KOKOUSKUTSU
6.3.2017
LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
AIKA:

Torstaina 23.3.2017
kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen,
kokous alkaa klo 18.00

PAIKKA:

Seurakuntatalo / kahvio, Pappilantie 1

Käsiteltävät asiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Laesaaren hautausmaan laajentaminen
Laesaaren hautausmaan kaavan ja käyttösuunnitelman
hyväksyminen
7. Hautaustoimen ohjesäännön hyväksyminen
8. Laesaaren muistolehdon toteuttaminen
9. Laitilan seurakunnan kirkkoherranviran täyttäminen
– kirkkoherran vaali
10. Nummisen kiinteistöstä saadun ostotarjouksen
hyväksyminen
11. Tiedoksiantoasiat
12. Muut asiat
13. Muutoksenhaku
14. Kokouksen päätös
Pöytäkirja nähtävänä

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä Laitilan
seurakunnan kirkkoherranvirastossa 28.3.-27.4.2017 yleisenä
virastoaikana klo 9.00-13.00.

Marjo Uusi-Kinnala
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 6.3.2017.

Merja Hannula
talouspäällikkö, kirkkovaltuuston sihteeri
Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 6.3.-27.4.2017
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LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
AIKA:

Torstaina 23.3.2017 klo 18.00

PAIKKA:

Seurakuntatalo / kahvio, Pappilantie 1

Saapuvilla

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Vuorinen Pirkko

X

X
X

Muut saapuvilla olevat

Kylänpää Juha, vs. kirkkoherra X
Kivistö Marko, arkkitehti
§:t 19-22
Ruotsalo Pertti, kirkkoherranvaalin vaalivalmistelija § 23

Asiat

15 § - 28 §

Allekirjoitukset
Marjo Uusi-Kinnala
puheenjohtaja

Juha Kylänpää
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Laitila 27.3.2017

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja
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15. § KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
Vs. kirkkoherra Juha Kylänpää piti kokouksen aluksi alkuhartauden.

16. § 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 19.3.2017, julkaistu
seurakunnan ilmoitustaululla 6.3.2017 ja samana päivänä postitettu asialuetteloineen
valtuutetuille sekä julkaistu Laitilan Sanomien seurakuntatiedoissa 17.3.2017.
Esitys:

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

Päätös:

Varsinaisia jäseniä oli paikalla 22, varajäseniä 1, yhteensä valtuutettuja
oli paikalla 23. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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17. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsun mukaisen esityslistan
kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouskutsun mukaisen esityslistan
kokouksen työjärjestykseksi.

18. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Hannu Sarajuuri ja
Nina Arokoivu, seuraavana vuorossa ovat Laura Elo ja Paulina Iiskala. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa (Keskuskatu 17) maanantaina 27.3.2017 klo 12.00.

Esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee Hannu Sarajuuren ja Nina Arokoivun
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi Hannu Sarajuuren ja Nina Arokoivun
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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19. § LAESAAREN HAUTAUSMAAN LAAJENTAMINEN
KV Liite nro 1 § 19

KN 26 § / 2.3.2017 LAESAAREN HAUTAUSMAAN LAAJENTAMINEN
KN Liite nro 1 § 26
Laesaaren hautausmaalle tulevalle muistolehdolle ei ole sijoituspaikkaa nykyisellä
kaava-alueella. Esitetty paikka puistomaisella alueella kappelin läheisyydessä
edellyttää hautausmaa-alueen laajentamista. Laajennustarve on huomioitu arkkitehti
Marko Kivistön laatimassa uudessa kaavassa Laesaaren hautausmaalle.
Hautausmaan perustamisesta, laajentamisesta ja lakkauttamisesta päättää
kirkkovaltuusto. Päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. (Kirkkolaki
17 luku 1 §)

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Laesaaren
hautausmaan laajentamisen ja alistaa päätöksen tuomiokapitulin ja
edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

KV 19 §
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kirkkovaltuusto hyväksyi Laesaaren hautausmaan laajentamisen ja
alistaa päätöksen tuomiokapitulin ja edelleen kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.

pj.

siht.

tark.

