuntai helluntaista  
Klo 10 Taivassalo  
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan 
Suomen satamissa. Suomen Merimieskirkko ry, Provianttikatu 4, 00980 Helsinki, 
FI69 1014 3000 2126 27.   

su 25.9.  16. sunnuntai helluntaista  
Klo 10 Kustavi   

https://tpfons.fi/sley/viitteet
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Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan 
Suomen satamissa. Suomen Merimieskirkko ry, Provianttikatu 4, 00980 Helsinki, 
FI69 1014 3000 2126 27.   

  

su 2.10. Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)  
Klo 10 Taivassalo   
Oman seurakunnan nimikkolähetti, Suomen Lähetysseura  

  

su 9.10. 18. sunnuntai helluntaista  
Klo 10 Kustavi  
Oman seurakunnan nimikkolähetti, Suomen Lähetysseura  

su 16.10. 19. sunnuntai helluntaista  
Klo 10 Taivassalo  
HIIPPAKUNNALLINEN KOLEHTI KASVATUSTYÖN TUKEMISEEN  

su 23.10.  20. sunnuntai helluntaista   
Klo 10 Kustavi, Eläkeläisten kirkkopyhä  
Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon 
kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 
3000 0744 03, viite 3010.  

su 30.10. 21. sunnuntai helluntaista  
Klo 10 Taivassalo  
Köyhyyden vähentämiseen kehittyvissä maissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
Kirkon Ulkomaanavun säätiö, Eteläranta8 00130, viitenumeroluettelo.  

la 5.11. Pyhäinpäivä  
Klo 10 Kustavi  
Klo 16 Taivassalo  
Oman seurakunnan diakonia  

su 6.11. Uskonpuhdistuksenmuistopäivä   
Klo 10 vain Facebook  
  

su 13.11. Valvomisen sunnuntai   
Klo 10 Vain Facebook  
  

su 20.11. Tuomiosunnuntai Kirkolliset vaalit  
Klo 10 Kustavi  
Klo 10 Taivassalo  
Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. 
Lasten ja nuorten keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 
0014 77, viite 3201.  

su 27.11. 1. adventtisunnuntai  
Klo 10 Kustavi  
Pakolaisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanavun 
säätiö, Eteläranta8 00130, viitenumeroluettelo.  
  
Klo 16 Kauneimmat joululaulut Taivassalo  
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Suomen Lähetysseura  

su 4.12. 2. adventtisunnuntai  
Vain Facebook  

ti 6.12. Itsenäisyyspäivä  
Klo 10 Kustavi  
Klo 12 tai 13 Taivassalo, Sankarihaudat,  Konsertti kirkossa  
Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja 
Kaatuneitten Omaisten Liiton hengelliseen työhön Veteraanivastuu ry:n kautta. 
Veteraanivastuu ry, Ratamestarinkatu 9 C, PL 600, 00521 Helsinki, FI 83 1555 
3000 1109 82.  

su 11.12. 3. adventtisunnuntai  
Klo 10 Taivassalo  
Klo 16 Kauneimmat JL  
Lasten hyväksi tehtävään työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta teemalla 
Hyvän elämän edellytykset. Suomen Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki. 
Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi  

su 18.12. 4. adventtisunnuntai  
Klo 10 Kustavi  
Nigeriassa tehtävän traumaterapian ja koulutuksen tukemiseen Open Doors Finland 
ry:n kautta. Open Doors Finland ry, PL 71, 02701 Kauniainen, FI 92 5720 2320 
2102 75, viite 20226.  

  

la 24.12. Jouluaatto  
Klo 14 Taivassalo  
Klo 16 Kustavi  

su 25.12. Jouluaamu  
Klo 8 Kustavi  
Klo 10 Taivassalo  

ma 26.12. Tapaninpäivä (2. joulupäivä)  

klo 10 Vain Facebook  
  

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
  
  
  

http://www.seurakuntapalvelut.fi/
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Kirkkoneuvosto 39 § 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SUNTION TÖIDEN HOITAMINEN 1.9.2022 ALKAEN 

KN 39 § 

Suntio Virpi Sipilä on työskennellyt määräaikaisesti ja osa-aikaisesti kahden 
seurakunnan palveluksessa siirtymäajan, jolloin työnkuvaa on kehitetty 
nykyvaatimuksia vastaamaan. Sipilä on osoittautunut taitavaksi ja ahkeraksi 
työntekijäksi, ja täysiaikainen työsuhde toistaiseksi voimassa olevana on sekä 
seurakuntien että työntekijän kannalta kestävin ja kokonaistaloudellisin vaihtoehto.  
Sipilä on koulutukseltaan hortonomi ja hän on suorittanut suntion 
ammattikoulutuksen. Työsuhde perustetaan Kustavin seurakuntaan ja Taivassaloon 
osoitetaan suntion työpanosta kaksi päivää viikossa. KirVESTESin mukaisesti 
palkkauksen vaativuusryhmä on 403 ja siihen sisällytetään mobiilikorvaus. Työaika 
on 38,25 h / viikko. Työstä tehdään Kustavin seurakunnalle 60 % ja Taivassalon 
seurakunnalle 40 %.  
 

