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§ 108

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla. KL 7:4
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ilmoitusasiat kohtaan lisätään kolme asiaa Raija Kukkakorvelta.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus
Esitys

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Rouvali Arja-Leena ja Säämäki
Matti.

Päätös

Pöytäkirja tarkastetaan to 21.10.2021 Domuksessa.
Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Säämäki Matti ja Viitala Matti.
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MERI-PORIN SEURAKUNNAN KOLEHTISUUNNITELMA 24.10. – 31.12.2021
§ 109

Kolehtisuunnitelma liitteenä
Esitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Esityksen mukaan

Pöytäkirja
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§ 110

Meri-Porin seurakunnan seurakuntapastorin viransijaisuus

Diaarinumero

325/01.01.01/2021

Kirkkolaki

11 § (21.12.2012/1008)
Tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan
toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausunto
viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen
viranhoitomääräyksen antamista.

Seurakuntapastori Anna Kasvinen on virkavapaalla asti. Viransijaisuutta hoitamaan ilmoittautui Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapituliin 14 hakijaa. Näistä haastatteluun 6.10. Teamsissa valittiin viisi. He
olivat teologian maisterit, Helmi Jantunen, Elina Kerokoski, Sanni Lehtinen, Jukka Saarenpää ja pastori
Tiina Sampakoski. Sanni Lehtinen perui haastattelun. Haastattelijoina olivat tuomikapitulin puolelta
hiippakuntapastori Pauliina Järvinen ja Meri-Porin seurakunnasta seurakuntapastori Petja Pinomäki ja vt.
Kirkkoherra Samu Repo.
Haastatteluissa parhaiten suoriutuivat Elina Kerokoski, Helmi Jantunen ja Jukka Saarenpää. Näistä
kolmesta valittiin Elina Kerokoski, koska hänellä oli eniten seurakuntatyön kokemusta. Kanttorina hän oli
myös seurakunnassa osallistunut varhaiskasvatusikäisten jumalanpalveluselämän toteuttamiseen. Tämä
kokemus palvelee hyvin Meri-porin seurakunnassa aloitettua varhaiskasvatusikäisten Leikkisää kirkkoa
Elina Kerokoski voi aloittaa työt Meri-Porin seurakunnassa 1.11.2021 alkaen. Ensin teologian maisterina
21.11 asti, jolloin hänellä on pappisvihkimys. Tämän jälkeen vs. Seurakuntapastorina viransijaisuuden
loppuun 2.6.2022 asti.
Esitys

Teologian maisteri Elina Kerokoski kutsutaan seurakuntapastorin viransijaisuuteen
1.11.2021- 2.6.2022 Meri-Porin seurakunnassa.
Palkkaus virassa on vaativuusryhmä 601 mukainen 3090,63 e /kk., koska Elina Kerokoski
ei vielä täytä ajalla 1.11. - 21.11. 2021 viran kelpoisuusvaatimuksia vähennetään siltä ajalta
palkasta 10 prosenttia.

Päätös

Esityksen mukaan

Lava-arviointi

Suuri vaikutus

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 111

Kanttori Hanneli Grönlundin opintovapaa

Diaarinumero

326/01.03.00/2021

Opintovapaahakemus ja hakemus kanttorin viransijaisuuteen liitteenä
Opintovapaalaki:
4 § (17.1.1997/58)
Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on
kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman
työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Samoin työntekijällä on oikeus
yhteensä enintään viisi päivää kestävään opintovapaaseen, jos päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan
yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt vähintään kolme kuukautta
5 § (5.9.1986/663)
Opintovapaa voidaan myöntää opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa.

8§
Jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan
harjoittamalle toiminnalle, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella
kuukaudella tai, milloin on kysymys harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuvasta koulutuksesta,
enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.

Kanttori Hanneli Grönlund hakee opintovapaata ajalle 1.1.
kristillisessä opistossa musiikkiterapia –linjalla.

