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LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 25.2.2021 klo 16.30-17.34.

PAIKKA:

Seurakuntakoti, Kauppakatu 8 neuvottelutila / kokousaula

Läsnä:
Jäsenet
Laitinen Petri, khra, pj.
Perkkola Jussi, varapj.
Kauranen Jussi
Koivusalo Ulla-Maija
Lehtola Seppo
Manni Sampo
Marttila Marjut
Pavela Lahja
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. / poissa
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.
X
Allekirjoitukset

Petri Laitinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Merja Jusi
sihteeri

Laitilassa 25.2.2021

Jussi Perkkola
pöytäkirjan tarkastaja

Jussi Kauranen
pöytäkirjan tarkastaja

1/2021

Kirkkoneuvosto

3 (18)

25.2.2021

1. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

2. § 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
17.2.2021 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.

1/2021

Kirkkoneuvosto

4 (18)

25.2.2021

3. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi ja
lisäksi uutena pykälänä: ”Lehtoniemen johtoalueen
käyttöoikeussopimuksen ja jakelumuuntamon sijoituspaikan
hyväksyminen” § 14.

4. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 10:3 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Jussi Perkkola ja Jussi
Kauranen, seuraavana vuorossa ovat Ulla-Maija Koivusalo ja Seppo Lehtola.
Pöytäkirja on tarkastettavissa kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen.
Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee Jussi Perkkolan ja Jussi Kaurasen
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Jussi Perkkolan ja Jussi Kaurasen
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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5. § KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Laitilan seurakunta on anonut Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta
kirkkojärjestyksen mukaisesti 1. kappalaisen viran täyttämättä jättämistä yhden
vuoden ajaksi 1.2.2020 lukien (KJ 6 14§). Laitilan seurakunta anoi myös
seurakuntapastorin viran täyttämistä. Tällä hetkellä Laitilan seurakunnassa on
menossa virkarakenteen syvällinen arviointi. Arvioinnin perusteella virkoja joko
vähennetään tai säilytetään nykyinen tilanne. Virkaranteen arvioimiseksi tarvitsemme
aikaa, koska tilanne on vielä epäselvä. 2. kappalaisen viran haltija on ollut
pitkäaikaisella virkavapaalla.
Laitilan seurakunnassa on kirkkoherran viran lisäksi kolme papin virkaa: 1.
kappalaisen, 2. kappalaisen ja seurakuntapastorin virat.
KJ 6:14: Kun kirkkoherran tai kappalaisen virka on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin
on julistettava virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla
hakuilmoitus asianmukaisella tavalla. Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden
vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran tai kappalaisen virkaa julisteta
haettavaksi, jos:
1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan
2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että
virka tulee tarpeettomaksi;
3) siihen on muu erityinen syy.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto anoo Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta 1.
kappalaisen viran täyttämättä jättämistä yhden vuoden ajaksi 1.2.2021
lukien.
Tiedoksi: Laitilan seurakunnan kirkkovaltuusto.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3§): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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6. § KIRKKOVALTUUSTON 27.5.2020, 10.9.2020, 7.10.2020, 10.12.2020 ja 13.1.2021
KOKOUSTEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja
täytäntöönpano (KL 10:1, KL 10:6).
Kirkkovaltuuston 27.5.2020 kokouksen pöytäkirja on pidetty julkisesti nähtävänä
ajalla 28.5.-27.6.2020, 10.9.2020 kokouksen pöytäkirja ajalla 14.9.-14.10.2020,
7.10.2020 kokouksen pöytäkirja ajalla 9.10.-8.11.2020, 10.12.2020 kokouksen
pöytäkirja ajalla 14.12.-13.1.2021 ja 13.1.2021 kokouksen pöytäkirja ajalla 15.1.16.2.2021.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 27.5.2020, 10.9.2020,
7.10.2020, 10.12.2020 ja 13.1.2020 pidettyjen kokousten pöytäkirjat
laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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7. § ERI TYÖALOJEN TUKIRYHMIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN VUOSIKSI 20212022

