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Käsiteltävät asiat  

  

Asia nro Liite nro  

   

1  Kokouksen avaus 

2  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3  Esityslistan hyväksyminen 

4  Pöytäkirjan tarkastus 

5  Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 

6  Esitys kirkkovaltuustolle: Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan valinta 

7  Esitys kirkkovaltuustolle: Kirkkoneuvoston jäsenten vaali 

8  Kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma seurakunnan 

pääjumalanpalveluksista vuodelle 2017 

9  Piispantarkastus Haminan seurakunnassa vuonna 2016 

10  Esitys kirkkovaltuustolle: Ero luottamustehtävästä 

11  Virolahden kirkon kuorialueen suunnittelu 

12  Kirkkoherran virkavapaus 

13  Haminan seurakunnan liittyminen Kehittyvä Hamina ry:n jäseneksi 

14  Knaappi -sukuvaakunoiden sijoittaminen Marian kirkkoon 

15  Lastenohjaajan määräaikaisen toimen täyttäminen 

16  Osa-aikaisen lastenohjaajan määräaikaisen toimen täyttäminen 

17  Herran Kukkaron sisäilmakorjausten suunnittelu 

18  Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi 

19  Muut esille tulevat asiat  

20  Muutoksenhaku 
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Aika Maanantaina 9.1.2017 klo 16.30-19.30 

  

Paikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34, Hamina 

  

Osanottajat 

 

jäsenet 

Juha Tanska, kirkkoherra, ei osallistunut § 

12 keskusteluun ja päätökseen 

 

läsnä 
varajäsenet  

 Jukka Hyvönen läsnä Minna Harjumaaskola  

 Nina Janes, pj § 12 läsnä Esko Kiri  

 Arto Kivelä läsnä Tuula Joenpolvi  

 Teuvo Niemelä läsnä Liisa Hanski  

 Ritva-Leena Pousi läsnä Raita Hostikka  

 Outi Silander läsnä Jaana Suikkanen  

     

     

     

 

 

Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja  

  Katja Andrejev, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

  Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä 

Petri Lönnblad, § 17 kyselyn ajan klo 17.00-17.15 

Allekirjoitukset 

 

  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

 

Käsitellyt asiat 1-21   §§:t 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina 12.1.2017 Hamina 12.1.2017 

Allekirjoitukset 

 

  Teuvo Niemelä Ritva-Leena Pousi 

 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 16.1.2017 ja on ollut nähtävänä 

kirkkoherranvirastossa 17.-30.1.2017. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu 

kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 13.1.2017. 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa   
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

1 § 

Kokouksen avaus 

 

Kirkkoherra piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 

 

 

2 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Asialista on lähetetty 2.1.2017. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla.  

 

Ehdotus 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Päätös 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 § 

Esityslistan hyväksyminen 

 

 

Ehdotus 

Hyväksytään lähetetty esityslista. 

 

Päätös 

Hyväksyttiin esityslista sillä muutoksella, että lisättiin § 19 Lähetystyölle varatun 

talousarviomäärärahan jakaminen vuonna 2017, § 20 muut esille tulevat asiat ja § 21 

muutoksenhaku. Todettiin, että Petri Lönnblad on kutsuttu paikalle klo 17.00. 

 

4 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, 

kirkkoneuvosto kokouksessaan.  

 

Ehdotus 

Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Teuvo Niemelä ja Ritva-Leena Pousi. § 12 

tarkistetaan kokouksessa. 

 

Päätös  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teuvo Niemelä ja Ritva-Leena Pousi. 

 

 

 

 

 

 



HAMINAN SEURAKUNTA    
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

5 § 

Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano   

 

Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, huolehtia kirkkovaltuuston 

päätösten täytäntöönpanosta.  (KL 10:1,5) 

 

Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai 

menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee 

jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston 

uudelleen käsiteltäväksi. (KL 10:6,1)  

 

Esitys, talousjohtaja puh. 050 594 3888  

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokouksessa 1.12.2016 tekemät päätökset on tehty oikeassa 

järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole muutoinkaan lainvastaisia, 

ja päätetään panna ne täytäntöön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

6 § 

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

 

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa 

ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8:2). 

