KOKOUSKUTSU
14.10.2020
LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 22.10.2020 klo 16.30 alk.
(kahvi klo 16.15 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
Partiolippukuntien ja seurakunnan taustayhteisösopimukset
Henkilökunnan jäljellä olevat vuosilomat kaudelta
1.10.2020-30.4.2021
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Petri Laitinen
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Pöytäkirja nähtävillä

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan nettisivuilla
26.10.-9.11.2020

Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 14.10.2020

Merja Jusi
Talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri
Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 14.10.-9.11.2020
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LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 22.10.2020 klo 16.30-18.03.

PAIKKA:

Kirkkokoti, Kirkkotie 3

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

Varajäsenet

Iiskala Paulina 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 22.10.2020

Seppo Lehtola
pöytäkirjan tarkastaja

Marjut Marttila
pöytäkirjan tarkastaja

7/2020

Kirkkoneuvosto

3 (18)

22.10.2020

75. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

76. § 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
14.10.2020 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.
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77. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

78. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 10:3 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Seppo Lehtola ja
Marjut Marttila, seuraavana vuorossa ovat Lahja Pavela ja Marko Pullinen.
Pöytäkirja on tarkastettavissa kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen.
Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee Seppo Lehtolan ja Marjut Marttilan
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Seppo Lehtolan ja Marjut Marttilan
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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79. § PARTIOLIPPUKUNTIEN JA SEURAKUNNAN TAUSTAYHTEISÖSOPIMUKSET
KN Liite nro 1 § 79 Taustayhteisösopimus / Laitilan Eräsissit
Liite nro 2 § 79 Taustayhteisösopimus / Laitilan Lumikit
Partiolippukunnilla on usein ainakin yksi taustayhteisö, joka voi olla esimerkiksi
seurakunta, kyläyhdistys, hyväntekeväisyysjärjestö tai muu aatteellinen yhdistys,
seura tai järjestö. Laitilassa sekä Laitilan Eräsissit ry:n että Laitilan Lumikit ry:n
taustayhteisönä toimii Laitilan seurakunta.
Usein lippukunnan taustayhteisö määrittelee lippukunnan toimintatapoja. Esimerkiksi
Suomen Partiolaisten, Suomen evankelis-luterilaisen ja Suomen ortodoksisen kirkon
yhteistyösopimuksen mukaan lippukunnat, joiden taustayhteisönä on
tunnustuksellinen uskontokunta, antavat sen tunnustuksen mukaista
uskontokasvatusta.
Taustayhteisönä toimimisesta suositellaan tehtäväksi taustayhteisösopimusta.
Taustayhteisösopimuksessa määritellään toiminta, taloudellinen tuki, vuokrat, tila,
tiedottaminen, vastuut ja yhteyshenkilö seurakunnassa.
Nuorisotyönohjaaja Kari Penttinen, kirkkoherra Petri Laitinen ja talouspäällikkö
Merja Jusi ovat valmistelleet yhdessä laitilalaisten partiolippukuntien kanssa
paikallisen taustayhteisösopimuksen, jolla määritellään Laitilan seurakunnan ja
lippukunnan yhteistyön puitteet ja tavat.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevat partiolippukuntien
taustayhteisösopimukset.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Lapsiasianvaikutus sopimuksessa on huomiotu. Partion toiminnan tulee
olla linjassa seurakunnan toiminnan kanssa. Sopimuksen kirjaaminen
selkeyttää yhteistyötä mikä helpottaa pelisääntöjen noudattamista.
On muutoksenhakuoikeus

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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80. § HENKILÖKUNNAN JÄLJELLÄ OLEVAT VUOSILOMAT KAUDELTA 1.10.202030.4.2021
KN Liite nro 1 § 80 henkilökunnan jäljellä olevat vuosilomat
Liitteen mukaiset henkilökunnan jäljellä olevat vuosilomat koskevat
lomanmääräytymisvuotta 1.4.2019-31.3.2020.
Papiston vuosilomat annetaan kirkkoherran päätösluettelossa tiedoksi
kirkkoneuvostolle.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy henkilökunnan vuosilomat lomakaudelta 1.10.202030.4.2021 ja
2) jättää esimiehille oikeuden mahdollisiin lomapäivän muutoksiin
esim. sijaisuuksien sopimista varten.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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81. § NÄYTTÖPÄÄTE- / ERITYISLASIEN KORVAAMINEN
Liite nro 1 § 81 / Instru Laitila / Laitilan Näkökeskus Oy:n tarjous näyttöpäätetyössä
käytettävistä erityistyölaseista

YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 30 § 25.9.2020 NÄYTTÖPÄÄTE-/ ERITYISLASIEN
KORVAAMINEN
Yhteistyötoimikunta liite nro 1 § 31 / Instru Laitila / Laitilan Näkökeskus Oy:n tarjous
näyttöpäätetyössä käytettävistä erityistyölaseista
Valtioneuvoston päätöstä näyttöpäätetyöstä (1405/1993) sovelletaan työhön ja
työpisteisiin, jossa merkittävä osa työstä tehdään näyttöpäätettä käyttäen. Merkittävää
osaa arvioitaessa on otettava huomioon paitsi aika, myös yksipuolisuus, jaksottaisuus
ja näköergonomiset vaatimukset erilaisissa tehtävissä.
Työnantajan on kustannettava työntekijälle erityistyölasit, jos optikon tai
silmälääkärin lausunnosta selvästi ilmenee, että tavanomaiset yleiskäyttöön tarkoitetut
silmälasit eivät ole työhön sopivat, ja että työntekijä tarvitsee toiset, erilaiset silmälasit
näyttöpäätetyöhön. Työpaikkakohtaisesti päätetään siitä kuinka paljon työnantaja
korvaa erityistyölasien kehysten hinnasta tai linssien erityiskäsittelystä. Ennen
erityistyölasien hankintaa työterveyshuollon tulee selvittää työpisteen ergonomia ja
pyrkiä muuttamaan työpiste työntekijälle sopivaksi. Valtioneuvoston päätöksen
mukaan työnantajan on hankittava työntekijälle näyttöpäätetyöhön sopivat erityiset
silmälasit, jos tavanomaiset silmälasit eivät sovi työhön työpaikan ergonomisen
korjaustenkaan jälkeen. Erityislasit ovat lasit, jotka poikkeavat normaaleista
yleiskäyttöön tarkoitetuista silmälaseista voimakkuuden, linssityypin tai linssien
asennuksen suhteen. Erityislasien tarpeen arviointi edellyttää, että työntekijän omat
yleislasit ovat ajan tasalla.
Näyttöpäätelasit ovat yleensä tarpeen vain ikänäköisille työntekijöille, joiden
näkemisen ongelmia ei voida ratkaista ergonomian keinoin. Näöntutkimuksiin
hakeudutaan työterveyshuollon kautta. Jos työpistettä ei saada kuntoon ergonomisilla
toimenpiteillä, työnantaja korvaa työntekijälle näyttöpäätelasit siten, että silmälasien
kehysten osalta korvauksen enimmäismäärä on 150 euroa.
Kova- ja heijastamaton pinnoite korvataan, muut lisäominaisuudet ovat työntekijän
omakustanteisia. Silmälääkärin/optikon palkkio korvataan. Talouspäällikkö tekee
päätöksen näyttöpääte/erityislasien korvaamisesta. Päätös perustuu työterveyshuollon
lausuntoon (ergonomia, ikänäkö, erityislasien tarve).

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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Erityislaseja uudistaessa työnantajan korvaus on mahdollista saada, kun edellisestä
työnantajan korvaamasta hankinnasta on yli 2 vuotta. Erityistyölasien tarve tulee
arvioida jokaisella uusimiskerralla erikseen.
Työsuojelupäällikön esitys:
Yhteistyötoimikunta puoltaa kirkkoneuvostolle
näyttöpäätelasien/erityislasien hankintaa ja korvaamista ohjeistuksen
mukaisesti ja sopimuksen tekemistä Instru Laitila / Laitilan Näkökeskus
Oy:n kanssa.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy näyttöpääte-/erityislasien hankinnan ja korvaamisen
ohjeistuksen mukaisesti,
2) hyväksyy Instru Laitila / Laitilan Näkökeskus Oy:n tarjouksen ja
3) toteaa näyttöpääte-/erityislasien hankinnan olevan mahdollista vain
sopimustoimittajan kanssa ja lasien olevan työnantajan omaisuutta.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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82. § LEHTONIEMEN LEIRIKESKUKSEN AUTOKATOKSEN RAKENTAMISEN
HYVÄKSYMINEN
Liite nro 1 § 82 / Autokatos Lehtoniemi – piirustukset
nro 2 § 82 / Autokatos - kustannusvertailu

