KOKOUSKUTSU
4.12.2018
LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
AIKA:

Keskiviikkona 12.12.2018 klo 18.00 alk,
Puuro- ja kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen

PAIKKA:

Kirkkokoti, Kirkkotie 3

Käsiteltävät asiat
1.
2.
3.
4.
5.

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Seurakunnan ja haudanhoitorahaston talousarvio vuodelle 2019
sekä suunnitelmat vuosille 2020-2021
6. Seurakuntatalon suunnittelun jatkosta päättäminen
7. Jukka Iso-Peitsalon testamentin vastaanottaminen
8. Iso-Peitsalon kiinteistöjen ostotarjouksien hyväksyminen
9. Diakoniarahastosääntöjen hyväksyminen
10. Seurakuntavaalien tuloksen toteaminen
11. Tiedoksiantoasiat
12. Muut asiat
13. Muutoksenhaku
14. Kokouksen päätös

Marjo Uusi-Kinnala
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirja nähtävänä

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä Laitilan
seurakunnan kirkkoherranvirastossa 14.12.2018-14.1.2019 yleisenä
virastoaikana.

Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 4.12.2018.

Merja Jusi
talouspäällikkö, kirkkovaltuuston sihteeri
Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 4.12.2018-14.1.2019
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LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
AIKA:

Keskiviikkona 12.12.2018 klo 18.00

PAIKKA:

Kirkkokoti, Kirkkotie 3

Saapuvilla

varajäsenet
Uusi-Kinnala Marjo, pj. X
Sarajuuri Hannu, vpj.
X
Arokoivu Nina
X
Elo Laura
X
Iiskala Paulina
X
Jäspi Irma
X
Kallio Pirkko
X
Kivi-Jalonen Elisa
X
Koivusalo Ulla-Maija / poissa
------------Korte-Hemmilä Eeva
X
Lahtonen Hanna
X
Laiho Kari
X
Lassila Jarkko
X
Lehtola Seppo
X
Manni Sampo
X
Marttila Marjut
X
Männistö Jarkko
X
Pavela Lahja
X
Perkkola Jussi
X
Pilppula Oskari
X
Ruoho Jaana
X
Urhonen Outi
X, saapui klo 18.40, §:n 30 aikana
Vainio Riina
X

Muut saapuvilla olevat

Laitinen Petri, kirkkoherra
Jusi Merja, talouspäällikkö

X
X

Allekirjoitukset
Marjo Uusi-Kinnala
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Merja Jusi
sihteeri

Laitilassa 12.12.2018

Jussi Perkkola
pöytäkirjan tarkastaja

Oskari Pilppula
pöytäkirjan tarkastaja

3/2018

Kirkkovaltuusto

3 (17)

12.12.2018

25. § KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
Kirkkoherra piti kokouksen aluksi alkuhartauden.

26. § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on
lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Kokouskutsu luetaan lisäksi päiväjumalanpalveluksen yhteydessä ja julkaistaan
sanomalehdessä.
Kutsu on luettu päiväjumalanpalveluksessa Laitilan kirkossa 9.12.2018, julkaistu
seurakunnan ilmoitustaululla 4.12.2018 ja samana päivänä lähetetty asialuetteloineen
valtuutetuille sekä julkaistu Laitilan Sanomien seurakuntatiedoissa 7.12.2018.
Esitys:

Suoritetun läsnäolijoiden toteamisen jälkeen kokous todetaan laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Varsinaisia jäseniä oli paikalla 21 ja varajäseniä ei ollut paikalla.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Lisäksi Outi Urhonen saapui pykälän 30 aikana klo 18.40.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

3/2018

Kirkkovaltuusto

4 (17)

12.12.2018

27. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsun mukaisen esityslistan
kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouskutsun mukaisen esityslistan
kokouksen työjärjestykseksi.

28. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Jussi Perkkola ja
Oskari Pilppula. Seuraavana vuorossa ovat Jaana Ruoho ja Outi Urhonen Pöytäkirja
tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen tai taloustoimistossa (Keskuskatu 17)
torstaina 13.12.2018.
Esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee Jussi Perkkolan ja Oskari Pilppulan
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi Jussi Perkkolan ja Oskari Pilppulan
pöytäkirjantarkastajiksi

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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siht.
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29. § SEURAKUNNAN JA HAUDANHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE
2019 SEKÄ SUUNNITELMAT VUOSILLE 2020-2021
KV Liite nro 1 § 29

KN 114 § / 29.11.2018 SEURAKUNNAN JA HAUDANHOITORAHASTON
TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ SUUNNITELMAT VUOSILLE 2020-2021
KN Liite nro 1 § 114.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös
vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on
toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat
ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään
seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset
seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion
sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2)
Kirkkovaltuusto vahvisti 14.6.2018 kokouksessaan kirkollisveroprosentiksi 1,60 %
vuodeksi 2019 ja tämän mukaisesti arvioitu kirkollisverotulo vuodelle 2019 on 1.612
milj. €. Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin
yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin
seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Nykyisen lain mukaan seurakunnille annettuja
yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella.
Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Arvio
valtionrahoituksen osuudesta vuodelle 2019 on 0,164milj.€. Arvioidut verotulot
yhteensä Laitilan seurakunnalle vuodelle 2019 ovat 1.776 milj. €.
Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja
vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on
voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruisen
yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän
kesäkuussa. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30 prosentilla ensi vuonna.
Talousarviossa on varauduttu maltillisesti korotusten kustannusvaikutuksen olevan 1,0
prosenttia vuodelle 2019.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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Ehdotukset vuoden 2019 toiminta- ja talousarvioksi on käsitelty johtoryhmän
6.11.2018 kokouksessa. Johtoryhmässä todettiin, että vuoden 2019 talousarvion
laadintaan annettu ohjeistus käyttää laadinnassa – 5 % tilinpäätöksen toteutuneista
käyttömenoista on toteutunut osittain. Lisäksi ehdotukset on nyt mietitty aiempaa
tarkemmin ja vuoden 2018 budjettiin nähden vähennys on kuitenkin huomattava.
Talousarvioon sisältyy arvioitu pysyvien vastaavien myyntivoitto 55.000,-€: ja vuoden
2019 arvioitu tulos on 74.961,-€:n ylijäämäinen.
Seurakunnan haudanhoitorahaston toimintatuotot vuodelle 2018 on arvioitu olevan
48000€ ja toimintamenot 48750€, vuosikatteeksi jää 0,- euroa. Haudanhoitorahasto
ottaa hoitaakseen yksityisiä hautoja maksua vastaan, eikä hautojen hoitoon saa käyttää
verovaroja, vaan kulut tulee kattaa hoitomaksuilla. Haudanhoitorahaston
talousarvioehdotus vuodelle 2019 sekä vuosille 2020-2021 sisältyy seurakunnan
talousarvioehdotukseen.

Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1. käsittelee seurakunnan vuoden 2019 talousarvioesityksen sekä
toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2020-2021,
2. esittää vuoden 2019 talousarvioesityksen sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmat vuosille 2020-2021 kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi,
3. käsittelee haudanhoitorahaston vuoden 2019 talousarvioesityksen
sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2020-2021 ja esittää ne
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja
4. esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion sitovuuden
olevan pääluokan nettomenon sitovuustasoinen.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

KV 29 §
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.
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30. § SEURAKUNTATALON SUUNNITTELUN JATKOSTA PÄÄTTÄMINEN
KV Liite nro 1 § 30 kilpailulautakunnan arviointipöytäkirja
Liite nro 2 § 30 mielipidekyselyn kannanotot seurakuntatalovaihtoehtoihin