 

Esitys, talousjohtaja puh. 050 594 3888 

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan vuosiksi 2017-2018. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

7 § 

Kirkkoneuvoston jäsenten vaali 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen 

mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa 

vaalikelpoista henkilöä.  Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. 

Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden 

ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. (KL 10:2) 

 

KL 23 luku, 8 §:”Naisten ja miesten edustus toimielimessä 

Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä 

kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, 

tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.” 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 5 jäsentä. 

(Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 §) 

 

Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan 

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.  (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 2 §) 

 

Kun edellä 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset 

varajäsenet. (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 3 §) 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudeksi 

2017 – 2018. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

8 § 

Kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma seurakunnan pääjumalanpalveluksista vuodelle 2017 
Valmistelija: Juha Tanska p. 050 594 3892 

 

Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja 

seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2).  

Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai 

seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista 

(KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). 

Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit.  

Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole 

erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. 

 

Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, 

joista ei ole määrätty kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti. (KJ 2 § 8).  

 

Kolehtisuunnitelma lähetetään esityslistan mukana.  

Kolehtisuunnitelma sisältää samalla suunnitelman Haminan seurakunnassa vuonna 2017 

vietettävistä pääjumalanpalveluksista. 

 

Ehdotus, kirkkoherra 

Kirkkoneuvosto vahvistaa Haminan seurakunnan kolehtisuunnitelman vuodelle 2017 ja merkitsee 

tiedoksi vuoden 2017 suunnitelman seurakunnan pääjumalanpalveluksista.  

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

9 § 

Piispantarkastus Haminan seurakunnassa 2016 

 

Haminan seurakunnassa suoritettiin piispantarkastus ajalla 19.5.-24.11.2016. Tarkastusraporttiin on 

koottu tarkastuksen keskeinen sisältö. Tarkastuksen tulos oli seurakunnan kannalta varsin 

myönteinen sekä talouden, hallinnon, työyhteisön että toiminnan osalta. Johtopäätökset sisältävä 

liite 1 seuraa esityslistan mukana. 

 

Ehdotus, kirkkoherra 

Merkitään piispantarkastusraportti tiedoksi mahdollisia kehittämistoimia varten. 

 

Päätös 

Merkittiin piispantarkastusraportti tiedoksi. 

 

 

10 § 

Ero luottamustehtävästä 

Esittelijä talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Kirkkovaltuuston varajäsen Maria Palmroth on ilmoittanut sähköpostitse, että hän on eronnut 

kirkosta. 

 

KL 23 luku, 4 § ”Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet 

vapautetaan luottamustoimesta. 

 

KL 23 luku 2 § ”Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on 

kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole 

vajaavaltainen.  

 

KL 23 luku 6 § ”Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai 

erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. 

Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla 

valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen 

luottamushenkilö on.” 

 

Esitys, talousjohtaja 

Esitetään kirkkovaltuustolle, että se vapauttaa kirkkovaltuuston varajäsen Maria Palmrothin 

tehtävästään 12.12.2016 alkaen. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

11 § 

Virolahden kirkon kuorialueen suunnittelu 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Arkkitehti Ulla Rahola on toimittanut Virolahden kirkon kuorialueen muutostöistä vaihtoehtoja, 

joista Virolahden kappelineuvosto on tehnyt valintansa, liitteiden 2-5 mukaan. Alttarialueen 

korokkeiden poistosta kysytään käyttäjien mielipiteitä, heti kun työntekijä palaa virkavapaalta. 

 

Lämmitysjärjestelmä ratkaisu on vielä avoinna. Ulla Rahola tuo LVI-asiantuntijan paikalla 

tammikuun aikana. Kirkon lattian alla on kylmää tilaa ja alapohja on monin paikoin hyvin matala. 

