KOKOUSKUTSU
16.9.2020
LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 24.9.2020
heti iltakoulun jälkeen, noin klo 18.00 alk.

PAIKKA:

Kirkkokoti, Kirkkotie 3

Käsiteltävät asiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Laitilan seurakunnan liittyminen alueelliseen keskusrekisteriin
Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston työjärjestelyjä koskevien
yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistäminen
7. Tilin avaaminen Untamalan kirkon rahastolle
8. Tiedoksiantoasiat
9. Muutoksenhaku
10. Kokouksen päätös

Petri Laitinen
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Pöytäkirja nähtävillä

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan nettisivuilla
28.9.-11.10.2020

Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 16.9.2020

Merja Jusi
Talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri
Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 16.9.-11.10.2020

6/2020

Kirkkoneuvosto

2 (12)

24.9.2020

LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 24.9.2020 klo 18.28-19.06.

PAIKKA:

Kirkkokoti, Kirkkotie 3

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 / poissa

Varajäsenet
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Hautakangas Tapani X

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 24.9.2020

Jussi Kauranen
pöytäkirjan tarkastaja

Ulla-Maija Koivusalo
pöytäkirjan tarkastaja
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65. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

66. § 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
16.9.2020 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.

6/2020

Kirkkoneuvosto

4 (12)