KN 119 § / 29.11.2018 SEURAKUNTATALON SUUNNITTELUN JATKOSTA
PÄÄTTÄMINEN
KN Liite nro 1 § 119 kilpailulautakunnan arviointipöytäkirja
Liite nro 2 § 119 mielipidekyselyn kannanotot seurakuntatalovaihtoehtoihin
Laitilan seurakuntatalon arkkitehtuurikilpailun lähtökohtana olivat 1972 rakennetun
seurakuntatalon vaikeat sisäilmaongelmat. Seurakunta totesi tutkimustulosten
pohjalta, että talon ongelmallisten rakenteiden korjaaminen tulisi niin kalliiksi, että
korjaamisen ei ole katsottu olevan tarkoituksenmukaista. Korjaaminen olisi
edellyttänyt mm. ulkoseinärakenteen lähes täydellistä purkamista ja uudelleen
rakentamista, ja silti oli pelättävissä, että korjaustyö ei välttämättä kokonaan
onnistuisi.
Uuden seurakuntatalon sijoituspaikaksi päätettiin valita vanhan jo puretun
seurakuntatalon alue. Suunnittelu päätettiin käynnistää arkkitehtisuunnittelukilpailuna
ja sen muodoksi valittiin kutsukilpailu. Kilpailutehtävänä oli suunnitella Laitilan
seurakunnalle uusi moderni ja nykyaikaista seurakuntatoimintaa ja ihmisten
kohtaamista palveleva seurakuntatalo. Kilpailun pohjana olevan tilaohjelman laajuus
oli noin 1330 m2. Kilpailun tavoitteena oli hahmotella toiminnallisesti houkutteleva ja
tarkoituksenmukainen sekä ympäristöön sopiva ja arkkitehtonisesti laadukas
lähtökohta uudeksi seurakuntataloksi.
Kilpailulautakuntaan kuuluivat:
Petri Laitinen, kirkkoherra, kilpailulautakunnan pj.
Merja Jusi, talouspäällikkö
Marjo Uusi-Kinnala, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Jussi Perkkola, kirkkoneuvoston vpj
Juha Kylänpää, seurakunnan työntekijöiden edustaja
Sinikka Selänne, arkkitehti (ammattijäsen)
Olavi Mäkelä; arkkitehti (ammattijäsen)
Asmo Jaaksi, kilpailijoiden nimeämä arkkitehti (ammattijäsen)
Ville Varjo, dipl.ins., kilpailulautakunnan sihteeri

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Kilpailuun saapui neljä määräaikaan palautettua suunnitelmaa. Ehdotusten
ohjelmanmukaisuus tarkistettiin kilpailulautakunnan ensimmäisessä kokouksessa.
Yhdessä työssä seurakuntatalo oli sijoitettu ohjelman vastaisesti täysin eri tontille.
Kilpailuasiakirjoihin kuuluvassa laatutason kuvauksessa on selkeästi kirjattu, että
suunnittelualueena tulee olla nykyisen seurakuntatalon rakennus alue ja piha-alueet.
Uudisrakennuksen tuleva paikka oli seurakunnan tarkkaan harkitsema, eikä tyystin eri
alueelle tehtyä suunnitelmaa nähty aiheelliseksi arvioida millään tavoin. Ehdotus
jouduttiin täten sulkemaan pois kilpailusta. Kolme muuta suunnitelmaa todettiin
ammattitaitoisesti ja huolellisesti laadituiksi ja kilpailuohjelman kriteerit hyvin
täyttäviksi ja ne hyväksyttiin kilpailuun.
Kilpailussa mukana olleet työt ovat: ”Nide”, ”Triptyykki” ja ”Siivet”.
Kilpailutöiden tekijät ja kilpailulautakunnan päätös julkistettiin 22.11.2018
kaupungintalolla pidetyssä info-tilaisuudessa. Kilpailuehdotusten tekijät ovat: ”Nide”
Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, ”Triptyykki” Sigge Arkkitehdit Oy ja ”Siivet”
Muuan Oy. Kilpailulautakunta päätti yksimielisesti asettaa kilpailun ensimmäiselle
sijalle ehdotuksen ”Siivet”. Ehdotuksen todettiin vastaavan parhaiten
kilpailuohjelmassa asetettuja tavoitteita ja olevan kehitettävissä hyvin toimivaksi,
viihtyisäksi ja houkuttelevaksi seurakuntataloksi.
Kilpailutyöt ovat olleet julkisesti nähtävinä Laitilan kirjastossa ja seurakunnan
kotisivuilla. Lisäksi seurakunnan kotisivuilla oli avoin mielipidekysely,
vastauslomakkeelle kirjatut kannanotot on koottu liitteenä olevaksi yhteenvedoksi.