Sinne ei pystytä helposti asentamaan esim. putkistoja. Suomenniemen vastaavanlainen, mutta 

pienempi kirkko on saanut Museovirastolta ja Kirkkohallitukselta luvan asentaa kirkkoon 

ilmalämmitysjärjestelmän. Ilmapumput on sijoitettu kirkon pihalle näkösuojien taakse, ei kirkon 

seinään. Hanketta ei ole vielä toteutettu, mutta muutoksen valmistuttua kiinteistötyöryhmä on 

lähdössä vierailulle Suomenniemelle. Suunnittelutyö jatkuu. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Merkitään saatu selvitys tiedoksi. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

§ 12 Kirkkoherran virkavapaus 
Valmistelija: Tarja Partanen 050 594 3888 

 

Kirkkoherra Juha Tanska anoo Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkavapautta omasta 

virastaan ajalle 1.2.-31.12.2017 toisen tehtävän hoitamista varten kyseisenä aikana (liite 6). 

Virkavapauden myöntää tuomiokapituli. Anomukseen tulee liittää kirkkoneuvoston lausunto (KJ 

6:8 §). 

 

Ehdotus, puheenjohtaja 

Kirkkoneuvosto antaa pyydetyn lausunnon 

 

Päätös 

Kirkkoneuvosto kuuli kirkkoherra Juha Tanskaa ja keskusteli perusteellisesti asiasta sekä tutustui 

sijaisjärjestelyihin. Kirkkoneuvosto uskoo seurakunnan hyötyvän virkavapauden myötä tulevasta 

kokemuksesta ja puoltaa virkavapautta ajalle 1.2.-31.12.2017. 

 

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Nina Janes toimi puheenjohtajana §:n käsittelyn ajan. 

 

Kirkkoherra Juha Tanska poistui kokouksesta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Hän oli 

esteellinen Hallintolain 28 § 1 momentin mukaan. 

 

Kirkkoneuvosto tarkasti §:n 12 kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen. 

 

 

13 § Haminan seurakunnan liittyminen Kehittyvä Hamina ry.:n yhteisöjäseneksi 
Valmistelija: Juha Tanska p. 050 594 3892 

 

Kehittyvä Hamina ry. on lähettänyt kutsun Haminan seurakunnalle liittyä yhdistyksen 

yhteisöjäseneksi. Yhteisön tavoitteista kerrotaan kutsukirjeessä (liite 7) sekä osoitteessa 

kehittyvahamina.org. Jäsenmaksu on 250 €/vuosi (huom! liitteenä olevassa kutsussa väärä summa). 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Haminan seurakunnan yhtenä perustehtävänä on strategiassa linjattu: * Pyrimme rakentamaan ja 

ylläpitämään yhteisöllisyyttä seurakuntamme alueella. 

 

Ehdotus, kirkkoherra 
Käydään jäsenyydestä lähetekeskustelu mahdollista jatkovalmistelua varten 

 

Päätös 

Asia palautettiin keskustelun jälkeen yksimielisesti jatkovalmisteluun. 

 

 

14 § 

Knaappisukuvaakunoiden sijoittaminen Marian kirkkoon 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Knaappineuvosto on lähettänyt seurakunnalle kirjeen (liite 8), jossa se esittää, että 

knaappisukuvaakunoita sijoitetaan Haminan Marian kirkon yhteyteen. Knaappineuvosto edustaa 

Brandstaka knaapit r.y:tä, Husgafvel –seura r.y:tä, Pihlhjerta Knaappisuku r.y:tä sekä Pihlhjärta-

Tepponen Knaappisuku r.y:tä. 

 

Perimätiedon mukaan Vehkalahden knaappisukujen vaakunat ovat historian saatossa esiintyneet 

Vehkalahden kirkon seinällä. 

 

Vaakunoiden asennuksesta on keskusteltu kirkkoherra Juha Tanskan ja arkkitehti Ulla Raholan 

kanssa. Knaappivaakunoiden sijoittamisesta Haminan Marian kirkon yhteyteen on Museoviraston 

lausunto (liite 9), jonka mukaan nimenomaan kirkkosalin ulkopuolella, asehuoneen alueella on 

vaakunoille sopiva sijoituspaikka. Lausunnon mukaan toteutuksessa on huomioitava, että 

vaakunoiden materiaalin, pintakäsittelyn ja värien tulee olla tarpeeksi arvokkaita 

kirkkorakennukseen. Taiteilijalle asetetaan myös korkeat laatuvaatimukset. Vaakunoiden 

ripustuksen tulee olla poistettavissa ja kiinnitystavassa tulee ottaa huomioon kirkon seinien 

historialliset kerrostumat. 