tark.
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20. § LAESAAREN HAUTAUSMAAN KAAVAN JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN
KV Liitteet nro 1-2 § 20

KN 27 § / 2.3.2017 LAESAAREN HAUTAUSMAAN KAAVAN JA
KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
KN Liitteet nro 1-2 § 27
Arkkitehti Marko Kivistön laatimassa Laesaaren hautausmaan uusitussa kaavassa on
hautausmaa-alueen käyttämätöntä osaa uudelleenjärjestelty toimivammaksi. Lisäksi
tunnustukseton hauta-alue on erotettu selvemmin muusta hautausmaa-alueesta
(laajuus sama kuin aiemmin) ja katastrofihautausalue on osoitettu uudessa
suunnitelmassa aiempaa selvemmin omana alueenaan. Muutoksessa hautapaikkojen
määrä ei olennaisesti muutu
Hautausmaakaava on yleiskartta, joka osoittaa hautausmaan rajat, sen liikenteen
järjestelyt, eri toimintojen sijoitukset sekä jakaa hauta-alueet sopiviin yksikköihin.
Hautausmaakaava laaditaan siten, että hautausmaaksi varattu alue tulee maaston
luonne, kauneusnäkökohdat ja seurakunnan taloudellinen kantokyky huomioon ottaen
käytetyksi tarkoituksenmukaisesti. Kaavaan sisältyy myös hautausmaa-alueen
kuivatus- ja vesihuoltosuunnitelma, jätehuollon järjestäminen sekä käytävien, hautaalueiden ja rakennusten sijainti. (Kirkkojärjestys 17 luku 6 § 1 mom.)
Kirkkovaltuusto hyväksyy jokaista hautausmaata varten hautausmaakaavan ja
hautausmaan käyttösuunnitelman, jotka on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettaviksi. Kirkkojärjestyksessä säädetään niistä asioista, joista
hautausmaakaavassa ja hautausmaan käyttösuunnitelmassa on määrättävä. (Kirkkolaki
17 luku 8 §)
Hautausmaan käyttösuunnitelma sisältää hautausmaakaavan sanallisen selityksen,
joka selventää ne hautausmaakaavan yksityiskohdat, jotka eivät ilmene piirustuksista.
Suunnitelmasta ilmenee lisäksi, onko hautausmaalla tai sen osalla käytössä
syvähautaus ja missä järjestyksessä hautaosastot otetaan käyttöön.
Käyttösuunnitelmassa otetaan huomioon myös eri aikoina perustettujen hautausmaan
osien ominaispiirteet sekä esitetään hautausmaan käytön erityiset rajoitukset.
(Kirkkojärjestys 17 luku 6 § 2 mom.)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Laesaaren
hautausmaan kaavan ja käyttösuunnitelman ja alistaa päätöksen
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

KV 20 §
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kirkkovaltuusto hyväksyi Laesaaren hautausmaan kaavan ja
käyttösuunnitelman ja alistaa päätöksen tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

pj.

siht.

tark.

tark.
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21. § HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN
KV Liite nro 1 § 21

KN 28 § / 2.3.2017 HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN
KN Liite nro 1 § 28
Laitilan seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöön tulee muutoksia Laesaaren
hautausmaakaavan muutoksesta johtuen.
Kirkkovaltuusto hyväksyy hautaustoimen ohjesäännön, joka on alistettava
tuomiokapitulin vahvistettavaksi. (Kirkkolaki 17 luku 7 § mom. 1.)
Hautaustoimen ohjesääntöön on otettava tarkemmat toimeenpanoa ja menettelyä
koskevat määräykset haudoista, hautakirjanpidosta, haudan hoidolle asetetuista
vaatimuksista ja hautamuistomerkkinen hyväksymisestä sekä hautausmaalla
noudatettavasta järjestyksestä. (Kirkkolaki 17 luku 7 § mom. 2.)
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy ohjesäännön ja
alistaa päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

KV 21 §
Päätös:

Ohjesääntöön tehtiin seuraava lisäys kohtaan 1§:
Kehyksissä olevat lainkohdat eivät ole osa varsinaista johtosääntöä.
Tämän lisäyksen jälkeen kirkkovaltuusto hyväksyi ohjesäännön ja
alistaa päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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siht.
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tark.
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22. § LAESAAREN MUISTOLEHDON TOTEUTTAMINEN

KN 29 § / 2.3.2017 LAESAAREN MUISTOLEHDON TOTEUTTAMINEN
Laesaaren muistolehtoalueen toteutukseen on varattu vuoden 2017 toiminta- ja
taloussuunnitelmassa 15.000,- euron määräraha. Kirkkoneuvosto valitsi 19.11.2015
kokouksessaan arkkitehti Marko Kivistön muistolehtoalueen suunnittelijaksi.
Kivistö oli 12.4.2016 esittelemässä suunnitelmaa kirkkoneuvoston kokouksessa ja
kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti jatkaa muistolehdon suunnittelua arkkitehti
Marko Kivistön suunnitelman mukaisesti.
Marko Kivistö on lupautunut tulemaan esittelemään valmistuneen suunnitelman
kirkkoneuvoston kokoukseen.
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy muistolehdon toteutuksen arkkitehti Marko
Kivistön suunnitelman mukaisesti ja esittää suunnitelman tiedoksi
kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

KV 22 §
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi, että kirkkoneuvosto on hyväksynyt
muistolehdon toteutuksen arkkitehti Marko Kivistön suunnitelman
mukaisesti.
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23. § LAITILAN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRANVIRAN TÄYTTÄMINEN –
KIRKKOHERRAN VAALI

KN 30 § /2.3.2017 LAITILAN SEURKAUNNAN KIRKKOHERRANVIRAN
TÄYTTÄMINEN – KIRKKOHERRAN VAALI
Laitilan seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti Kari Aalto on ilmoittanut Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, että hän irtisanoutuu eläkkeelle siirtymisen
vuoksi kirkkoherran virasta 1.4.2017 lukien. Irtisanoutuminen on merkitty
tuomiokapitulin tiedoksi 1.9.2016 (§ 287).
Tuomiokapituli on istunnossaan 2.11.2016 päättänyt Laitilan seurakunnan
kirkkovaltuuston pyynnöstä, että Laitilan seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä
vaalilla, jonka toimittaa Laitilan seurakunnan kirkkovaltuusto.
Tuomiokapituli on sitten julistanut Laitilan seurakunnan kirkkoherranviran
haettavaksi 2.12.2016 kello 15.00 päättyvin hakuajoin.
Tuomiokapituli on istunnossaan 24.11.2016 päättänyt määrätä Naantalin
rovastikunnan lääninrovasti, Raision kirkkoherra Pertti Ruotsalon Laitilan
seurakunnassa toimitettavan kirkkoherran välillisen vaalin KJ 6:19 tarkoittamaksi
vaalin valmistelijaksi.
Niin ikään tuomiokapituli on istunnossaan 2.11.2016 päättänyt - kuultuaan Laitilan
seurakuntaa - määritellä Laitilan seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet
seuraavasti: "Laitilan seurakunnan kirkkoherran tulee tuntea hyvin sekä
seurakunnan hallinto että papin työ. Hänellä tulee olla hyvät esimiestaidot.
Hänen tulee olla yhteistyökykyinen ja valmis kehittämään seurakuntaelämää.
Seurakunnan ominaispiirteisiin kuuluu yhteistyö seurakunnan alueella toimivien
kirkollisten herätysliikkeiden kanssa."
Määräajassa Laitilan seurakunnan kirkkoherran virkaa on hakenut yksitoista (11)
pappia, aakkosjärjestyksessä:
- Pöytyän seurakunnan Karinaisten kappalainen Robert Juha Tapani Dubbe;
- Sauvo-Karunan seurakunnan kirkkoherra Kalle Antti Elonheimo;
- Noormarkun seurakunnan seurakuntapastori Tapio Hietalahti;
- Salon seurakunnan Kuusjoen aluekappalainen Silja Marika Huhtasalo;
- Rauman seurakunnan sairaalasielunhoitotyön seurakuntapastori Sari Hannele
Järnfors;
- Pyhärannan seurakunnan kirkkoherra Petri Tapio Laitinen;
- Uudenkaupungin seurakunnan kappalainen Samuel Aulis Mäkinen;
- Pastori Mertsi Juhani Saarela;