24.9.2020

67. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

68. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 10:3 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Jussi Kauranen ja UllaMaija Koivusalo seuraavana vuorossa ovat Seppo Lehtola ja Marjut Marttila.
Pöytäkirja on tarkastettavissa kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen.
Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee Jussi Kaurasen ja Ulla-Maija Koivusalon
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Jussi Kaurasen ja Ulla-Maija Koivusalon
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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69. § LAITILAN SEURAKUNNAN LIITTYMINEN ALUEELLISEEN
KESKUSREKISTERIIN
KN Liite nro 1 § 69 Sopimus
Liite nro 2 § 69 Tehtäväluettelo
Liite nro 3 § 69 Jako-osuustaulukko
Liite nro 4 § 69 Palvelulupaus alueellisen keskusrekisterin asiakkaalle
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi 10.11.2015, että tulevaisuudessa kirkonkirjojen
pito toteutetaan alueellisissa keskusrekistereissä. Joulukuussa 2019 pidetyssä
kokouksessa kirkkohallitus aikataulutti alueellisten keskusrekistereiden
muodostamisaikataulun ja linjasi, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon
tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä
aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä
seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta kirkonkirjojen pidon ja
väestökirjanpidon tehtäviä, vaan ne tulee hoitaa seurakuntien muodostamissa
aluekeskusrekistereissä (Kirkkohallituksen yleiskirje 4 / 2019).
Turun arkkihiippakunnassa Turun ja Porin seurakuntayhtymät ovat lähteneet ajamaan
hiippakuntaamme kahden aluekeskusrekisterin mallia. Turun alueellisen
keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto kävi esittelemässä Turun alueellista
keskusrekisteriä Laitilan seurakunnan työntekijöille ja kirkkoneuvoston jäsenille
toukokuussa 2019. Porin aluekeskusrekisteristä olemme saaneet vastaavia tietoja
kirjallisena.
Tietojen perusteella näiden kahden aluekeskusrekisterin suhteen seurakunnallemme
tulevissa maksuosuuksissa ei ole merkittäviä eroja. Turun alueelliseen
keskusrekisteriin liittymistä puoltavat laitilalaisten asiointisuunta ja maantieteelliset
syyt. Jos liittyisimme Turun alueelliseen keskusrekisteriin jo 2021, eikä vasta 2022,
meillä olisi ensi vuonna mahdollista uudelleen arvioida ja tarvittaessa muuttaa
kirkkoherranviraston tehtävänkuvia. Lisäksi liittymistä puoltaa taloudellinen syy:
palkkakuluissa säästäminen. Näistä seikoista johtuen Turun aluerekisteriin liittyminen
vuoden 2021 alusta olisi meille tarkoituksenmukaisinta.
Laitilan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 27.8.2020 aloittaa neuvottelut liittymisestä
Turun alueelliseen keskusrekisteriin. Neuvottelujen perusteella meidän kannattaa
liittyä alueelliseen keskusrekisteriin jo vuoden 2021 alusta. Vaikka maksammekin
palvelusta, saamme – niin kuin oletimmekin - vastineeksi säästöjä palkkakuluissa sekä
mahdollisuuden muuttaa kirkkoherran viraston tehtävänkuvia.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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Alueellisen keskusrekisterin toimintaa johtaa KJ 11 luvun 1§ 1 mom. tarkoittama
yhteistyöjohtokunta. Johtosäännön mukaan sopimuksen solmineiden seurakuntien
kirkkovaltuustot / seurakuntayhtymien yhteiset kirkkovaltuustot nimeävät Turun
alueelliseen keskusrekisterin yhteisjohtokuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet. Joiden tulisi olla ensisijaisesti viranhaltijoita. Ennen alueellisen
keskusrekisterin laajenemista valittavan johtokunnan valitsee Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto.
Alueellisen keskusrekisterin tehtävät koskevat kirkonkirjojen pitoa ja
kirkkoherranvirastoa. Siksi on luontevaa, että yhteistyöjohtokuntaan nimettäisiin
Laitilan seurakunnasta kirkkoherra sekä toimisto- ja viestintäsihteeri.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle päätettäväksi seuraavat asiat
1. Laitilan seurakunta tekee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle
vapaamuotoisen pyynnön saada liittyä alueelliseen keskusrekisteriin
1.1.2021 alkaen.
2. Hyväksyy KJ 11 mukaisesti: sopimusluonnoksen, tehtäväluettelon ja
jako-osuustaulukon.
3. Nimeää alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokuntaan omaksi
edustajakseen kirkkoherra Petri Laitisen ja henkilökohtaiseksi
varajäseneksi toimisto- ja viestintäsihteeri Seija Koskisen.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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70. § KIRKKOHERRANVIRASTON JA TALOUSTOIMISTON TYÖJÄRJESTELYJÄ
KOSKEVIEN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIDEN KÄYNNISTÄMINEN
Keskusrekisteriin siirtymisen jälkeen osa kirkkoherranviraston nykyisistä tehtävistä
hoidetaan aluekeskusrekisterissä. Tämä tarkoittaa muutosta kirkkoherranviraston
työjärjestelyissä ja muutos koskee myös taloustoimistoa. Tällä hetkellä osaa
taloustoimiston tehtävistä ja kirkkoherranviraston tuurausta hoitaa määräaikaisesti
osa-aikainen toimistosihteeri.
Kirkon yhteistoimintasopimusta sovelletaan työnantajan ja henkilöstön väliseen
yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa ja sen seurakunnissa. Sopimus on evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 3 §:n 4 momentin mukainen
yleissopimus yhteistoiminnasta sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan
työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 23 §:n 1 ja 2 momentissa
tarkoitettu sopimus.
Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti jatkuvassa yhteistoiminnassa käsitellään
henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavat kehittämishankkeet, muutokset
työtehtävissä, työmenetelmissä ja tehtävien tai työtilojen järjestelyssä. Ennen kuin
työnantaja ratkaisee jatkuvan yhteistoiminnan asian, sen on käsiteltävä
yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan
toimenpiteen perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja asianomaisten työntekijöiden tai
heidän edustajiensa kanssa. Yksittäistä työntekijää tai työyksikköä koskeva asia
käsitellään ensisijaisesti työnantajan tai tämän edustajana toimivan esimiehen ja
työntekijän tai työyksikön työntekijöiden kesken (välitön käsittely). Laajakantoiset ja
työpaikkaa yleisesti koskevat asiat käsitellään yhteistyötoimikunnassa
(edustuksellinen käsittely).
Yhteistoimintamenettelynä työvoiman käytön vähentämiseen liittyvissä tilanteissa on
tuta-menettely. Työnantajan ja työntekijöiden välisessä tuta-menettelyssä käsitellään
asia, joka koskee tuotannollisista tai taloudellisista syistä toimeenpantavaa yhden tai
useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista.
Keskusrekisteriin liittymisestä ei synny Laitilan seurakunnassa tuta-menettelyn piiriin
kuuluvia asioita ja käynnistettävien yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on turvata
vakinaisten työntekijöiden työpaikat työnkuvia muokkaamalla.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1) päättää käynnistää kirkkoherranviraston ja taloustoimiston
työjärjestelyjä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ja
2) toteaa, ettei keskusrekisteriin siirtyminen tule aiheuttamaan Laitilan
seurakunnassa tuta-menettelyn piiriin kuuluvia toimenpiteitä, vaan
käynnistettävien yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on turvata
vakinaisten työntekijöiden työpaikat työnkuvia muokkaamalla.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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71. § TILIN AVAAMINEN UNTAMALAN KIRKON RAHASTOLLE
Kirkkovaltuusto on vastaanottanut 28.9.2011 testamenttisaannon Erkki Hintsalalta.
Testamentissa on määritelty, että varat tulee käyttää Untamalan kirkon
peruskorjauksiin ja kunnostuksiin. Untamalan kirkon asioista huolehtii ja niistä vastaa
Untamalan Kyläkirkko ry niminen yhdistys, jolle kirkkoneuvostolla on valtuudet
(kirkkovaltuusto delogoinut) myöntää varoja. Testamentista on perustettu
erityiskatteinen rahasto, jolle kirkkovaltuusto on hyväksynyt säännöt.
Untamalan kirkon rahaston varat ovat olleet talletettuna määräaikaiselle tuottotilille
aina vuodeksi kerrallaan ja viimeisin määräaikainen tuottotili erääntyy 18.9.2020.
Rahastossa on varoja tällä hetkellä 77570,47€. Määräaikaisten tuottotilien korko on
tällä hetkellä 0, joten talouspäällikkö esittää pankkitilin avaamista rahastoa varten.
Seurakunnan pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista päättää
kirkkoneuvosto. Käyttövaltuudet ovat kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti
talouspäälliköllä ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää avata uuden pankkitilin seurakunnan ytunnukselle Untamalan kirkon rahastoa varten.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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72. § TIEDOKSIANTOASIAT
1) Talouspäällikön päätösluettelo
- 29§/2020 Työsopimus
- 30§/2020 Tarjouksen hyväksyntä
- 31§/2020 Työsopimus
- 33§/2020 Laskun hyväksyntä
- 34§/2020 Uusintasopimus
- 35§/2020 Työsopimus
- 36§/2020 Osa-aikaisuus
2) Kipa-päätökset
- Petri Laitinen
- Mirkku Perkkola
- Merja Jusi
- Elina Hautanen