Kirkkoneuvoston valitsemien tukiryhmien kahden vuoden toimintakausi on päättynyt.
Tukiryhmien toimintasäännön mukaan uudet tukiryhmät nimetään vuosiksi 20212022. Tukiryhmän tehtävänä on toimia viranhaltijan tukena työn kehittämisessä ja
toteuttamisessa.
Kasvatuksen tukiryhmään esitetään jäseniksi: Susanna Arvela-Jalonen, Elle Teinilä,
Simo Welling ja Ilmari Vuorela. Työntekijäjäsenet ovat: Riikka Hietanen, Pia
Penttinen ja Mirkku Perkkola.
Viestinnän ja julistuksen tukiryhmään esitetään jäseniksi: Jukka Alkio, Jarkko
Kupiainen ja Hanne Nieminen. Työntekijäjäsenet ovat: Seija Koskinen, Petri Laitinen,
Kari Penttinen ja Anneli Vuorio.
Yhteiskuntavastuun tukiryhmään esitetään jäseniksi: Terhi Hemmilä, Markku Kilpi
Sampo Manni ja Hannu Sarajuuri. Työntekijäjäseniä ovat: Liinu-Stina KunnaalaVoicu, Tiina Rehmonen ja Tiina Saari.
Lisäksi kirkkoneuvosto nimeää jokaiseen tukiryhmään 1-2 jäsentä. Tukiryhmien
jäsenten valinnassa on huomioitava tasa-arvokiintiö. Tukiryhmä nimetään kahdeksi
vuodeksi kerrallaan.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto nimeää tukiryhmien jäseniksi esitetyt henkilöt ja lisäksi
kirkkoneuvoston edustajat.
Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi
1) Kasvatuksen tukiryhmään esitettyjen jäsenten lisäksi Lahja Pavelan
ja Marko Pullisen kirkkoneuvoston edustajiksi,
2) Viestinnän ja julistuksen tukiryhmään esitettyjen jäsenten lisäksi
Riina Vainion ja Seppo Lehtolan kirkkoneuvoston edustajiksi ja
3) Yhteiskuntavastuun tukiryhmään esitettyjen jäsenten lisäksi Marjut
Marttilan kirkkoneuvoston edustajaksi.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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8. § KIINTEÄN- JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN
VUOSIKSI 2021-2022

Laitilan seurakunnan taloussäännön 26 §:n mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden
valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen tarkastus
ja valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kiinteän ja irtaimen
omaisuuden tarkastus liittyy seurakunnan sisäisen valvonnan toteuttamiseen. Sisäisen
valvonnan järjestämisestä ja toimivuudesta vastaa kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto
voi halutessaan asettaa toimikunnan tai valita muutoin työntekijöitä ja
luottamushenkilöitä hoitamaan sisäisen valvonnan tehtäviä ja määrittää ne.
Tilintarkastajat tarkastavat, että sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Kirkkoneuvosto valitsi 31.1.2019 kokouksessaan kiinteän- ja irtaimen omaisuuden
tarkastajiksi vuosiksi 2019-2020 Jussi Perkkolan (pj.), Lahja Pavelan, Hannu
Sarajuuren, Marjut Marttilan ja Ulla-Maija Koivusalon. Kiinteän ja irtaimen
omaisuuden tarkastuksissa on ollut asiantuntijana mukana rakennusinsinööri Markku
Laaksonen.
Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastajien valinnassa on huomioitava tasaarvokiintiö.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee viisi kiinteän- ja irtaimen omaisuuden
tarkastajaa vuosiksi 2020-2021, jotka yhdessä työntekijöiden ja alan
asiantuntijan kanssa suorittavat kiinteän- ja irtaimen omaisuuden
tarkastuksen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Jussi Perkkolan (pj.), Lahja Pavelan, Hannu
Sarajuuren, Marjut Marttilan ja Ulla-Maija Koivusalon kiinteän- ja
irtaimen omaisuuden tarkastajiksi vuosiksi 2020-2021.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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9. § KIINTEISTÖTYÖRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN VUOSIKSI 2021-2022