 

Hankkeen kustannuksista vastaavat Knaappineuvostoa edustavat sukuseurat. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Hyväksytään Knaappineuvoston esitys sijoittaa kolme kappaletta sukuvaakunoita Marian 

kirkon asehuoneen alueelle. Seurakunnan puolesta asiaa hoitaa kirkkoherra Juha Tanska 

yhdessä Knaappineuvoston sekä Kirkkohallituksen kulttuuriasiantuntija Saana Tammiston 

ja Museoviraston edustajan kanssa. Hankkeen kustannuksista vastaa Knaappineuvoston 

sukuseurat. 

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttin. 

Kirkkoneuvosto pitää tärkeänä, että 

a) vaakunoiden sijoittamisessa jatkossa noudatetaan tasapuolisuutta,  

b) päätökset tehdään vapaan seinätilan sallimissa rajoissa ja 

c) sukuvaakunoilla on historialliset siteet Marian kirkkoon.  
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Päätöksien perusteena on Museoviraston hyväksymät suunnitelmat ja että sukuseurat 

maksavat vaakunoista aiheutuvat kaikki kustannukset. 

 

15 § 

Lastenohjaajan määräaikaisen toimen täyttäminen 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Kirkkoneuvosto totesi kokouksessaan 28.1.2016, että lastenohjaaja Anne Parkko jää 

vanhuuseläkkeelle 1.2.2017 alkaen. Kokouksessaan 25.4.2016 kirkkoneuvosto linjasi, että 

vapautuva lastenohjaajan toimi täytetään määräajaksi ja työalan toivotuksesta määräaikaisuus 

ulottuu kevääseen 2018. Keväällä 2018 tarkastellaan kerholaisten määriä ja seurakunnan 

syntyvyyden kehittymistä. 

 

Lapsityöstä vastaava pappi Anna Kinnunen ja vt. lapsityönohjaaja Mia Rautamies esittävät, että 

avoimeksi tulevaan määräaikaiseen lastenohjaajan toimeen valitaan Virpi Honkasalo s. 2.8.1968. 

Virpi Honkasalo valmistuu tammikuussa 2017 lastenohjaajaksi. Hän suorittaa Lapsi- ja perhetyön 

perustutkintoa Lahden diakonian instituutissa. Virpi Honkasalo on työskennellyt Hamina-

Vehkalahden ja Haminan seurakunnan lapsityön kerhoissa 31.3.2008 alkaen säännöllisesti sijaisena. 

Hänellä on tällä hetkellä voimassa oleva työsuhde seurakuntaan 31.1.2017 asti. 

 

Virpi Honkasalo on osoittautunut luotettavaksi ja taitavaksi työntekijäksi. Hän on avoin uusille 

työtavoille ja seurakunnan lapsi- ja perhetyön kehittämiselle. Pitkäaikaisena työntekijänä hänellä on 

seurakunnan toiminnan tuntemusta sekä sitä osaamista, jota seurakunnan lapsityö kaipaa. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään valita lastenohjaajan kokoaikaiseen, määräaikaiseen toimeen Virpi Honkasalo s. 

2.8.1968 ajalle 1.2.2017-3.6.2018, palkkaus KirVESTES:n mukaan, vaativuusryhmä 401  

peruspalkka 1.871,58 euroa +erityisperuste 29,17 euroa + mahdollinen vuosisidonnainen 

palkanosa. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

16 § 

Osa-aikaisen lastenohjaajan määräaikaisen toimen täyttäminen 

Valmistelija, va. lapsityönohjaaja Mia Rautamies 

 

Kirkkoneuvoston 26.9.2016 § 99 päätöksen mukaan laitettiin hakuun lastenohjaajan maääräaikainen 

toimi, 20 viikkotuntia. Työsuhde päättyy 3.6.2018. Palkkaus KirVESTES:n mukaan 

vaativuusryhmän 401 mukaan, peruspalkka 52 % kokoaikaisen palkasta 1.871,58 euroa + 

erityisperuste 29,17 euroa + mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa. 