Vuoden 2020 talousarvioon on varattu 5000 euron määräraha Lehtoniemen
leirikeskuksen autokatoksen rakentamista varten. Rakennusinsinööri Markku
Laaksonen on suunnitellut autokatoksen. Rakennuslupapäätös on tullut 24.9.2020
seurakuntaan ja lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 2.10.2020. Asia oli esillä
kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuksessa 11.6.2020 ja rakennuspiirustukset
olivat kirkkoneuvostolle tiedoksiasioissa 24.9.2020 kokouksessa. Kirkkoneuvosto ei
kuitenkaan ole erikseen hyväksynyt piirustuksia, eikä talousarvioon varattu määräraha
ole riittävä, joten rakentamista ei ole tästä syystä vielä aloitettu.
Nyt suunnitellun kahden auton autokatoksen kokonaisala on 41 m² ja tilavuus 110 m³.
vesikate, verhouslauta ja tehostevärit ovat tummanharmaita ja peruspilarit harmaita,
kuten myös jo olemassa olevassa jätekatoksessa on. Katoksen vesikate on
pystysaumakate esim. Lukko-Jaakko tai Ruukin Classic - jäljittelevät
konesaumakatetta, joka on leirikeskuksen päärakennuksen vesikatteena - väri
tummanharmaa RR23, eli sama kuin päärakennuksessa ja roskakatoksessa.
Puuosat/tehosteväri ovat tummanruskeita, eli väri on sama kuin roskakatoksessa.
Peruspilarit (perustus) on harmaa.
Talousarvioon varattu määräraha 5000 euroa riittäisi yhden auton kevytrakenteisen
katoksen rakentamiseen. Kahden auton suunniteltu autokatos tulisi maksamaan noin
9722 euroa. Mikäli katos toteutettaisiin harjakattoisena olisi kustannus 13055 euroa ja
mikäli autokatoksen paikka muutetaan ja pohja pitää perustaa maata kuorimalla ja
osittaisella massan vaihdolla, lisäkustannus tästä olisi noin 4000 euroa.
Rakennusinsinööri Markku Laaksosen laskelma tästä on liitteenä.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy autokatoksen rakentamisen
rakennuslupapäätöksen mukaisena. Talousarviomuutokseen palataan
seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Jussi Perkkola teki kokouksessa päätösesityksestä poikkeavan esityksen.
Hän ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun ja valmistellaan siten,
että autokatos sijoitetaan jätekatoksen alueelle. Autokatos tehdään
yhdelle autolle ja kattomalliltaan paikkaan sopivaksi. Hannu Sarajuuri,
Jussi Kauranen ja Paulina Iiskala kannattivat Jussin ehdotusta.
Kokouksessa asiasta äänestettiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että
pohjaesityksenä oleva ehdotus on JAA ja Jussi Perkkolan vastaesitys EI.
Äänestyksessä EI äänen antoivat: Kauranen Jussi, Iiskala Paulina,
Lehtola Seppo, Marttila Marjut, Pavela Lahja, Pullinen Marko, Sarajuuri
Hannu, Vainio Riina, Perkkola Jussi ja Laitinen Petri. Kokouksessa
annettiin yhteensä 10 EI ääntä, kukaan ei äänestänyt JAA:ta joten
vastaesitys voitti äänestyksen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että asia palautetaan valmisteluun ja
valmistellaan siten, että autokatos sijoitetaan jätekatoksen alueelle.
Autokatos tehdään yhdelle autolle ja kattomalliltaan paikkaan sopivaksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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siht.

tark.