-

31.5.2022 opiskellakseen

Eurajoen

Esitys

Myönnetään Hanneli Grönlundille opintovapaata ajalle 1.1. - 31.5.2022

Päätös

Esityksen mukaan

Lava-arviointi

Vaikutus pieni

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
.
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§ 112

Kanttori Hanneli Grönlundin viransijaisuuden hoitaminen

Diaarinumero

327/01.01.01/2021

Hakemus liitteenä
Hanneli Grönlundin viransijaisuutta voisi tulla hoitamaan Diakonialaitoksen hautaustoimistossa työskentelevä geronomi Piia Heininen, joka on käynyt sijaiskanttorikoulutuksen Eurajoen opistolla 2014.
Piia Heininen on siitä lähtien tehnyt kanttorin sijaistuksia säännöllisesti.
Meri-Porin seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesääntö:
8§ kirkkoherra
1) tekee seurakunnan viranhaltijaa ja työntekijää koskevat päätökset seuraavissa asioissa:
A) ottaa enintään kuuden kuukauden ajaksi sijainen, milloin viranhaltijalla tai työntekijällä on ollut lakiin
tai virkaehtosopimukseen perustuva oikeus saada virkavapautta tai työlomaa
Hänen virkaansa hoitamaan olen palkannut Piia Heinisen.
Piia Heinisen palkkaus virassa on vaativuusryhmän 502 mukainen 2666,03 e/kk., koska Piia Heininen ei
täytä pätevyysvaatimuksia vähennetään hänen palkastaan 10 prosenttia.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Esityksen mukaan

Lava-arviointi

Vaikutus on melko suuri

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 113

Ilmoitusasiat

-

Talousasiat käsitellään joulukuussa.

-

Liitteiden toimittaminen esityslistan mukana.

-

Jokaisella luottamushenkilöllä on oikeus mielipiteeseensä ja sitä on
kunnioitettava.

-

Seuraava seurakuntaneuvoston kokous ke 10.11.2021 kello 17.00
Pihlavan seurakuntatalon kahviossa.

-

Rippikoulujen konfirmaatio paikasta tullut kyselyitä.
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§ 114

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.48

Allekirjoitukset
Samu Repo
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Nelli Sopenkivi
sihteeri

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Pori 21.10.2021

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 22.10.‒5.11.2021 Meri-Porin
seurakuntatoimistossa, Pihlavan kirkkotie 5, 28800 Pori
Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on ilmoitettu Meri-Porin seurakunta toimiston
ilmoitustauluilla.
Pori 22.10.2021

Nelli Sopenkivi
kokouksen sihteeri
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§ 115
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja niiden 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 annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät

109-112

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
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. kirkkolain 24. luvun 14. §:n 2. momentti
2. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentti
3. kirkkolain 24. luvun 5. §
4. kirkkolain 6. luvun 72.§:n 3. momentti
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. momentin 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 kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on
60.000 € tavarat ja palvelut, 500.000 € käyttöoikeussopimukset/palvelut, 400.000 €
terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut, 300.000 € muut erityiset palvelut, 150.000 € rakennusurakat, 500.000 € käyttöoikeusurakat ja 60.000 € suunnittelukilpailut.
Pöytäkirjan pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Pöytäkirjan pykälät

Meri-Porin seurakuntaneuvosto
Pihlavan kirkkotie 5, 28800 Pori
Pihlavan kirkkotie 5, 28800 Pori
meri-pori@evl.fi

Pöytäkirja
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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.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
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.
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, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus

Osoite

Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
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Faksi
Sähköposti

029 56 42414
turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Hämeenkatu 13
turku.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
09 135 9335, kirjaamo
kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 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.
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Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Muutoksenhakuajan 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 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 (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
250 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
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19.10.2021
Porin seurakuntayhtymä - Meri-Porin seurakuntaneuvosto
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu
Esim. peruutettu valitus

2.050 €
4.100 €
6.140 €
510 €
500 €

