KOKOUSKUTSU
19.2.2019
LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 28.2.2019 klo 16.30 alk. (kahvi klo 16.15 alk.)

PAIKKA:

Sahenkulma, Keskuskatu 17

Käsiteltävät asiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Rippikoulun ohjesäännön hyväksyminen
Rippikoulun paikallissuunnitelman hyväksyminen
Tietosuojapolitiikka
Kirkkoneuvoston edustajien valinta kiinteistötyöryhmään
vuosiksi 2019-2020
9. Luvan myöntäminen kirkon pysäköintialueen ja kirkkopuiston
käytöstä jazzkukko festivaaleille 2019
10. Testamenttisaanto haudanhoitoa varten
11. Tiedoksiantoasiat
12. Muutoksenhaku
13. Kokouksen päätös

merk.
Petri Laitinen / kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Pöytäkirja nähtävillä

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 4.3.-3.4.2019 yleisenä virastoaikana.

Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 19.2.2019

Merja Jusi
Talouspäällikkö
Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 19.2. -3.4.2019
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LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 28.2.2019 klo 16.30-17.25

PAIKKA:

Sahenkulma, Keskuskatu 17

Läsnä:
Jäsenet
Laitinen Petri, khra, pj.
Perkkola Jussi, varapj.
Kauranen Jussi
Koivusalo Ulla-Maija
Lehtola Seppo
Marttila Marjut
Pavela Lahja
Pullinen Marko
Sarajuuri Hannu
Vainio Riina

Varajäsenet
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Muut osallistujat
Uusi-Kinnala Marjo, kirkkovaltuuston pj. X
Pilppula Oskari, kirkkovaltuuston vpj. X
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.
X
Allekirjoitukset

Petri Laitinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Merja Jusi
sihteeri

Laitilassa 28.2.2019

Ulla-Maija Koivusalo
pöytäkirjan tarkastaja

Seppo Lehtola
pöytäkirjan tarkastaja
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15. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

16. § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
KJ:n 9:1 mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan.
Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa
asian käsittelemistä varten.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 6:1 mukaisesti kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään
viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on laitettu seurakunnan ilmoitustaululle
19.2.2019 ja lähetetty jäsenille samana päivänä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa läsnäolomerkintöjen jälkeen kokouksen laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi läsnäolomerkintöjen jälkeen kokouksen laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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17. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

18. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 10:3 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Ulla-Maija Koivusalo
ja Seppo Lehtola., seuraavana vuorossa ovat Marjut Marttila ja Lahja Pavela.
Pöytäkirja on tarkastettavissa kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen tai taloustoimistossa
perjantaina 1.3.2019.
Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee Ulla-Maija Koivusalon ja Seppo Lehtolan
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Ulla-Maija Koivusalon ja Seppo Lehtolan
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

2/2019

Kirkkoneuvosto

5 (12)