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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- Euran seurakunnan seurakuntapastori Sami Heimo Henrik Tolvanen;
- Ulvilan seurakunnan kappalainen Olli-Matti Tuomas Vuori;
- Rovasti, rehtori Mirja Päivikki Vuoristo.
Tuomiokapituli on sitten istunnossaan 1.2.2017 antanut virkaa hakeneista KJ 6 luvun
16§ 3. momentissa tarkoitetun lausunnon, jossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja
arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan virkaan.
Koska tuomiokapitulin lausunto sisältää henkilöarviointia, se on ns. julkisuuslain
perusteella niiltä osin salassa pidettävää. (Laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta 24§ 29 kohta). Luonnollisesti Laitilan seurakunnan kirkkovaltuuston
jäsenillä on mahdollisuus tutustua lausuntoon ja virkaa hakeneiden
hakemusasiakirjoihin Laitilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa siitä valtuutetuille
erikseen ilmoitettavalla tavalla.
Laitilan seurakunnan kirkkoneuvosto on nimennyt vaalia valmistelemaan
valmistelutyöryhmän. Sen puheenjohtajana on ollut tuomiokapitulin nimeämä vaalin
valmistelija, lääninrovasti Pertti Ruotsalo sekä jäseninä kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Marjo Uusi-Kinnala, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Hannu
Sarajuuri, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jussi Perkkola, vs. kirkkoherra Juha
Kylänpää ja talouspäällikkö Merja Hannula, joka on toiminut ryhmän sihteerinä.
Ryhmän tehtävä on ollut mm. virkaa hakeneiden haastatteluista päättäminen ja
haastattelujen järjestäminen sekä esityksen tekeminen kirkkoneuvostolle /
kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle.
Valmistelutyöryhmä on jo ennen tuomiokapitulin lausunnon saapumista sopinut, että
haastattelut toimitetaan kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä kutsuu
työryhmän toteuttamaan henkilökohtaiseen haastatteluun tuomiokapitulin lausunnon
perusteella 6 – 8 virkaa hakenutta. Näiden haastattelujen perusteella julkiseen
vaalikeskusteluun kutsutaan ne neljä virkaa hakenutta, jotka tuomiokapitulin
lausunnon ja em. henkilökohtaisten haastattelujen perusteella nousevat kärkisijoille.
Tuomiokapitulin lausunnossa hakijat on arvioitu taidon, kyvyn ja koetellun
kansalaiskunnon osalta (vrt. perustuslaki 125 §). Tämän jälkeen lausunnossa on
kokonaisarvio jokaisesta hakijasta.
Tuomiokapitulin lausunnossa todetaan ensinnäkin viran kaikki yksitoista hakijaa
kelpoisiksi hakijoiksi Laitilan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Lausunnossa
jokaisen hakijan henkilökohtainen kokonaisarviointi päättyy yhteenvetoon hakijan
edellytyksistä hoitaa hakemaansa virkaa.
Erittäin hyvät edellytykset viran hoitamiseen on seuraavilla kolmella
(aakkosjärjestyksessä): Sari Järnfors, Petri Laitinen, Mirja Vuoristo.
Hyvät edellytykset viran hoitamiseen on seuraavilla neljällä (aakkosjärjestyksessä):
Kalle Elonheimo, Marika Huhtasalo, Sami Tolvanen ja Olli-Matti Vuori.
Kohtalaiset edellytykset viran hoitamiseen on seuraavilla kahdella
(aakkosjärjestyksessä): Tapio Hietalahti, Mertsi Saarela.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

2/2017

Kirkkovaltuusto

12 (15)