tark.
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83. § MUUALLE HAUDATTUJEN JA LAPSEN MUISTOKIVI NS. TYHJÄN SYLIN KIVI MUISTELUALUE
Kirkkoneuvoston 11.6.2020 suorittaman hautausmaakatselmuksen yhteydessä
todettiin, että Laesaaren hautausmaalle tulisi saada muualle haudattujen ja ns. tyhjän
syli kivi. Katselmuksen yhteydessä mahdollisena paikkana pidettiin paikalla jo
olemassa olevaa kiveä siten, että toisella sivulla olisi muualle haudattujen laatta ja
toisella sivulla tyhjän sylin laatta. Näin ollen muistomerkki ei olisi liian lähellä
sirottelualuetta ja pyörätelineelle pitäisi löytää uusi sijoituspaikka.
Hautausmaan vastaava Tapio Junnila on hautausmaantyöntekijöiden kanssa katsonut
uudeksi paikkaehdotukseksi lähempänä kappelia, kellotapulin vieressä olevan kiven
ympärille tulevia muistokiviä. Kirkkoneuvosto päätti 27.8.2020 kokouksessaan pyytää
hautausmaan vastaava Tapio Junnilaa tekemään esityksen uudesta paikasta ja siihen
tulevista muistomerkeistä.
Hautausmaan vastaava Tapio Junnila perustelee muistelualueen sijoittamista
kellotornin viereen:
- oma, erillinen alue tarkoitusta varten, ei yhdistetä Huokauksen alueen kanssa
- keskeinen paikka, helppo tulla
- luonnollinen ja valmis ympäristö
- näkyy parkkipaikalta, muttei ole kuitenkaan ihan parkkipaikan "kyljessä"
- näkyy selkeästi myös Salontielle
- muistokivet luonnon kiviä, alueella jo valmiina suuri Laitilan alueella ominainen
rapakivi ja kilpikaarnaiset suuret männyt
- levollinen ja rauhallinen ympäristö
- mielestäni paras paikka tähän tarkoitukseen
Kirkkoherra, kirkkoneuvoston varapuheejohtaja, arkkitehti Marko Arvonen ja
talouspäällikkö ovat käyneet Laesaaren hautausmaalla tutustumassa mahdolliseen
uuteen ehdotettuun paikkaan.
Arkkitehti Marko Arvonen on antanut lausunnon mahdollisesta paikasta ja hänen
mukaansa muistomerkiksi sopisi hienosti seuraavan sivun kuvassa oleva
hautausmaakatselmuksen yhteydessä ehdotettu pihalla oleva luonnonkivi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Rakennusarkkitehti Marko Arvosen perustelut:
Kivi itsessään on kaunis ja siinä oleva halkeama luovat oikeanlaista symboliikkaa ja
tunnelmaa. Kiven sijainti on hiekkakäytävän vieressä josta saadaan kulku alueelle.
Asfalttialueen reunaan istutettu kuusiaita rajaa jo muutaman vuoden kuluttua parkkija nurmialueen toisistaan. Hiekkakäytävän linjaus kannattaa myös suoristaa jolloin
alueesta saadaan parempi. Muistolehto Huokaus sijaitsee samalla puolella
hiekkakäytävää, mutta ei liian lähellä jotta alueet olisivat kiinni toisissaan, tai
häiritsisivät toisiaan.
Toisena vaihtoehtona mainitun kellotapulin viereisen alue sopii mielestäni
huonommin Tyhjän sylin muistopaikaksi. Matala ”morokivi” jossa kasvaa ja versoaa
pihlaja, on mäntyjen keskellä kellotapulin juurella ja hiekkakäytävien risteyksessä.
Alue on mielestäni niin näöltään kuin toiminnaltaankin hyvin rauhaton.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että muualle haudattujen ja lapsen muistokivi
ns. tyhjän sylin kivi – muistelualue toteutetaan hautausmaakatselmuksen
yhteydessä katsottuun paikkaan rakennusarkkitehti Marko Arvosen
ehdottamalla tavalla.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Hannu Sarajuuri esitti kokouksessa käsittelyjärjestelyksenä, että ensin
päätetään tarvitaanko tyhjän sylin kiveä ja sen jälkeen päätetään
tarvitaanko muualle haudattujen kiveä ja jos näille on tarvetta, niin sen
jälkeen päätetään millaisena ja mihin ne toteutettaisiin. Marko Pullinen
kannatti käsittelyjärjestelyksen muutosta.
Keskustelun jälkeen talouspäällikkö muutti esitystään siten, että muualle
haudattujen ja lapsen muistokivi ns. tyhjän sylin kivi – muistelualuetta ei
toteuteta. Laesaaren hautausmaalla olevaan huokaus- muistolehtoon ja
uurnahautausmaan kulmassa olevalle kivipöydälle voi halutessaan tuoda
kynttiöitä ja kukkia myös tätä tarkoitusta varten. Kirkkoneuvosto päätti
muutetun esityksen mukaisesti, että uutta muistelualuetta ei perusteta.
On muutoksenhakuoikeus
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pj.

siht.

tark.

tark.