Kilpailutyö ”Siivet” oli myös yleisön suosikki mielipidekyselyssä.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Kilpailuohjelmassa on todettu, että suunnittelutyötä on tarkoitus jatkaa voittaneen
ehdotuksen pohjalta ja että kilpailuasiakirjoissa esitettyjä määrittelyjä ja vaatimuksia
tarkennetaan yhdessä valitun suunnittelijan kanssa rakennussuunnitteluvaiheessa.
Kilpailuohjelmassa on myös mainittu, että tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla
jatkamatta suunnittelua, mikäli kilpailuehdotusten ei katsota olevan
jatkokehityskelpoisia tai mikäli seurakunnan taloudessa tai muissa olosuhteissa
tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka estävät hankkeen toteuttamisen.
Ennen jatkosuunnittelusta päättämistä olisi aiheellista selvittää kirkon ja Laesaaren
kappelin korjaustarpeet ja lisäksi tulee selvittää tämän hetkinen tilatarve, nyt kun
seurakunnalla on kokemusta väistötiloissa toimimisesta. Näiden asioiden vuoksi
päätöstä jatkosuunnittelusta ei esitetä tehtäväksi vielä tässä vaiheessa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
1) tiedoksi, että kilpailulautakunta valitsi seurakuntatalon
suunnittelukilpailun voittajaksi arkkitehtitoimisto Muuan Oy:n
suunnitteleman kilpailutyön ”Siivet” ja
2) ettei edellä mainittujen asioiden vuoksi vielä tässä vaiheessa tehdä
päätöstä jatkosuunnittelusta.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

KV 30 §
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

Outi Urhonen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.40.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

3/2018

Kirkkovaltuusto

10 (17)

12.12.2018

31. § JUKKA ISO-PEITSALON TESTAMENTIN VASTAANOTTAMINEN

KN 72 § / 30.8.2018 JUKKA ISO-PEITSALON TESTAMENTIN
VASTAANOTTAMINEN
Jukka Iso-Peitsalo on 30.1.2015 tekemällään testamentilla testamentannut Laitilan
evankelisluterilaisella seurannalle 60 % omaisuudestaan. Testamentissa on lisäksi
kaksi muuta yksityishenkilöä edunsaajana, molempien osuus on 20 %. Jukka IsoPeitsalo on kuollut 11.1.2017. Kirkkoneuvoston 16.2.2017 kokouksessaan tekemän
esityksen mukaisesti asianajotoimisto Kailiala & Palo Oy:n varatuomari/asianajaja Jari
Kailiala on toiminut testamentin pesänselvittäjänä. Kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Jussi Perkkoja ja talouspäällikkö Merja Jusi ovat olleet
seurakunnan edustajina pesänselvityskokouksissa 24.8.2017, 18.10.2017, 23.4.2018 ja
27.6.2018.
Laitilan seurakunta on saanut ennakkona 27.4.2018 ja 30.4.2018 yhteensä 75.000,00
euroa ja 27.6.2018 tehdyn osittaisen perinnönjaon sopimuksen perusteella Päivärinnenimisen kiinteistön RN:o 7:24 kiinteistötunnus 400-447-7-24, maapinta-alaltaan
17,098 ha, Päivärinne I –nimisen kiinteistön RN:o 1:15, kiinteistötunnus 400-425-115, maapinta-alaltaan 16,660 ha ja Korpipelto-nimisen kiinteistön RN:o 2:9
kiinteistötunnus 400-447-2-9, maapinta-alaltaan 14,27 ha. Kaikki testamentin
osapuolet hyväksyivät perinnönjakosopimuksen joten se sai lainvoiman heti
27.6.2018.
Hautausta ja haudanhoitoa lukuun ottamatta testamentti ei sisällä ehtoja varojen
käytöstä. Testamentti, pesänselvittäjän tili Jukka Iso-Peitsalon kuolinpesän hallinnosta
ja sopimus osittaisesta perinnönjaosta ovat nähtävillä kirkkoneuvoston jäsenille
kirkkoneuvoston kokouksessa tai etukäteen seurakunnan taloustoimistossa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta ottaa testamenttilahjoituksen
kiitollisuudella vastaan. Asia esitetään tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

KV 31 §
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.
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32. § ISO-PEITSALON KIINTEISTÖJEN OSTOTARJOUKSIEN HYVÄKSYMINEN
KV Liite nro 1 § 32 kartat myytävistä kohteista
Liite nro 2 § 32 tarjoukset palstoista