23.3.2017

Heikot edellytykset viran hoitamiseen on seuraavilla kahdella (aakkosjärjestyksessä):
Juha Dubbe, Samuel Mäkinen.
Valmistelutyöryhmä tutustui tuomiokapitulin lausuntoon ja hakijoiden
hakemusasiakirjoihin ja päätti, että ennakkoon laaditun haastattelusuunnitelman
mukaisesti on perusteltua kutsua henkilökohtaiseen haastatteluun ne seitsemän (7)
hakijaa, joilla tuomiokapitulin lausunnon mukaan on erittäin hyvät tai hyvät
edellytykset hoitaa hakemaansa virkaa.
Valmistelutyöryhmä toteutti henkilökohtaiset haastattelut siten, että tiistaina 14.2.
haastateltiin (tässä järjestyksessä) Olli-Matti Vuori, Mirja Vuoristo, Petri Laitinen ja
Sari Järnfors sekä keskiviikkona 15.2. (tässä järjestyksessä) Sami Tolvanen, Marika
Huhtasalo ja Kalle Elonheimo.
Kaikki haastattelut kestivät 30 minuuttia ja kaikille haastateltaville tehtiin samat
kysymykset. Jokaisen haastattelun jälkeen valmistelutyöryhmä kävi lyhyen
arviointikeskustelun. Haastattelujen ajankohdat, kaikille esitetyt kysymykset sekä
lyhyet arviot on kirjattu muistioksi. Muistio sisältää henkilöarviointia, joten se salassa
pidettävä. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24§ 29 kohta). Luonnollisesti
Laitilan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus tutustua lausuntoon
ja virkaa hakeneiden hakemusasiakirjoihin Laitilan seurakunnan
kirkkoherranvirastossa siitä valtuutetuille erikseen ilmoitettavalla tavalla.
Haastattelujen jälkeen valmistelutyöryhmä päätti, että toiseen vaiheeseen eli julkiseen
vaalikeskusteluun kutsutaan (aakkosjärjestyksessä): Kalle Elonheimo, Sari Järnfors,
Petri Laitinen ja Mirja Vuoristo.
Julkinen vaalikeskustelu toteutettiin sunnuntaina 26.2.2017 kello 16 alkaen. Vaalin
valmistelija kertoi aluksi kirkkoherran välillisen vaalin vaalimenettelyn pääkohdat.
Sen jälkeen vaalikeskustelua johtivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marjo UusiKinnala ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jussi Perkkola. Seurakuntalaisilla oli
ollut mahdollisuus toimittaa ennakkoon kysymyksiä haastateltavien vastattavaksi.
Vaalikeskustelun jälkeen valmistelutyöryhmä piti kokouksen. Yhteenvetona hakijoista
valmistelutyöryhmä totesi seuraavaa:
Kalle Elonheimo osoittaa seurakunnan hallinnon laaja-alaisen tuntemuksen ja
osaamisen, mutta hänen osaltaan kysymyksiä herättää, millainen olisi hänen tapansa
johtaa Laitilan seurakunnan työyhteisöä.
Sari Järnfors vakuuttaa luontevuudellaan ja ilmeisellä yhteistyökyvyllään, mutta
hallinnon kokemuksessaan hän jää muista jälkeen.
Petri Laitisen esiintymisessä oli tiettyä epävarmuuden tuntua. Hänellä on visioita
seurakuntatyön kehittämisestä, mutta kysymyksiä herättää se, miten
toteuttamiskelpoisia visiot olisivat Laitilan seurakunnan olosuhteissa.
Mirja Vuoristolla on taattua osaamista ja kokemusta johtamisesta. Hän on viime
vuodet työskennellyt muussa kuin seurakuntapapin virassa, joten nimenomaan
seurakuntahallintoon liittyvät tiedot tulee päivittää.
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Kokonaisarvioinnissaan valmistelutyöryhmä on ottanut huomioon:
1) tuomiokapitulin lausunnon ja myös muut hakemusasiakirjoista, mm.
haastattelukaavakkeista, ilmenevät asiat;
2) valmistelutyöryhmän toimittamat henkilökohtaiset haastattelut;
3) vaalikeskustelussa esille tulleet näkökohdat.
Kaiken esille tulleen perusteella valmistelutyöryhmä on päätynyt siihen, että
Laitilan seurakunnan kirkkoherranvirkaa hakeneista kärkeen asettuvat Sari
Järnfors ja Mirja Vuoristo. Heistä valmistelutyöryhmä asettaa etusijalle Mirja
Vuoriston hänen mittavamman johtamiskokemuksensa perusteella.
Vaalimenettely kirkkovaltuustossa:
Kirkkovaltuusto toimittaa vaalin.
Koska virkaan kelpoisia hakijoita on yksitoista (11), esitetään, että vaali toimitetaan
umpilipuin.
On huomattava, että äänestäjä voi äänestää ketä tahansa virkaan kelpoiseksi todettua
hakijaa.
Jos vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa äänten enemmistöä (yli 50 % annetuista
äänistä), toimitetaan toinen vaalikierros kahden eniten ääniä saaneen kesken.
Jos ensimmäisellä kierroksella toisen ja kolmannen saama äänimäärä on sama, vaalin
toiselle kierrokselle pääsijä arvotaan.
Jos toisella kierroksella molemmat ehdokkaat saavat saman äänimäärän, kirkkoherran
nimittää virkaan tuomiokapituli.