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää ostaa suntion työpanoksen 1.9.2022 alkaen Kustavin 
seurakunnalta ja maksaa palvelusta 40 % suntion henkilöstökuluista. 

 

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto päättää ostaa suntion työpanoksen 1.9.2022 alkaen 
Kustavin seurakunnalta ja maksaa palvelusta 40 % suntion henkilöstökuluista. Tämä 
päätös tulee voimaan ehdollisena, edellyttää Kustavin seurakunnan myönteisen 
päätöksen. 
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Kirkkoneuvosto 40-41 § 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT 

KN 40 § 
 Ei muita esille tulevia asioit. 

 

 

TIEDOKSI TULEVAT ASIAT 

KN 41§ 

• Kuusistontie osakkaiden tiekunnan perustamiskokous pidetään 21.5.2022 

• Tiekirkkosopimus on päätetty 

• Uusi pappilan pellonvuokraaja on Sami Ranki  

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi. 

Kirkkoneuvoston päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Kirkkoneuvosto 42§ 

VALITUSOSOITUS 

KN 42 § 

Kirkkoneuvoston päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen asianomainen, 

seurakunnan jäsen ja viranomainen. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua 

tai täytäntöönpanoa ei saa tehdä oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 

14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Päätösehdotus: Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen. 

Päätös: Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen. 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

Taivassalon seurakunta  

Kirkkoneuvosto  

18.5.2022 27-41§§ 

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: 27-32 §§, 37-38 §§ ja 40-41 §§ 

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: 33-36 §§ ja 39 § 

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto 

Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan 

tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

Pöytäkirjan pykälät:  

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 

1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon 

virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä 

oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on 

oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on 
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jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, 

tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti). 

2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran 

toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti). 

3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee 

toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta. 

4. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun 

toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti). 

5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen 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 momentin nojalla saa tehdä 

kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden 

toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n 

mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:  

– 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut); 

– 150 000 € (rakennusurakat);  

– 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);  

– 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja  

– 500 000 € (käyttöoikeussopimukset). 

Pöytäkirjan pykälät:  

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: 

Taivassalon seurakunta kirkkoneuvosto 

Käyntiosoite: Keskustie 4, Taivassalo 

Postiosoite: Keskustie 4, 23310 Taivassalo 

Sähköposti: taivassalon.seurakunta@evl.fi 

 

Pöytäkirjan pykälät: 33-36 §§ ja 39 § 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. 

Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen 
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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 

– 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: Taivassalon seurakunta 

Käyntiosoite: Keskustie 4, Taivassalo 

Postiosoite: Keskustie 4, 23310 Taivassalo 

Sähköposti: taivassalon.seurakunta@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 



TAIVASSALON SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2022  sivu 

Kirkkoneuvosto   18.5.2022   60 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan 

– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan. 

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole 

hankintayksikön hallussa.  

4 VALITUSOSOITUS  

a) Kirkollis- ja hallintovalitukset 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  

Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 

Turun hallinto-oikeus   

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku 

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku 

Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.  

Kirkollisvalitus alistusasiassa 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  

Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 

Turun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 

Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 4 krs., 20500 Turku 

Postiosoite: PL 60, 20501 Turku 

Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi 

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 

Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki 

Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki 

Telekopio: 09 1802 350 

Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi  

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.  

Muutoksenhakuajan laskeminen 

Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun 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 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:kirkkohallitus@evl.fi


TAIVASSALON SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2022  sivu 

Kirkkoneuvosto   18.5.2022   61 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen 

päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.  
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b) Valitus markkinaoikeuteen 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa 

koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista 

tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. 

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 johdosta 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 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. 
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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.  

5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA 

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU 

Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava: 

– valittajan nimi ja yhteystiedot 

– postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää  

– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä 

– päätös, johon haetaan muutosta 

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

– vaatimusten perustelut 

– mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on 

ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 

valitusviranomaiselle. 

Valituksen liitteet 

Valitukseen on liitettävä: 

– valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen  

– selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen 

ajankohdasta 

– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan 

tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.  

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. 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä 

vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei 

lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta 

annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 

on 270 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos 

hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa 

euroa. 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
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KOKOUKSEN PÄÄTÖS 

KN 42 § 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.24. 