KN 73 § / 30.8.2018 JUKKA ISO-PEITSALON TESTAMENTIN PERUSTEELLA
SEURAKUNNALLE TULLEIDEN KIINTEISTÖJEN MYYNTI
KN Liite nro 1-4 § 73.
Seurakunnan johtoryhmä on valmistellut Jukka Iso-Peitsalon testamentista tulleiden
kiinteistöjen mahdollista myyntiä. Metsäasiantuntija Kari Laiho oli mukana
johtoryhmän kokouksessa 8.8.2018 ja myyntiä on valmisteltu siten, että kiinteistöt
laitettaisiin myyntiin neljänä kohteena. Myytävistä palstoista on metsänhoitoyhdistys
Lounametsän / Kari Laihon 8.8.2018 tekemät metsän arviot. Kartat myytävistä
kohteista ovat liitteenä.
- Palsta 1 (sininen): Saukomäki, metsää 1,4 ha ja peltoa n. 0,9 ha,
liite nro 1.
- Palsta 2 (keltainen): Kotolohko, sis. tontin + rakennuksia, metsää 4,1
ha ja peltoa n. 4,2 ha,
liite nro 2.
- Palsta 3 (violetti): Verenheittämä, metsää 20,6 ha ja peltoa n. 3,1 ha,
liite nro 3.
- Palsta 4 (vihreä): Kyrönmäki, metsää 6,7 ha ja peltoa n. 4,0 ha,
liite nro 4.
Tarjouspyyntö kiinteistöjen välityspalvelusta on lähetetty kolmelle eri välittäjälle,
Myynnissä edellytetään laajaa ja näkyvää markkinointia siten, että kohteita myydään
ainakin Laitilan Sanomien, Länsi-Suomen, Vakka-Suomen Sanomien ja Maaseudun
tulevaisuuden palstoilla. Lisäksi tarjouspyynnössä mainitaan tehokkaan
nettimainonnan ja hyvien maastomerkintöjä palstojen rajoilla ja opastusta kohteille
(viitoitus tms.) arvostamista.
Tarjoukset pyydettiin jättämään viimeistään 21.8.2018 klo 12.00 ja tarjoukset avattiin
keskiviikkona 22.8. Tarjoukset saatiin määräpäivään mennessä pyydetyiltä kolmelta
välittäjältä.
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Saadut tarjoukset:
Välityspalkkio

Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV

3 % + alv 24 %

Kiinteistötoimisto Asko Vainio Ky

1000,-€ ilm. kulut
2 % kauppahinnasta sis. alv
+ 200,-€/kauppakirja
4 % sis alv.
min.palkkio 2500,- €/kauppa

