KOKOUSKUTSU
4.12.2019
LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
AIKA:

Torstaina 12.12.2019
klo 17.30 alkaen, puuro-/ kahvitarjoilu ja
luottamushenkilöiden ansiomerkkien jako
kokous alkaa klo 18.00

PAIKKA:

Lehtoniemen Leirikeskus, Rantalantie 274

Käsiteltävät asiat
1.
2.
3.
4.
5.

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Seurakunnan ja haudanhoitorahaston talousarvio vuodelle 2020
sekä suunnitelmat vuosille 2021-2022
6. Seurakuntatalon rakennusrahaston lakkauttaminen, lasten
leikkipaikkarahaston perustaminen ja sääntöjen hyväksyminen
7. Talousarviomuutos vuodelle 2019
8. Tiedoksiantoasiat
9. Muut asiat
10. Muutoksenhaku
11. Kokouksen päätös

Marjo Uusi-Kinnala
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirja nähtävänä

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä Laitilan
seurakunnan kirkkoherranvirastossa 16.12.2019-15.1.2020 yleisenä
virastoaikana.

Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 4.12.2019.

Merja Jusi
talouspäällikkö, kirkkovaltuuston sihteeri
Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 4.12.2019-15.1.2020
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LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
AIKA:

Torstaina 12.12.2019 klo 18.00-19.00.

PAIKKA:

Lehtoniemen Leirikeskus, Rantalantie 274

Läsnä:

Jäsenet
Uusi-Kinnala Marjo, pj.
Pilppula Oskari, vpj.
Arokoivu Nina
Elo Maria
Haijanen Kalle
Hautakangas Tapani
Hiekka Anne
Iiskala Paulina / poissa
Jalonen Katri
Jäspi Irma
Kallio Pirkko / poissa
Kauranen Jussi
Koivusalo Ulla-Maija
Laaksonen Santeri
Lahtonen Hanna
Lehtola Seppo
Marttila Marjut
Nieminen Hanne
Pavela Lahja
Perkkola Jussi
Pullinen Marko
Sarajuuri Hannu
Vainio Riina

Varajäsenet
X
X
X
X
X
X
X
----------X
X
Sampo Manni

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Muut osallistujat
Laitinen Petri, kirkkoherra X
Jusi Merja, talouspäällikkö X
Allekirjoitukset
Marjo Uusi-Kinnala
puheenjohtaja

Merja Jusi
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Laitilassa 13.12.2019

Jussi Kauranen
pöytäkirjan tarkastaja

Ulla-Maija Koivusalo
pöytäkirjan tarkastaja
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43. § KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja alkuhartautena kirkkoherra Petri
Laitinen, valtuutettu Jussi Kauranen ja hautausmaan vastaava Tapio
Junnila esittivät tiernapoikaesityksen kirkkovaltuutetuille.

44. § 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 8.12.2019, julkaistu
seurakunnan ilmoitustaululla 4.12.2019 ja samana päivänä lähetetty asialuetteloineen
valtuutetuille sekä julkaistu Laitilan Sanomien seurakuntatiedoissa 3.12.2019
Esitys:

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

Päätös:

Varsinaisia jäseniä oli paikalla 21 ja varajäseniä 1, yhteensä valtuutettuja
oli paikalla 22. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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45. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsun mukaisen esityslistan
kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouskutsun mukaisen esityslistan
kokouksen työjärjestykseksi.

46. § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa
aakkosjärjestyksen mukaan ovat Jussi Kauranen ja Ulla-Maija Koivusalo. Seuraavana
vuorossa ovat Santeri Laaksonen ja Hanna Lahtonen.
Pöytäkirja on tarkastettavissa taloustoimistossa (Keskuskatu 17) perjantaina
13.12.2019 klo 12.00.
Esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee Jussi Kaurasen ja Ulla-Maija Koivusalon
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi Jussi Kaurasen ja Ulla-Maija Koivusalon
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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47. § SEURAKUNNAN JA HAUDANHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE
2020 SEKÄ SUUNNITELMAT VUOSILLE 2021-2022
KV Liite nro 1 § 47 talousarvio vuodelle 2020, toiminta- ja taloussuunnitelmat 2021-2022