 

Avoimesta toimesta ilmoitettiin seurakunnan ilmoitustaululla sekä Te-palveluiden kautta. Saimme 

viisi hakemusta.  

- hoiva-apulainen hoivakodissa 

- lähihoitaja-opiskelija, joka työskennellyt yli 10 vuotta huolinta-alalla 

- merkonomi, joka suorittanut kerhonohjaajan tutkinnon 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

- kauppakoulun ja artenomin tutkinnon suorittanut perhepäivähoitaja 2009-2015, 

kerhonohjaajan tutkinto ja MLL:n leikinohjaan kurssi 

- Sanna Pesonen s. 31.7.1985, parturi-kampaaja, keittiötyöntekijä, opiskelee 

Seurakuntaopiston Jaakkiman kampuksessa Lapsi- ja perhetyönperustutkintoa, arvioitu 

valmistuminen kesäkuu 2017. 

-  

Sanna Pesonen on toiminut Haminan seurakunnan lapsityössä sijaisena 13.10.2014 alkaen 

kevääseen 2016. Hän on osoittautunut oma-aloitteiseksi, iloiseksi ja innostuneeksi työntekijäksi, 

joka pystyy organisoimaan asioita ja kantamaan vastuun työstään. Hän pystyy itsenäiseen 

työhön ja yhteistyö muiden työntekijöiden kanssa sujuu erinomaisesti. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään valita lastenohjaajan määräaikaiseen toimeen , 20 viikkotuntia 1.2.2017-3.6.2018 

väliseksi ajaksi Sanna Pesonen s. 31.7.1985, palkkaus KirVESTES:n mukaan, 

vaativuusryhmän 401, peruspalkka 52 % kokoaikaisen palkasta 1.871,58 euroa + 

erityisperuste 29,17 euroa + mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa. Epäpätevyysalennus 10 

% siihen asti kunnes työntekijä osoittaa todistuksen kelpoisuudesta. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

17 § 

Herran Kukkaron sisäilmakorjausten suunnittelutilanne 

Valmistelija talousjohtaja 050 594 3888 

 

 

Herran Kukkaron sisäilmaepäilyjen johdosta Insinööri Studio tutki kiinteistöä syksyllä 2016 ja otti 

rakenteista näytteitä, joissa oli  runsaasti kosteusvaurioon viittaavia homeita ja bakteereja. 

Alapohjarakenteen toja  -eristekerroksesta välittyy sisäilmaan poikkeavaa, maakellarimaista hajua. 

Alapohja on havaintojen mukaan kosteusteknisesti ns. riskirakenne. Maaperän kosteus pääsee 

rakenteen orgaaniseen eristetilaan ja näytteiden perusteella rakenteeseen syntyy vaurioita. 

Rakenteen reuna-alueilta ja epäjatkuvuuskohdista sekä läpivienneistä voi sisäilmaan kulkeutua 

korvausilman mukana epäpuhtauksia, jotka heikentävät sisäilmanlaatua. Alapohjarakenteessa on 

asbestia mm. liimassa sekä PAH-yhdisteitä eristeissä. 

 

Yläpohjassa ei ole erillistä höyrynsulkukerrosta ja rakennuksen ollessa alipaineinen, voi 

epätiiveyskohtien kautta kulkeutua ilmaa sisätiloihin ja heikentää ilmanlaatua. Rakennuksen ollessa 

ylipaineinen, kulkeutuu lämmin ja kostea ilma yläpohjaan ja varsinkin talviaikana voi aiheuttaa 

kondensoitumista kattorakenteissa. Havaintojen perusteella yläpohjan vaikutus sisäilmaan on 

vähäinen, mutta puutteet tulee huomioida tulevaisuudessa tehtävissä remonteissa ja 

korjaussuunnittelussa. Muistio rakenneteknisistä tutkimuksista jaetaan esityslistan mukana. 

