KOKOUSKUTSU
20.3.2019
LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Tiistaina 26.3.2019 klo 16.30 alk. (kahvi klo 16.15 alk.)

PAIKKA:

Sahenkulma, Keskuskatu 17

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
5. Vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsitteleminen
6. Kirkkovaltuuston 17.1.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano
7. Anomus lomarahan vaihtamisesta vapaiksi
8. Henkilökunnan vuosilomat
9. Kausityöntekijöiden palkkaaminen hautaus- ja puistotoimeen
10. Tiedoksiantoasiat
11. Muutoksenhaku
12. Kokouksen päätös

Petri Laitinen
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Pöytäkirja nähtävillä

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 28.3.-11.4.2019 yleisenä virastoaikana.

Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 20.3.2019

Merja Jusi
Talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri
Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 20.3. -11.4.2019
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LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Tiistaina 26.3.2019 klo 16.30-18.01

PAIKKA:

Sahenkulma, Keskuskatu 17

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

Varajäsenet

Iiskala Paulina / poissa
Jäspi Irma
Nieminen Hanne

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

Allekirjoitukset

Petri Laitinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Merja Jusi
sihteeri

Laitilassa 26.3.2019

Irma Jäspi
pöytäkirjan tarkastaja

Hanne Nieminen
pöytäkirjan tarkastaja

X
X
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28. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

29. § 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
20.3.2019 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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30. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

31. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 10:3 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Marjut Marttila
(poissa, tilalla Irma Jäspi) ja Lahja Pavela (poissa, tilalla Hanne Nieminen),
seuraavana vuorossa ovat Marko Pullinen ja Hannu Sarajuuri.
Pöytäkirja on tarkastettavissa kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen tai taloustoimistossa
keskiviikkona 27.3.2019.
Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee Irma Jäspin ja Hanne Niemisen
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Irma Jäspin ja Hanne Niemisen
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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32. § VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN
KÄSITTELEMINEN
KN Liite nro 1 § 32.
Kirjanpitolain 3 luvun 6 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä. Seurakunnan tilinpäätös on aina laadittava
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö.
Tilinpäätöksen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tuloksen käsittelystä.
Pöytäkirjan liitteenä on tasekirja eli toimintakertomus, joka sisältää työalojen
toimintakertomukset, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja
tilinpäätösmerkinnät sekä selvityksen käytetyistä kirjanpitokirjoista ja
tositelajiluettelon. Tilinpäätös pitää sisällään myös omana taseyksikkönä hoidetun
hautainhoitorahaston tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen.
(suluissa vuoden 2017 tilinpäätöksen luvut)

Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot vuonna 2018 olivat 647.468,39 (290.173,34€).
Toimintatuotoista mm. korvaus kunnalta iltapäivätoiminnan järjestämisestä oli
32.127,85 (33.622,91), virkatodistustuotot 9.300,88 (8.544,50), puun myyntitulot
17.063,43 (47.841,06) lisäksi toimintatuottoja kertyi mm. kerho- ja ruokamaksuista,
seurakuntatilojen käytöstä maksetuista vuokrista, myyjäis- ja ohjelmatuotoista jne.
Toimintatuottoihin kirjattiin tavanomaisten tuottojen lisäksi myyntivoittona
metsäpalstojen myynnistä 123.025,63€ ja testamenttisaantoa 275.656,00€.
Seurakunnan ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 1.848.722,92 (1.821.210,55).
Toimintakuluista yli puolet kertyi palkoista ja palkkioista sekä niiden sivukuluista.
Toimintatulojen ja -kulujen jälkeen tilinpäätöksen toimintakate, mistä selviää miten
paljon käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla, on 1.201.254,53
(1.531.037,21).
Kirkollisveroa seurakunnalle kertyi 1.552.176,08 (1.570.126,49). Kirkko saa valtion
rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi,
väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston
ylläpito. Seurakunta sai valtionrahoitusta 165.653,40 (166.136,16). Verotuloa kertyi
yhteensä 1.717.829,48 (1.735.486,81).
Poistojen jälkeen tilikauden 2018 tulos on 909,095,63€ alijäämäinen. Alijäämän
suuruus johtuu seurakuntatalon 1.163.894,82€:n kertapoistosta

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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Vuodelle 2018 oli varattu investointimenoja 300.500,00€, investointimenoissa oli
arvioitu seurakuntatalon purkukuluihin 70.000,00€ ja seurakuntatalon
rakentamiseen200.000,00€. Näistä purkukulut kirjattiin kuitenkin tilintarkastajan
ohjeiden mukaisesti käyttötalouden kuluiksi ja rakentamisen suunnittelukuluja
kirjattiin 51.318,40€ viime vuodelle. Testamenttisaantona tulleet Iso-Peitsalon
kiinteistöt kirjattiin investointien kautta, joten toteutuneet investoinnit yhteensä eivät
kuitenkaan alittuneet ja investoinnit olivat yhteensä 286.993,92€.
Tilinpäätös pitää sisällään myös omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen. Hautainhoitorahaston tilikauden tulos on
2.130,70€:n alijäämäinen.

Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1) Käsittelee ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
2) Käsittelee ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
hautainhoitorahaston vuoden 2018 toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen.
3) Esittää kirkkovaltuustolle tilikauden alijäämän 909,095,63€
siirtämistä oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätililtä
peruspääoman vähennykseksi.
4) Esittää kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston tilikauden alijäämän
2.130,70€ siirtämistä hautainhoitorahaston oman pääoman tilikauden
yli-/alijäämätililtä edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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33. § KIRKKOVALTUUSTON 17.1.2019 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia kirkkovaltuuston päätösten
täytäntöönpanosta (kirkkolaki 10 luku 1 § mon 4) ja valvoa kirkkovaltuuston
päätösten laillisuutta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty
virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka
muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja
syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi
(kirkkolaki 10 luku 6 § mon 1).
Kirkkovaltuuston kokous 1/2019 on ollut 17.1.2019.
5. § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2019-2020
- Ei toimenpiteitä
6. § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen toimikaudelle 2019-2020
- Ei toimenpiteitä
7. § Kirkkovaltuuston sihteerin tehtävien hoitaminen
- Ei toimenpiteitä
8. § Seurakunnan suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten
valinta toimikaudeksi 2019-2021
- Ei toimenpiteitä
9. § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valitseminen toimikaudelle 2019-2020
- Ei toimenpiteitä
10. § Kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten valitseminen toimikaudelle 2019-2020
- Ei toimenpiteitä
11. § Kirkkoneuvoston varajäsenten valitseminen toimikaudelle 2019-2020
- Ei toimenpiteitä
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää yllä mainitulla tavalla kirkkovaltuuston
17.1.2019 kokouksen täytäntöönpanosta
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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34. §ANOMUS LOMARAHAN VAIHTAMISESTA VAPAIKSI
Liite nro 1 § 34.
Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen § 108 mukaisesti työnantaja ja
viranhaltija/työntekijä voivat sopia lomarahan tai sen osan vaihtamisesta
lomarahavapaaksi. Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi tulee sopia kyseisen lomarahan
maksuvuoden huhtikuun loppuun mennessä.
Diakoniatyöntekijä Liinu-Stina Kunnaala-Voicu anoo lomarahan vaihtamisen
vapaiksi. Lomarahavapaata hänelle kertyisi 11 päivää.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetysti Liinu-Stina Kunnaala-Voicun
lomarahan vaihtamisen vapaiksi.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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35. § HENKILÖKUNNAN VUOSILOMAT
KN Liite nro 1 § 35
Liitteen mukaiset henkilökunnan vuosilomat koskevat lomanmääräytymisvuotta
1.4.2018-31.3.2019.
Papiston vuosilomat sisältyvät lomalistaan tiedoksiantona.
Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1) käsittelee ja hyväksyy henkilökunnan vuosilomat lomakaudelta 1.5.30.9.2019 ja
2) jättää esimiehille oikeuden puuttuvilta osin lomapäivien
hyväksymiseen ja mahdollisiin lomapäivän muutoksiin esim.
sijaisuuksien sopimista varten.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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36. § KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN HAUTAUS- JA PUISTOTOIMEEN
Seurakunta on ilmoittanut 15.3.2019 mennessä haettavaksi kesätyöpaikkoja
hautausmaa- ja puistotoimeen kesä- tai heinäkuuksi kuukauden tai kahden kuukauden
mittaisiin työsuhteisiin. Lisäksi seurakunta on ilmoittanut avoimeksi kausityöntekijän
paikan noin kuuden kuukauden työsuhteeseen. Hautausmaan kaikkia kausityöpaikkoja
ei ole ilmoitettu avoimeksi ja muut valittavaksi esitetyt henkilöt ovat myös aiemmin
työskennelleet määräaikaisesti hautausmaan kausitöissä.
Kausityöntekijöiden tehtäviin kuuluu hautausmaiden ja seurakunnan kiinteistöjen
ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitotöitä. Työ sisältää mm. nurmikon leikkausta,
kukkien istutusta, kastelua ja kitkentää. Hautausmaa- ja puistotoimen
kesätyöntekijöiden rekrytoinnista on vastannut hautausmaan vastaava Tapio Junnila.
Talouspäällikkö tekee viranhaltijapäätöksen kesätyöntekijöiden palkkaamisesta, mutta
yli 6 kuukauden työsuhteista päättää kirkkoneuvosto.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää palkata kausityöntekijöiksi
- Jouko Tuunan ajalle 1.4.-30.11.2019,
- Riitta Jokisen ja Birgit Sukarin ajalle 8.4- 30.10.2019
- Juhani Nordman ajalle 1.5.-31.10.2019, tarvittaessa töihin tuleva
- Kirsi Kiveinen ajalle 8.4- 31.10.2019
Käsittely:

Marko Pullinen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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37. § TIEDOKSIANTOASIAT
1) Kirkkoherran päätösluettelo
2) Talouspäällikön päätösluettelo
5 §/2019 Vuokrasopimuksen allekirjoitus
6 §/2019 Laskun hyväksyminen
3) Kipa-päätökset
- Petri Laitinen
- Merja Jusi
- Mirkku Perkkola
- Elina Hautanen

10-23 /2019
11-12 /2019
18 /2019
5- -6 /2019

4) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
3/2019 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2018
4/2019 Kirkonkirjojenpito keskitetään alueellisiin keskusrekistereihin
5/2019 Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi
itsenäisyyspäivänä 2019
5) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A1/2019 1. Palkantarkistukset 1.4.2019 2. Ryhmähenkivakuutus 2019 3. Muutos
luottamusmieskurssin ajankohtaan
6) Muut tiedoksiantoasiat
-

Luottamushenkilöiden strategiatyöskentely to 11.4. klo 18.00 (kahvi klo
17.30 alk.) Kirkkokodilla.

-

Seuraava kirkkoneuvoston kokous to 25.4.klo 16.30 (kahvi klo 16.15 alk.)

-

Ennen kirkkoneuvoston to 23.5. kokousta on iltakoulu klo 16.30 alkaen
(kahvi klo 16.15 alk.). Iltakoulun aiheena aluerekisteriin liittyminen ja mukana
on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtaja Hanna
Lehto.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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38. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 38.

39. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.01.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