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa
Laitilan seurakunnan kirkkoherran vaalin.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

KV 23 §
Päätös:

Kirkkovaltuusto toimitti Laitilan seurakunnan kirkkoherran vaalin.
Vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:
Sari Järnfors
1
Petri Laitinen
15
Mirja Vuoristo
7
Petri Laitinen sai ensimmäisellä kierroksella yli 50 % annetuista äänistä
ja tuli täten valituksi Laitilan kirkkoherraksi.
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24. § NUMMISEN KIINTEISTÖSTÄ SAADUN OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN
KV Liite nro 1 § 24

KN 31 § / 2.3.2017 NUMMISEN KIINTEISTÖSTÄ SAADUN OSTOTARJOUKSEN
HYVÄKSYMINEN
KN Liite nro 1 § 31
Seurakunta on saanut vuonna 2013 Vilma Nummiselta testamentin kautta Nummelan
kiinteistön (400-445-1-10). Kiinteistörekisterin karttaote on liitteenä nro 1.
Kiinteistöstä on vuonna 2015 myyty metsä-ja viljelysmaata ja jäljelle jäänyt pinta-ala
on noin 5,6 ha. Kirkkoneuvosto päätti 21.6.2016 kokouksessaan laittaa Nummelan
tilan myyntiin rakennuksineen siten, että talouskeskus käsittäen kaikki rakennukset
myydään hintapyynnöllä 34 000 euroa/tarjous ja pellot myydään tarjousten
perusteella. Omistaja pidättää oikeuden hylätä/hyväksyä korkein tarjous. Lisäksi
kirkkoneuvosto valitsi välittäjäksi Kiinteistötoimisto Asko Vainio Ky:n.
Kiinteistöön kuuluvista pelloista on tullut kaksi tarjousta, toinen 5.000€/ha ja toinen
tarjous 27.500€. Koko kiinteistöstä, sisältäen pellot ja vanhan talousrakennuksen
tontteineen, on Henri Junnila tehnyt 45.780,- euron kokonaistarjouksen.
Kiinteistön myymisestä päättää kirkkovaltuusto, lisäksi päätös tulee alistaa
kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkolaki 14 luku 4 § mom 1: Kirkkovaltuuston
päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai
muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Henri Junnilan
45.780,- euron kokonaistarjouksen Nummelan kiinteistöstä (400-445-110) ja alistaa päätöksen tuomiokapitulin ja edelleen kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

KV 24 §
Päätös:
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25. § TIEDOKSIANTOASIAT
-

Seurakunta lähettää jatkossa uusille seurakuntalaisille ”Tervetuloa seurakuntaan!” lehtisen,
mikä on liitteenä nro 1 § 25.

-

Seuraava kirkkovaltuuston kokous on torstaina 11.5. klo 18.00 alkaen Kirkkokodilla.

26. § MUUT ASIAT
-

Talouspäällikön toiveesta kirkkovaltuutetuilta koottiin sähköpostiosoitteet kokouspostin
perillepääsyn varmistamiseksi.

27. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 27.

28. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