 

Seurakunnan rakennuttamisen konsultti Markku Kaarlela, rakennusmestari Jyrki Ahokas ja 

Insinööristudion Petri Lönnblad pitävät palaverin talousjohtajan kanssa, jossa tuli ilmi, että Herran 

Kukkaron sisäilmaremonttia ei voida tehdä kevyesti eli ns. kapseloimalla vaan korjaukset vaativat 

rakenteiden purkamista. 
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Rakennusinsinööri Petri Lönnblad on antanut seurakunnalle tarjouksen sisäilmakorjauksen 

hankesuunnittelusta 8.850 euroa alv 0 %, (alv 24 % 2.124 euroa) yhteensä 10.974 euroa. 

Tarjous jaetaan esityslistan mukana. Tarjous sisältää korjaustarpeiden määrittelyn, havaittujen 

vaurioiden korjaustapojen määrittämisen (ei tiivistekorjaus), rakenneavaukset, haitta-

ainetutkimukset, kustannusarvion laadinnan sekä kokoukset rakennuttajan kanssa. 

Hankesuunnitelma valmistuu huhtikuun loppuun mennessä, mikäli tilaus tapahtuu 13.1.2017 

mennessä. 

 

Petri Lönnblad oli mukana kokouksessa asiantuntijana kuultavana. Hän poistui ennen keskustelua ja 

päätöksentekoa. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Hyväksytään Insinööristudio Oy:n hankesuunnittelutarjous yht. 10.974 euroa, sis. alv 24 %. 

 

Päätös 

Päätettiin hyväksyä Herran Kukkaron sisäilmakorjauksen hankesuunnittelutarjous InsinööriStudion 

tekemän tarjouksen mukaisesti. Suunnitteluun on varattu määräraha talousarviossa. 

 

18 § 

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi 

 

Liitteenä 10  luettelo viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoista. 

 

Esitys, talousjohtaja 050 594 3888 

Merkitään päätöspöytäkirjat tiedoksi. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

19 § 

Lähetystyölle varatun talousarviomäärärahan jakaminen vuonna 2017 

Valmisteljat: Liisa Länsmans puh. 050 464 3862, Matti Astola  040 5410 5398 ja Emilia Turpeinen 

050 386 5717 

 

Vuodelle 2017 on varattu talousarviomäärärahaa 31 000 € jaettavaksi lähetysjärjestöille. 

Kirkkoneuvoston aiemman päätöksen perusteella on päätetty avustussumma jakaa 

vapaaehtoiskannatuksen suhteessa seuraavien kirkkomme lähetysjärjestöjen kesken: Suomen 

Lähetysseura (SLS), Evankelinen Lähetysyhdistys (ELY), Suomen Evankelisluterilainen 

Kansanlähetys (SEKL), Suomen Pipliaseura (SPS), Evankelinen lähetysyhdistys Kylväjä (ELK) 

sekä Sanansaattajat (SANSA). 

 

Kirkkohallitukselta on tullut syksyllä 2015 toive, että seurakunnat ilmoittaisivat järjestöille 

kohdennetut avustukset mahdollisimman aikaisin, jotta järjestöjen taloussuunnittelu olisi 

varmemmalla pohjalla. Kirkkoneuvoston päätöksen 15.10.2015 § 154 mukaan päätös tehdään 

tammikuussa.  

 

Vuoden 2015 vapaaehtoiskannatus oli näiden järjestöjen osalta seuraava: 
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SLS 43 720  38,6 

ELY 33 860  29.9   

SEKL  21 064  18,6   

SANSA   5 895    5,2    

SPS   4 461    3,9 

ELK   4 183____    3,8_________________ 

Yhteensä 113 183  100% 

   

Nimikkosopimukset seurakunnalla on Suomen Lähetysseuran (SLS), Evankelisen 

Lähetysyhdistyksen (ELY), Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) sekä 

Kansanlähetyksen (SEKL) kanssa.  