KN 103 § / 28.11.2019 SEURAKUNNAN JA HAUDANHOITORAHASTON
TALOUSARVIO VUODELLE 2020 SEKÄ SUUNNITELMAT VUOSILLE 20212022
KN liite nro 1 § 103 talousarvio vuodelle 2020, toiminta- ja taloussuunnitelmat
2021-2022
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 29.10.2018 kokouksessaan kirkollisveroprosentiksi 1,60 %
vuodeksi 2020 ja tämän mukaisesti arvioitu kirkollisverotulo vuodelle 2020 on 1.549
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 2020 on 0,164milj.€. Arvioidut verotulot
yhteensä Laitilan seurakunnalle vuodelle 2020 ovat 1.713 milj. €.
Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston
perusmaksu aleni vuodesta 2018 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin.
Maksu on pysynyt samana, eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodeksi 2020.
Kirkon keskusrahastomaksujen on arvioitu olevan 64000 € vuonna 2020.
Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen
prosenttiin vuodeksi 2018. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta
vuodeksi 2020. Eläkerahastomaksun on arvioitu olevan 78500€ vuonna 2020.
Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30
§:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2020
talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin 1,3 prosenttia.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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Tämän perusteella seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa.
Kustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maalis-, kesä-, syys- ja
joulukuun kausitilityksien yhteydessä. Laitilan seurakunnan verotuskustannusten on
arvioitu olevan 25700€ vuonna 2020.
Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja
vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on
voimassa 31.3.2020 saakka. Uusi sopimus neuvotellaan ja sovitaan tuohon päivään
mennessä. Talousarvio jouduttiin laatimaan ilman tietoa tulevista palkantarkistuksista.
Yleinen talouskehitys huomioiden ja 1.1.2020 käyttöön otettava suorituslisä on
palkkauskustannuksiin varattu 1,5 prosentin korotus. Myöskään ratkaisua mahdollisesta
lomarahojen vähennysten jatkumisesta ei vielä ole, joten talousarvio on laadittu siten, että
lomarahat maksetaan täysimääräisinä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Seurakunnan haudanhoitorahaston toimintatuotot vuodelle 2020 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 2020 sekä vuosille 2021-2022 sisältyy seurakunnan
talousarvioehdotukseen.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1. käsittelee seurakunnan vuoden 2020 talousarvioesityksen sekä
toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2021-2022,
2. esittää vuoden 2020 talousarvioesityksen sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmat vuosille 2021-2022 kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi,
3. käsittelee haudanhoitorahaston vuoden 2020 talousarvioesityksen
sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2021-2022 ja esittää ne
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja
4. esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion sitovuuden
olevan pääluokan nettomenon sitovuustasoinen.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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KV 47 §

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto
5. hyväksyy vuoden 2020 talousarvioesityksen sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmat vuosille 2021-2022,
6. hyväksyy haudanhoitorahaston vuoden 2020 talousarvioesityksen
sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2021-2022 ja
7. hyväksyy talousarvion sitovuuden olevan pääluokan nettomenon
sitovuustasoinen.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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48. § SEURAKUNTATALON RAKENNUSRAHASTON LAKKAUTTAMINEN, LASTEN
LEIKKIPAIKKARAHASTON PERUSTAMINEN JA SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
KV Liite nro 1 § 48 seurakuntatalon rakennusrahaston säännöt
KV Liite nro 2 § 48 lasten leikkipaikkarahaston säännöt
KN 112 § / 28.11.2019 SEURAKUNTATALON RAKENNUSRAHASTON
LAKKAUTTAMINEN, LASTEN LEIKKIPAIKKARAHASTON PERUSTAMINEN
JA SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
KN Liite nro 1 § 112 seurakuntatalon rakennusrahaston säännöt
KN Liite nro 2 § 112 lasten leikkipaikkarahaston säännöt
Kirkkovaltuusto perusti 26.4.2018 kokouksessaan kirkkoneuvoston esityksen
mukaisesti seurakuntatalon rakennusrahaston ja hyväksyi rahastolle säännöt.
Rahasto ei vastaa enää alkuperäistä tarkoitustaan, koska kirkkovaltuusto päätti
29.10.2019 kokouksessaan ettei seurakuntatalon suunnittelua jatketa, eikä
seurakuntataloa rakenneta. Talouspäällikkö ehdottaa, että rahaston varat käytettäisiin
uuden toimipaikan ulkoleikkipaikan toteuttamista varten, lisäksi sinne olisi
mahdollista kerätä lisää varoja. Tämä tapahtuisi lakkauttamalla perustettu
seurakuntatalon rakennusrahasto ja perustamalla uusi lasten leikkipaikkarahasto, jonne
lakkautetun rahaston varat siirrettäisiin. Lisäksi uudelle rahastolle pitää hyväksyä
säännöt.
Rahastossa on varoja tällä hetkellä noin 7300,-€. Varoja sinne on kertynyt mm.
puretun seurakuntatalon irtaimiston huutokaupasta. Lapsityö valmistelee
Välimetsäntuvalla järjestettävää seurakunnalle tarpeettomien tavaroiden kirpputoria.
Kirpputori on tarkoitus pitää ensi vuoden helmikuussa ja sen tuotto voitaisiin myös
ohjata uuteen rahastoon.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1) lakkauttaa 26.4.2018 perustetun seurakuntatalon rakennusrahaston,
2) perustaa lasten leikkipaikkarahaston, jonne lakkautetun rahaston
varat siirrettään ja
3) hyväksyy lasten leikkipaikkarahaston säännöt.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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KV 48 §
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto
1) lakkauttaa 26.4.2018 perustetun seurakuntatalon rakennusrahaston,
2) perustaa lasten leikkipaikkarahaston, jonne lakkautetun rahaston
varat siirrettään ja
3) hyväksyy lasten leikkipaikkarahaston säännöt.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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49. § TALOUSARVIOMUUTOS VUODELLE 2019