Kirkkoneuvosto valitsi 28.2.2019 kokouksessaan kiinteistötyöryhmään
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jussi Perkkolan, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Marjo Uusi-Kinnalan, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Oskari Pilppulan,
talouspäällikkö Merja Jusin, kirkkoherra Petri Laitisen, rakennusinsinööri Markku
Laaksosen ja seurakuntamestari Anneli Vuorion lisäksi kirkkoneuvoston edustajiksi
Hannu Sarajuuren ja Ulla-Maija Koivusalon vuosiksi 2019-2020.
Työryhmän kokoonkutsujana ja sihteerinä on toiminut talouspäällikkö ja
puheenjohtajana Jussi Perkkola 29.8.2019 asti. Perkkola jätti kirkkoneuvoston
29.8.2019 kokouksessa eropyynnön kiinteistötyöryhmän jäsenyydestä ja sen
puheenjohtajuudesta, minkä kirkkoneuvosto myönsi. Kirkkoneuvosto totesi
10.10.2019 kokouksessaan kiinteistötyöryhmän kokoonpanon olevan riittävä
sellaisenaan, koska tarvittaessa kiinteistötyöryhmä voi kutsua asiantuntijoita
kokouksiinsa ja valitsi Marjo Uusi-Kinnalan kiinteistötyöryhmän puheenjohtajaksi
vuosiksi 2019-2020.
Kiinteistötyöryhmän tehtäviin on kuulunut tilaratkaisujen miettiminen ja Pyhän
Mikaelin kirkon ja Laesaaren kappelin korjaussuunnitelmat. Kiinteistötyöryhmän
kokouksiin on kutsuttu tarvittaessa asiantuntijoita ja mm. lava-henkilö Pia Penttinen
on osallistunut kiinteistötyöryhmän kokouksiin.
Kiinteistötyöryhmän jäsenten valinnassa on huomioitava tasa-arvokiintiö.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1) valitsee työntekijäjäsenten (talouspäällikkö, kirkkoherra ja
seurakuntamestari) ja alan asiantuntijan lisäksi viisi jäsentä
kiinteistötyöryhmään ja
2) toteaa kiinteistyöryhmän valitsevan keskuudestaan puheenjohtajan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto
1) valitsi Jussi Perkkolan, Marjo Uusi-Kinnalan, Oskari Pilppulan,
Hannu Sarajuuren ja Ulla-Maija Koivusalon kiinteistötyöryhmän
jäseniksi ja
2) totesi kiinteistyöryhmän valitsevan keskuudestaan puheenjohtajan.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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10. § SEURAKUNNAN SISÄISTEN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN VUOSIKSI 20212022

Seurakunnan sisäisiä tarkastajia on ollut kaksi ja he ovat suorittaneet hallinnon,
rahavarojen ja arvopaperien tarkastustehtäviä ja suorittaneet
yhteisvastuutilintarkastuksen. Tarkastajina vuosina 2019-2020 ovat toimineet Riina
Vainio ja Jussi Kauranen.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan vuosiksi 2021-2022 kaksi
sisäistä tarkastajaa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Riina Vainion ja Seppo Lehtolan vuosiksi 20212022 sisäisiksi tarkastajiksi.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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11. § VUODEN 2021 INVESTOINTIEN RAHOITUSSUUNNITELMA JA PYHÄN
MIKAELIN KIRKON JA LAESAAREN KAPPELIN KORJAUSJÄRJESTYKSESTÄ
PÄÄTTÄMINEN

Kirkkovaltuuston 10.12.2020 kokouksessa hyväksymät investoinnit vuodelle 2021
ovat 340.000,- euroa.

INVESTOINNIT
Pyhän Mikaelin kirkon korjaus
Laesaaren kappelin korjaus
Lehtoniemen leirikesk. Viemäröinti ja lokas.
Kirkkokodin lämmönvaihdin
Seurakuntakodin leikkipuisto
Seurakuntakodin kalusteet
Puretun seurakuntatalon tontin maisemointi
YHTEENSÄ

TA
2021
60000
60000
60000
10000
120000
15000
15000
340000

Vuoden 2020 tilinpäätös ei ole vielä valmistunut. Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen
seurakunnalla on taseessa 1.333.428,- euroa edellisten tilikausien ylijäämää.
Seurakunnalla ei ole pankkivelkaa, eikä seurakunnan tarvitse ottaa myöskään vuoden
2021 investointeihin ulkopuolista rahoitusta, vaan ne voidaan maksaa tilivaroilla.