Lähetystyö esittää kirkkoneuvostolle, että vuoden 2017 avustusmääräraha 31 000 € jaetaan 

lähetysjärjestöjen kesken laskelman mukaisessa prosentuaalisessa suhteessa. Koska vuoden 2016 

vapaaehtoiskannatusluvut saadaan vasta keväällä, on käytetty vuoden 2015 lukuja. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Vuoden 2017 avustusmääräraha 31.000  euroa jaetaan seuraavasti 

a) 

SLS  11 966 € 

ELY    9 269 €    

SEKL    5 766 € 

SANSA    1 612 € 

SPS    1 209 € 

ELK    1 178 € 

 31 000 € 

 

b) . jos avustuksen suuruus on alle 3.000 euroa se maksetaan kokonaan 15.3. mennessä. avustuksen 

suuruus on yli 3.000 euroa se maksetaan kahdessa saman suuruisessa erässä toinen 15.3. mennessä 

ja toinen 15.8 mennessä. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

20 § 

Muut esille tulevat asiast 

 

Päätös 

Muita esille tulevia asioita ei ollut. 

 

 

21 § 

Muutoksenhaku 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 
perusteet 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot 
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 
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5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista 
hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska 
päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.  
 
Pöytäkirjan pykälät: 1-7, 9 13,18, 20-21 

 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:8, 14 
 
 

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 24 luvun 14 §:n 2 mom:n                               Pöytäkirjan pykälät: 
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,                              Pöytäkirjan pykälät: 
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai                           Pöytäkirjan pykälät: 15,16  
4. hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom:n                                Pöytäkirjan pykälät: 
5. 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 8a §: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 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.  
 
Pöytäkirjan pykälät: 17 
 
 

  

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaati- 
musviranomai- 
nen ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: 
 

 Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto 

  
Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34 
Postiosoite:PL 77 
Telekopio (05) 2103 022 
Sähköposti:hamina.srk@evl.fi 
 
Pöytäkirjan pykälät: 
8, 14, 
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. 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. 
 

Oikaisuvaati- 
muksen 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 
 

 

                                                 
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € 
(rakennus –ja käyttöoikeusurakat) 
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HANKINTAOIKAISU 

Hankintaoikaisu
n tekeminen 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä 
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).  
 

Toimitusosoite 
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: 
Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34, 49400  HAMINA 
Postiosoite:PL 77, 49401  HAMINA 
Telekopio (05) 2103 022 
Sähköposti:hamina.srk@evl.fi 
 
Pykälät  17 
 

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä 
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, 
lähetin välityksellä tai sähköisesti. 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 siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 
Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 

Hankintaoikaisu
n 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 

Valitus- 
viranomainen 
ja valitusaika 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kirkollis- ja hallintovalitukset 
 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 
 

  Itä-Suomen hallinto-oikeus 
 
Käyntiosoite: Puistokatu 29 
Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO 
Puh. 029 56 42500 (vaihde) 
Telekopio 020 56 42501 
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
 
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 
 
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
30 päivää 
 

  
Kirkollisvalitus alistusasiassa 
 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 
 

 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 
 
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 
Postiosoite: PL 122, 50101 MIKKELI 
Telekopio: (015) 321 6016 
Sähköposti:mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi 
 

 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 

  Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 
 
PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki 
Telekopio: 09-1802 350 
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi 
 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: 
 

30 päivää 
 
 
 
 
 
 
30 päivää 
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PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto 
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo) 
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi 
 

  
Valitus markkinaoikeuteen 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon 
asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen 
asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). 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 siitä, että 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.  
 
Pykälät  115 
Markkinaoikeuden yhteystiedot                                                                                                                  
Valitusaika  14 päivää 
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: 

 
Postiosoite:  Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI 
Käyntiosoite   Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI 
Telekopio:  029 56 43314 
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi 
 

 

Muutoksenhaku-
ajan laskeminen 

 

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika 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.  
 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
– valittajan nimi ja kotikunta 
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä 
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta 
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. 
 

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) 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 yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 
 

Valitus-  
asiakirjojen 
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. 

 

Oikeuden- 
käyntimaksu 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-
oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2.000 euroa arvoltaan alle 1 miljoonan euron hankintaa koskevassa 
asiassa, jollei lain 4-7 §:stä muuta johdu. Arvoltaan vähintään 1 miljoonan euron ja sitä suuremmissa hankinnoissa 

oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa määräytyy lain 2 §:n 2 momentin mukaisesti. Yksityishenkilön 
oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
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Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.  

 