28.2.2019

19. § RIPPIKOULUN OHJESÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN
KN Liite nro 1 § 19
Kirkkojärjestys edellyttää (KJ 3:3), että kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnalle
rippikoulun ohjesäännön. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulun ohjesäännön Laitilan
seurakunnalle. Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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20. § RIPPIKOULUN PAIKALLISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
KN Liite nro 1 § 20
Piispainkokouksen hyväksymän rippikoulusuunnitelman mukaisesti ohjesääntö
edellyttää, että seurakunnassa laaditaan:
1) rippikoulun paikallissuunnitelma
2) rippikoulutyön vuosisuunnitelma ja
3) yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat.
Paikallissuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja sitä arvioidaan
vähintään vuosittain. Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017 antaa ohjeet
paikallissuunnitelman tekemiselle. Paikallissuunnitelman hyväksyy kirkkoneuvosto.
Rippikoulujen ohjaajatiimit laativat yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat
edellä mainittujen suunnitelmien pohjalta.
Rippikoulu on koko seurakunnan yhteinen tehtävä, joten seurakunnan eri
työntekijöiden ja vapaaehtoisten on tärkeää olla mukana suunnittelussa ja
toteutuksessa. Rippikoulujen suunnittelussa on huolehdittava yhteydenpidosta
paikkakunnan eri yhteistyökumppaneihin kuten kouluihin.
Rippikouluista vastaava työntekijä laatii vuosisuunnitelman, jossa näkyvät tulevan
kauden rippikouluryhmät sekä niiden ohjaajatiimit ja keskeiset päivämäärät: aloitus,
intensiivijakso, konfirmaatio sekä yhteydet seurakunnan muuhun toimintaan ja
rippikoululaisten perheisiin.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulun paikallissuunnitelman.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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21. § TIETOSUOJAPOLITIIKKA
KN Liite nro 1 § 21
Rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus edellyttää, että tietosuojatyön suunnittelu ja
toteuttaminen dokumentoidaan kattavasti. Tietosuojapolitiikassa kuvataan lyhyesti
rekisterinpitäjän sitoutuminen noudattamaan tietosuoja-asetuksen mukaisia
velvollisuuksia ja rekisteröityjen oikeuksia kaikessa toiminnassaan.
Tietosuojapolitiikka on rekisterinpitäjän johdon tahdonilmaisu organisaation
suhtautumisesta tietosuojaan liittyviin tavoitteisiin ja keskeisiin tietosuojatyön
organisointiin liittyviin kysymyksiin.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Laitilan seurakunnan tietosuojapolitiikan ja
tietosuojariskiarvioinnin.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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22. § KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALINTA KIINTEISTÖTYÖRYHMÄÄN
VUOSIKSI 2019-2020
Kirkkovaltuusto ei ole vielä tehnyt päätöstä seurakuntatalon jatkosuunnittelusta, koska
ensin selvitetään kirkon ja Laesaaren kappelin korjaustarpeet ja tämän hetkinen
tilatarve. Kirkkoneuvosto hyväksyi 31.1. kokouksessaan rakennusarkkitehti Marko
Arvosen kirkon ja Laesaaren kappelin korjaussuunnitelmien laatijaksi. Suunnittelutyö
aloitetaan korjaustarpeilla ja mahdollisesti myöhemmin täsmennetään suunnittelua
tilojen monikäyttöisyyden muutoksilla.
Johtoryhmän kokouksessa 13.2.2019 päätettiin esittää kirkkoneuvostolle erillisen
kiinteistötyöryhmän valitsemista. Kiinteistötyöryhmän tehtäviin kuuluu Kirkon ja
Laesaaren kappelin korjaussuunnitelmat, tulevat korjaus- ja muutostyöt ja
tilaratkaisujen miettiminen. Kirkkoneuvosto voi valita kiinteistötyöryhmään
kirkkoherra Petri Laitisen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jussi Perkkolan,
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marjo Uusi-Kinnalan, kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja Oskari Pilppulan, talouspäällikkö Merja Jusin, rakennusinsinööri
Markku Laaksosen ja seurakuntamestari Anneli Vuorion lisäksi 1-2
luottamushenkilöedustajaa. Lisäksi kiinteistötyöryhmän kokouksiin kutsutaan
tilatarvekartoitusta tehnyt kappalainen Juha Kylänpää asiantuntijaksi ja tarvittaessa
muita työntekijöitä.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee edellä mainittujen jäsenten lisäksi
kirkkoneuvoston edustajat kiinteistötyöryhmään.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi kiinteistötyöryhmään kirkkoherra Petri Laitisen,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jussi Perkkolan, kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Marjo Uusi-Kinnalan, kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja Oskari Pilppulan, talouspäällikkö Merja Jusin,