Vuosi
Rahavarojen muutos
Kumulatiivinen

2010
74249
74249

2011
189080
263329

2012
103878
367207

2013
122826
490033

2014
285955
775988

Vuosi
Rahavarojen muutos
Kumulatiivinen

2015
-35704
740284

2016
-50485
689799

2017
80857
770656

2018
140596
911252

2019
11368
922620

Seurakunnan vuosien 2010-2019 kumulatiivinen rahavarojen muutos on
922.620,- euroa positiivinen.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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Talouspäällikkö on viranhaltijapäätöksellä 7 § 2021 hyväksynyt rakennusarkkitehti
Marko Arvosen tarjouksen seurakuntakodin leikkipuiston suunnittelemisesta ja
nimennyt rakennusinsinööri Markku Laaksonen hankkeen valvojaksi. Ennen
toteuttamisen aloittamista asia tulee kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Tässä
kirkkoneuvoston kokouksessa on päätettävänä Lehtoniemen viemärikorjauksen
toteuttaminen.
Seurakunnassa on tällä hetkellä menossa monta suurta projektia ja
kiinteistötyöryhmän 22.1.2021 kokouksessa päätettiin, että seurakunnalle parhaiten
sopiva etenemisjärjestys olisi siten, että Seurakuntakodin leikkipuisto on
kiireellisyysjärjestyksessä ensimmäinen ja sen toteutus on tänä keväänä. Lisäksi
kiinteistötyöryhmä katsoi, ettei kirkon ja kappelin suunnittelua ja toteutusta jatketa
samanaikaisesti, vaan ne tehdään erikseen. Kiinteistötyöryhmässä keskusteltiin
kiireellisyysjärjestyksestä ja päädyttiin esittämään toteutus siten, että Laesaaren
kappelin suunnitelma ja remontin aloittaminen tehdään ensimmäisenä, näin ollen
akuutti kylmäsäilytystilaongelma ja rakennustekniset ongelmat saadaan ratkaistuksi.
Koska myös kirkon äänentoisto on akuutti ongelma, selvitellään väliaikaisratkaisuja
tähän mm. laitevuokrauksella. Suunnittelijana kirkon ja kappelin remonteissa toimii
kirkkoneuvoston valitsemana rakennusarkkitehti Marko Arvonen.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1) merkitsee vuoden 2021 investointien rahoitussuunnitelman tiedoksi
ja
2) päättää edetä Pyhän Mikaelin kirkon ja Laessaaren kappelin
remonttien toteuttamisessa kiinteistötyöryhmän esityksen mukaisesti
siten, että Laesaaren kappelin suunnitelma ja remontin aloitus
hoidetaan ensimmäisenä.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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12. § LEHTONIEMEN LEIRIKESKUKSEN VIEMÄRIKORJAUKSEN TARJOUKSEN
HYVÄKSYMINEN
Liite nro 1 § 12 Insinööritoimisto Jukka Sarkki Oy:n selvitys asiasta ja eri
korjausvaihtoehdoista.
Liite nro 2 § 12 rakennusinsinööri Markku Laaksosen laatima tarjouspyyntö
viemärikorjauksesta
Liite nro 3 § 12 Rakennus-Lalla Oy:n tarjous viemärikorjauksen toteuttamisesta
Liite nro 4 § 12 Rakennus Jope Oy:n tarjous viemärikorjauksen toteuttamisesta
Lehtoniemen leirikeskuksen asuntosiiven wc-tilojen jätevesiviemäri on painunut
sisääntuloaulan kohdalta. Tästä on aiheutunut pitkäaikainen ongelma. Liitteenä nro 1
on Insinööritoimisto Jukka Sarkki Oy:n selvitys asiasta ja eri korjausvaihtoehdoista.
Liitteenä nro 2 oleva rakennusinsinööri Markku Laaksosen laatima tarjouspyyntö on
lähetetty kolmelle eri urakoitsijalle. Korjauksen yhteydessä asuntosiiven sekä
sisääntuloaulan wc-tilojen jätevedet johdetaan asuntosiiven taakse asennettavaan 20m²
lokasäiliöön. Lattialämmityksen sähkökaapeleiden korjaus ei kuulu urakkaan.
Mahdollisesta louhinnasta on pyydetty erillinen yksikköhinta.
Tarjoukset on saatu kahdelta urakoitsijalta. Liitteenä nro 3 on Rakennus-Lalla Oy:n
tarjous ja liitteenä nro 4 Rakennus Jope Oy:n tarjous. Tarjoukset ovat vertailukelpoisia
ja edullisemman tarjouksen on jättänyt Rakennus Lalla Oy, lisäksi heillä on
edullisempi mahdollinen louhintahinta.
Korjaustyöstä aiheutuu jonkin haittaa toiminnalle ja olisi tärkeää, että työ saataisiin
tehdyksi ennen kesän varauksia.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy Rakennus-Lalla Oy:n tarjouksen Lehtoniemen
viemärikorjauksesta ja
2) valitsee rakennusinsinööri Markku Laaksosen urakan valvojaksi.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Lapsiasiainvaikutusten arviointi on tehty.
On muutoksenhakuoikeus.
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13. § SEURAKUNNAN VIRALLINEN ILMOITUSTAULU