KN 114 § / 28.11.2019 TALOUSARVIOMUUTOS VUODELLE 2019
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti talousarviossa sekä siihen
liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Hyväksytyn taloussäännön 6 §:n mukaisesti
kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota.
Kirkkovaltuusto päätti 29.10.2019 kokouksessaan, että seurakuntatalon suunnittelua ei
jatketa ja seurakuntataloa ei rakenneta. Esitettävät talousarviomuutokset liittyvät tähän
päätökseen ja päätös saa lainvoiman vasta 30.11.2019 jälkeen, talousarvion muutokset
on kuitenkin esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana.
Investoinnit 2019
Laesaaren hautausmaan muistolehto
Uuden seurakuntatalon rakentaminen
Pohjakivet Laesaaren hautausmaalle
Lehtoniemen leirik. saunaremontti
Pyhän Mikaelin kirkon korjaus
Laesaaren siunauskappelin korjaus
YHTEENSÄ

Ta 2019 Ta muutos
37200
120000
-120000
12000
27000
14000
11000
221200

37200
0
12000
27000
14000
11000
101200

Uuden seurakuntatalon suunnitteluun on tälle vuodelle varattu 120000,00 euron
määräraha ja talousarvion investointiosasta esitetään poistettavaksi määräraha
kokonaisuudessaan.
Tuloslaskelma 2019
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE ULKOINEN
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
VUOSIKATE
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS

Ta 2019
Ta muutos
304576
-1779809
-1475233
-1475233
141391
-66430
-57469
74961

304576
-1779809
-1475233
-1475233
141391
-123899
17492

Uuden seurakuntatalon suunnittelukustannuksia on kirjattu investointiosaan 57468,82
euroa vuonna 2018. Tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti tämä summa tulee
poistaa kertapoistona vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Kustannus kirjataan tilille 646000
Poistot / 1015060001 Uusi seurakuntatalo.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi 120000,00
euron määrärahan poistamisen investoinneista ja 57468,82 euron
lisäyksen käyttötalousosaan suunnitelman mukaisiin poistoihin.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

KV 49 §
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy 120000,00 euron määrärahan poistamisen
investoinneista ja 57468,82 euron lisäyksen käyttötalousosaan
suunnitelman mukaisiin poistoihin.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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50. § TIEDOKSIANTOASIAT
-

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit toimitetaan tiistaina 11.2.2020.
Kirkkovaltuuston kokous on Laesaaren siunauskappelissa klo 18.00 ja kahvi klo
17.30 alkaen.
Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa.
Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen,
seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Papit
valitsevat kirkolliskokouksen pappisedustajat lääninrovastin johtamassa
kokouksessa. Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen
toimikausi alkaa 1.5.2020.

51. § MUUT ASIAT

Kirkkoherra yhdessä talouspäällikön kanssa jakoi valtuutetuille joulumuistamiset.

52. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 52.

53. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