rakennusinsinööri Markku Laaksosen ja seurakuntamestari Anneli
Vuorion. Lisäksi kiinteistötyöryhmän kokouksiin kutsutaan
tilatarvekartoitusta tehnyt kappalainen Juha Kylänpää asiantuntijaksi ja
tarvittaessa muita työntekijöitä.
Kirkkoneuvosto valitsi lisäksi kiinteistötyöryhmään kirkkoneuvoston
edustajiksi Hannu Sarajuuren ja Ulla-Maija Koivusalon.
Työryhmän kokoonkutsujana ja sihteerinä toimii talouspäällikkö ja
puheenjohtajana Jussi Perkkola.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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23. § LUVAN MYÖNTÄMINEN KIRKON PYSÄKÖINTIALUEEN JA KIRKKOPUISTON
KÄYTÖSTÄ JAZZKUKKO FESTIVAALEILLE 2019
KN Liite nro 1 § 23
Jazzkukko ry:n hallitukselta on tullut anomus kirkon pysäköintialueen ja
kirkkopuiston käytöstä osaksi Jazzkukko-festivaalin järjestämisalueeksi. Jazzkukkofestivaaleja on järjestetty vuodesta 2015 alkaen, eikä seurakunnalle ole tullut
järjestelyistä häiriötä. Jazzkukko-festivaalin pääkonsertti järjestetään lauantaina
27.7.2019.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää luvan kirkon pysäköintialueen ja kirkkopuiston
käytöstä Jazzkukko-festivaalin järjestämisalueeksi ajalle 26.-28.7.2019
seuraavilla edellytyksillä:
1) Jazzkukko-festivaalin järjestäjien tulee huomioida seurakunnan
toiminta ja mahdollisesti samanaikaisesti järjestettävät
siunaustilaisuudet.
2) Seurakunnan yhteyshenkilönä asiassa toimii hautausmaan vastaava
Tapio Junnila ja käytännön järjestelyistä tulee sopia hänen kanssaan
ennen festivaalin alkua.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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24. § TESTAMENTTISAANTO HAUDANHOITOA VARTEN
Edesmennyt yksityishenkilö on määrännyt testamentissaan, että hänen kuoltuaan
omaisuudesta on ensisijaisesti erotettava viisikymmentätuhatta euroa Laitilan
seurakunnalle haudanhoitoon, jolloin samalla hoidetaan testamentinlaatijan ja hänen
puolisonsa hautapaikkojen lisäksi testamentissa mainitut kaksi muuta hautapaikkaa.
Asiaa hoitava lakimies odottaa seurakunnalta ilmoitusta, ottaako seurakunta
testamenttisaantoa vastaan.
Kun seurakunnalle on osoitettu testamentti tai lahjoitus, jossa määritellään sen
käyttötarkoitus, seurakunnassa ensin arvioidaan määritellyn käyttötarkoituksen
toteuttamismahdollisuudet. Mikäli seurakunnalla on mahdollisuus toteuttaa
käyttötarkoitus ja muut mahdolliset ehdot, kirkkoneuvosto tekee päätöksen
testamentin vastaanottamisesta.
Seurakunnan kanssa on mahdollista tehdä sopimus haudan hoitamisesta vuodeksi,
viideksi vuodeksi tai pisimmillään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Maksu
määräytyy hautapaikkojen määrän mukaan. Testamentissa mainituissa haudoissa on
hautojen hoitosopimukset seurakunnan kanssa päättymässä vuosina 2019, 2021 ja
2027. Tässä kohdin seurakunta voisi hoitosopimusten yhdenmukaistamiseksi tehdä
kaikkiin ko. hautoihin hoitosopimukset vuoden 2037 loppuun asti. Arvioitu
hoitokustannus olisi 4230€.
Luottamuksellisesti käsiteltävä testamentti on nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa
tai etukäteen taloustoimistossa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta vastaanottaa testamentista 4230
euroa testamentissa mainittuja hautojen hoitoon vuoden 2037 loppuun
asti, muilta osin seurakunta ei ota testamenttisaantoa vastaan.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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25. § TIEDOKSIANTOASIAT
1) Kirkkoherran päätösluettelo
2) Talouspäällikön päätösluettelo
1 §/2019 Koulutusanomuksen hyväksyminen
2 §/2019 Tarjouksen hyväksyminen
3 §/2019 Ma. työsopimus
4 §/2019 Työharjoittelu
3) Kipa-päätökset
- Petri Laitinen
- Mirkku Perkkola
- Elina Hautanen
- Merja Jusi

1-9/2019
1-17/2019
1-4/2019
1-10/2019

4) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
1/2019 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2019
2/2019 Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit on päivitetty
5) Muut tiedoksiantoasiat
-

Kirkkohallituksen kuukausiraportti ajanjaksolta 01-12/2018 on liitteenä nro 1 §
25.

-

Seuraava kirkkoneuvoston kokous ti 26.3. klo 16.30 (kahvi klo 16.15 alkaen)
Sahenkulmassa.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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26. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 26.

27. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