Seurakunnan ilmoitustaulu on välttämätön virallisten kuulutusten julkaisemiseen.
Kirkkoneuvosto päätti 23.8.2016 § 86, että seurakunnan virallinen ilmoitustaulu on
väliaikaisesti toimistojen väistötiloissa osoitteessa Keskuskatu 17.
Kaikki kuulutukset ja julkiset pöytäkirjat ovat nähtävillä myös seurakunnan
kotisivuilla. Seurakunnan kotisivuja ei voi kuitenkaan määritellä viralliseksi
ilmoitustauluksi, vaan nykyisen lainsäädännön mukaan seurakunnalla pitää olla
fyysinen ilmoitustaulu, jossa kuulutukset julkaistaan.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan virallinen ilmoitustaulu on
Seurakuntakodin ilmoitustaulu osoitteessa Kauppakatu 8.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.
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14. § LEHTONIEMEN JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN JA
JAKELUMUUNTAMON SIJOITUSPAIKAN HYVÄKSYMINEN
Liite nro 1 § 14 Kartta maakaapeloinnin reiteistä ja puistomuuntamon sijannista
Vakka-Suomen Voima Oy on aloittanut ilmajohtoverkoston saneeraamisen
maakaapeliksi Särki- ja Lukujärven alueella. Maakaapelin asentaminen helpottaa
myös Lehtoniemen leirikeskuksen sähkönjakelua ja uusi puistomuuntamo on tulossa
seurakunnan alueelle. Kaapeloinnin reitit ja puistomuuntamon sijoituspaikka näkyvät
liitteenä olevassa kartassa.
Seurakunnasta asian yhteyshenkilönä on toiminut rakennusinsinööri Markku
Laaksonen ja he ovat yhdessä Anneli Vuorion, Elina Hautasen ja Vertekin edustajan
kanssa tehneet alueella maastokatselmuksen. Katselmuksen yhteydessä on sovittu, että
leirikeskuksen ilmajohdot laitetaan samalla kaapelikaivantoon. Samaan kaivantoon on
mahdollista laittaa myös puhelinyhtiön valokuitu. Johdon rakennustyön yhteydessä
puusto jää maanomistajan omaisuudeksi ja Markku Laaksonen on ollut asiasta
yhteydessä Metsänhoitoyhdistyksen Kari Laihoon.
Seurakunta saa johtoaluekorvausta Vakka-Suomen Voima Oy:ltä 904,00€.
Johtoaluekorvaukset maksetaan vasta kaapeloinnin valmistuttua, jos reitit poikkeavat
suunnitellusta niin sopimus uusitaan. Korvaukset maksetaan toteutuneiden metrien
mukaan.
Johtoalueen käyttöoikeussopimus ja valtuutus jakelumuuntamon sijoittamisesta ovat
kokonaisuudessaan tutustuttavissa etukäteen taloustoimistossa ja kirkkoneuvoston
kokouksessa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy Vakka-Suomen Voima Oy:n johtoalueen
käyttöoikeussopimuksen ja jakelumuuntamon sijoituspaikan.
2) valtuuttaa talouspäällikön hyväksymään Laitilan Puhelin Oy:n
sopimuksen valokuitukaapelin sijoittamisesta.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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15. § TIEDOKSIANTOASIAT
1) Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
- 1§/2021 Työsopimus
2) Talouspäällikön viranhaltijapäätökset
- 52§/2020 Tarjouksen hyväksyntä
- 53§/2020 Laskun hyväksyntä
- 54§/2020 Valtakirjan allekirjoittaminen
- 55§/2020 Tarjouksen hyväksyntä
- 56§/2020 Tarjouksen hyväksyntä
- 57§/2020 Tarjouksen hyväksyntä
- 58§/2020 Tarjouksen hyväksyntä
- 59§/2020 Laskun hyväksyntä
- 1§/2021 Laskun hyväksyntä
- 2§/2021 Tarjouksen hyväksyntä
- 3§/2021 Auraussopimus
- 4§/2021 Tarjouksen hyväksyntä
- 5§/2021 Laskun hyväksyntä
- 6§/2021 Tarjouksen hyväksyntä
- 7§/2021 Tarjouksen hyväksyntä ja valvojan valinta
- 8§/2021 Laskujen hyväksyntä
3) Kipa-päätökset
- Elina Hautanen
- Riikka Hietanen
- Tapio Junnila
- Merja Jusi
- Petri Laitinen
- Mirkku Perkkola