62-94/ 2020
16-20/ 2020
25-36/ 2020
32/2020

3) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
- 19/2020 Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
- 20/2020 Uudet seurakuntien ja seurakuntayhtymien (seurakuntatalouksien)
taloushallinnon ohjeet
- 21/2020 Kipa 2 – hankkeen loppuraportti julkaistu
- 22/2020 Itä-Euroopan romanien kohtaaminen seurakunnan työssä
4) Tukiryhmien muistiot
Viestinnän ja julistuksen tukiryhmä
- Muistio 6 / 3.9.2020
5) Muut tiedoksiantoasiat
- Kirkkovaltuuston kokoukset
o to 7.10.2020 klo 18.00 Laesaaren kappeli
o to 10.12.2020 klo 18.00 Lehtoniemi
-

Kirkkoneuvoston kokoukset
o to 22.10.2020 klo 16.30 Kirkkokoti
o to 26.11.2020 klo 16.30 Sahenkulma tai Laesaaren kappeli

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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-

Maanmittauslaitoksen loppukokouksenpöytäkirja toimituksesta 2017-566190
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta lunastuksesta. Jussi Perkkola edusti
Laitilan seurakuntaa tilalta 400-428-1-5.

-

Rakennusinsinööri Markku Laaksonen on suunnitellut Lehtoniemen
leirikeskuksen autokatoksen, rakennuslupapäätös on tullut 24.9.2020
seurakuntaan. Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 2.10.2020.

-

Arkkitehti Marko Arvonen on valmistellut lupakuvia Keulan
sisääntulokatoksesta. Julkisivupiirustukseen vielä lisätään värit ja huomioidaan
koko rakennuksen vesikattovärin muutos. Keula on luvannut uusia peltikaton
kokonaan ja samassa yhteydessä katon väritys muutetaan tummanharmaaksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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73. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 73.

74. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.06.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