7/2020

Kirkkoneuvosto

14 (18)

22.10.2020

84. § SIJOITUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
KN Liite nro 1 § 84 Sijoitussuunnitelma
Kirkkoneuvosto hyväksyi 29.9.2016 kokouksessaan seurakunnan sijoitussuunnitelman
ja valtuutti talouspäällikön sijoittamaan tarvittaessa seurakunnan,
hautainhoitorahastojen ja erityiskatteisten rahastojen rahavaroja enintään viideksi
vuodeksi kerrallaan.
Seurakunnan taloussäännön 13 §:n perusteella kirkkoneuvosto antaa ohjeet
seurakunnan sijoitustoiminnasta. Kirkkoneuvosto voi siirtää ohjesäännöllä tai
erillispäätöksellä sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa talouspäällikölle.
Liitteenä olevan seurakunnan sijoitussuunnitelman tavoitteena on saavuttaa riittävä
tuottotaso hyväksytyllä riskitasolla, kassavaratarpeet ja vastuullisen sijoittamisen
näkökohdat huomioiden. Sijoitussuunnitelman tarkoituksena on ohjata seurakunnan
varojen sijoittamista riittävän tuottavasti ja turvatusti. Suunnitelmassa on muutokset
merkitty punaisella ja poistetut sinisellä tekstillä.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan sijoitussuunnitelman
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus
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85. § SAAMATTA JÄÄNEIDEN MAKSUJEN SIIRTÄMINEN LUOTTOTAPPIOIHIN
Kirjanpidon myyntisaamisissa on tällä hetkellä saatavia yhteensä 270€, joihin ei
toimenpiteistä huolimatta ole saatu suoritusta. Kirkon Palvelukeskus hoitaa
maksumuistutusten lähettämisen.
Viiteavain

Tos.nro

Kirj.pvm

Vuokra
Hautaus

90000006
90000080

6.1.2020
1.6.2020

Summa Perintä- Viivästys
taso
140,00
2
251
130,00
2
94

Saamisten siirtäminen luottotappioihin ei estä mahdollisen saamisen kirjaamista tämän
jälkeenkään.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) poistaa myyntireskontrasta saamatta jääneitä maksua 270 € ja,
2) saamatta jääneet maksut kirjataan luottotappioihin.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

7/2020

Kirkkoneuvosto

16 (18)

22.10.2020

86. § TIEDOKSIANTOASIAT
1) Kirkkoherran päätösluettelo
- 5 §/2020 Virkavapaus
- 6 §/2020 Vuosilomat
- 7 §/2020 Virkavapaus
2) Talouspäällikön päätösluettelo
- 36§/2020 Osa-aikatyö
- 37§/2020 Sopimus
- 38§/2020 Laskun hyväksyntä
- 39§/2020 Työsopimus
- 40§/2020 Työsopimus
- 41§/2020 Laskun hyväksyntä
3) Kipa-päätökset
- Petri Laitinen
- Tapio Junnila
- Elina Hautanen
- Mirkku Perkkola

95-100/ 2020
26-30/2020
33-37/2020
21-23/ 2020

4) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
- 23/2020 Talousarvion valmistelun perusteet 2021
- 24/2020 Seurakuntien avustusmäärärahaan lisäys
- 25/2020 Hengellisen työn ammattien ja erityistehtävien uudistetut
ydinomsaamiskuvaukset
- 26/2020 Kirkon säädöskokoelmassa julkastut uudet tutkintoihin liittyvä
päätökset
5) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
- A8/2020 Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan
- A9/2020 Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus työajattoman hengellisen
työn viranhaltijan/työntekijän lisävapaapäivästä arkipyhänä tehdystä työstä.
- A10/2020 Suositeltavat tutkinnot lastenohjaajan tehtävään
- A11/2020 Osaamista ja tutkintoja kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja
hautausmaatyön tehtäviin.
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6) Muut tiedoksiantoasiat
-

Seurakunnan papiston vuosilomat ja vapaapäivät lokakuu 2020- huhtikuu 2021
liitteenä nro 1 § 86.

-

Kirkkovaltuuston kokous
o to 10.12.2020 klo 18.00 Lehtoniemi
Kirkkoneuvoston kokous
o to 26.11.2020 klo 16.30 Sahenkulma tai Laesaaren kappeli

-

-

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoituksen mukaan Valtatien 8
parantaminen Laitilan keskustan kohdalla, tiesuunnitelma pidetään yleisesti
nähtävänä 30.9.-30.10.2020 välisen ajan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
tietoverkossa osoitteessa http:/www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.
Paperiaineisto on nähtävillä myös Laitilan kaupungilla.
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87. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 87.

88. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.03.
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