OP-Kiinteistökeskus

Kaikki kulut huomioiden on Kiinteistötoimisto Asko Vainio Ky:n tarjous
kokonaistaloudellisesti edullisin.
Metsäasiantuntija Kari Laiho on kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1) päättää laittaa myyntiin Jukka Iso-Peitsalon testamentin perusteella
seurakunnalle tulleet kiinteistöt:
o Palsta 1 (sininen): Saukomäki, metsää 1,4 ha ja peltoa
n. 0,9 ha,
liite nro 1.
o Palsta 2 (keltainen): Kotolohko, sis. tontin +
rakennuksia, metsää 4,1 ha ja peltoa n. 4,2 ha,
liite nro 2.
o Palsta 3 (violetti): Verenheittämä, metsää 20,6 ha ja
peltoa n. 3,1 ha,
liite nro 3.
o Palsta 4 (vihreä): Kyrönmäki, metsää 6,7 ha ja peltoa n.
4,0 ha,
liite nro 4.
2) valitsee metsäpalstojen myyntien välittäjäksi Kiinteistötoimisto Asko
Vainio Ky:n.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Metsäasiantuntija Kari Laiho poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn jälkeen klo 17.45.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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KN 122 § / 29.11.2018 ISO-PEITSALON KIINTEISTÖJEN OSTOTARJOUKSIEN
HYVÄKSYMINEN
KN Liite nro 1 § 122 tarjoukset palstoista
Kirkkoneuvoston 30.8.2018 kokouksessaan myyntiin laittamista Iso-Peitsalon
kiinteistöistä on saatu tarjouksia jokaisesta palstasta. Liitteenä olevasta yhteenvedosta
selviää tarjousten jättäjien nimet ja tarjousten suuruudet.
Kirkkolaki 14 luku 4 § mom 1: Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan
kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Talouspäällikkö esittää korkeimpien tarjousten hyväksymistä ja kauppakirjojen
tekemistä ehdollisena siten, että kaupan edellytyksenä ovat Turun tuomiokapitulin ja
kirkkohallituksen hyväksynnät. Kauppahinnan maksu tapahtuu kirkkohallituksen
hyväksymisen ja valitusajan umpeutumisen jälkeen.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
kiinteistöpalstatarjousten hyväksymistä seuraavasti:
1) Palsta 1: Saukomäki, metsää 1,4 ha ja peltoa n. 0,9 ha, liite nro 1.
Risto Hurme 20 000 €
2) Palsta 2: Kotolohko, sis. tontin + rakennuksia, metsää 4,1 ha ja
peltoa n. 4,2 ha, liite nro 2.
Risto Hurme, koko palsta 130 000 €
3) Palsta 3: Verenheittämä, metsää 20,6 ha ja peltoa n. 3,1 ha, liite nro
3.
Mty Mäki-Arvela 55 000 €
4) Palsta 4: Kyrönmäki, metsää 6,7 ha ja peltoa n. 4,0 ha, liite nro 4.
Kaisa ja Janne Punki 51 000 €
Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

KV 32 §
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.
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33. § DIAKONIARAHASTOSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
KV Liite nro 1 § 33 voimassa oleva diakoniarahastosääntö
Liite nro 2 § 33 uusittu diakoniarahastosääntö

KN 133 § / 29.11.2018 MUUT ASIAT / DIAKONIARAHASTOSÄÄNTÖJEN
HYVÄKSYMINEN
KN Liite nro 1 § 133 voimassa oleva diakoniarahastosääntö
Liite nro 2 § 133 uusittu diakoniarahastosääntö
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 28.3.2018 kirkkoneuvoston ohjesäännön
päivittämisen (36 §). Päätöksellä, joka on vahvistettu tuomiokapitulissa (KL 10:3),
lakkautettiin johtokunnat. Kirkkoneuvosto hyväksyi tukiryhmien perustamisen ja
tukiryhmien toimintasäännön 7.11.2018 kokouksessaan. Johtokuntien lakkauttamisen
vuoksi myös diakoniarahaston säännöt tulee uusia.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy uusitun diakoniarahaston säännön.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

KV 33 §
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.
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34. § SEURAKUNTAVAALIEN TULOKSEN TOTEAMINEN
KV Liite nro 1 § 34

KN 124 § / 29.11.2018 SEURAKUNTAVAALIEN TULOKSEN TOTEAMINEN
KN liite nro 1 § 124
18.11.2018 päättyneissä kirkollisissa seurakuntavaaleissa valittiin 23 jäsentä Laitilan
seurakunnan kirkkovaltuustoon. Valituista uusia valtuutettuja on 9 ja valittujen keskiikä 49 vuotta. Kirkkovaltuuston vaalin tulos on liitteenä.

Äänestysprosentti kirkkovaltuuston vaaleissa oli 16,5%

Kirkkovaltuustoon valittujen henkilöiden sukupuolijakauma

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Kirkkovaltuustoon valittujen henkilöiden ikäjakauma

Kirkkovaltuustoon valittujen henkilöiden ehdokaslistajakauma

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
merkitsee seurakuntavaalien tuloksen tiedoksi.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

KV 34 §
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.
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35. § TIEDOKSIANTOASIAT
-

Kirkkovaltuuston kokous to 17.1.2019 Lehtoniemen leirikeskuksessa klo 18.00,
kahvi klo 17.30 alkaen.

36. § MUUT ASIAT

Kirkkoherra esitti valtuutetuille kiitokset ja jakoi yhdessä talouspäällikön kanssa
joulumuistamiset.

37. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 37.

38. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja esitti osallistujille lämpimät kiitokset ja päätti
kokouksen klo 18.58.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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