41-47 /2020, 1 / 2021
1-4 / 2021
44-53 /2020
45-54 /2020, 1-6 / 2021
130-135 / 2020, 1-20 / 2021
25-31 / 2020, 1-4 / 2021

4) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
- 30/2020 Seurakuntien sopimukset
- 31/2020 Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
- 1/2021 Asiakirjojen pysyväissäilytys yksinomaan sähköisessä muodossa
- 2/2021 Piispainkokus on päättänyt useista pappisvirkaan liittyvistä tutkinnoista
- 3/2021 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2020
- 4/2021 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2021
- 5/2021 Hiilineutraaliavustus 2021-2023
- 6/2021 Ennakkotietoa sähköisiä kokouksia koskevasta kirkkolain muutoksesta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

1/2021

Kirkkoneuvosto

17 (18)

25.2.2021

5) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet
- A13/2020 1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2021 2. Yhteistoiminta- ja
työsuojelukoulutus vuonna 2021 3. Kirteko-tapaamiset vuonna 2021
- A1/2021 1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2021 lukien 2. Matkakustannusten
korvausmäärät 1.1.2021 lukien
6) Tukiryhmien muistiot
Viestinnän ja julistuksen tukiryhmä
- Muistio 1 / 12.1.2021
7) Muut tiedoksiantoasiat
-

Seurakunnan toiminta on siirtynyt, lapsityötä lukuun ottamatta, uusiin
toimitiloihin 1.2.2021 alkaen. Kiinteistötyöryhmä päätti 22.1.2021
kokouksessaan nimikilpailun perusteella uusien toimitilojen nimen olevan
Seurakuntakoti. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt vuokrasopimuksen 27.5.2020
ja lopullinen vuokra tuodaan tiedoksi kirkkoneuvostolle seuraavassa
kokouksessa, kun loppulaskelmat on tarkastettu. Seurakuntakodin
leikkipuiston suunnittelu ja toteutus alkaa keväällä, suunnittelijana toimii
rakennusarkkitehti Marko Arvonen.

-

Aluehallintoviraston kuulutukset
➢ Vesilain mukainen lupahakemus ESAV/28315/2020
➢ Ympäristösuojelulain mukainen päätös ESAV/11433/2019

-

Kirkkoneuvoston seuraava kokous on to 25.3.2021 klo 16.30.
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16. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 15.

17. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.34.
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