KOKOUSKUTSU
3.11.2021
LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 11.11.2021 klo 16.30 alk.

PAIKKA:

Seurakuntakoti, Kauppakatu 8

Käsiteltävät asiat
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

§ Kokouksen avaus
§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
§ Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
§ Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma
§ Rippikoulusuunnitelma
§ Nuorten vaikuttajaryhmän edustus kirkkoneuvostossa ja
kirkkoneuvoston edustus nuorten vaikuttajaryhmässä
83. § Tiedoksiantoasiat
84. § Muutoksenhaku
85. § Kokouksen päätös

Petri Laitinen
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Pöytäkirja nähtävillä

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan nettisivuilla
15.-29.11.2021

Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 3.11.2021

Merja Jusi
Talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri
Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 3.-29.11.2021
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LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 11.11.2021 klo 16.30-17.06.

PAIKKA:

Seurakuntakoti, Kauppakatu 8

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

Varajäsenet
X
X
X
X
Arokoivu Nina X
X
X
X
X
X

Muut osallistujat
Uusi-Kinnala Marjo, kirkkovaltuuston pj. / poissa
Pilppula Oskari, kirkkovaltuuston vpj. X, klo 16.45 § 80 alk.
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.
X
Allekirjoitukset

Petri Laitinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Merja Jusi
sihteeri

Laitilassa 11.11.2021

Riina Vainio
pöytäkirjan tarkastaja

Jussi Perkkola
pöytäkirjan tarkastaja
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76. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

77. § 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
3.11.2021 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.
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78. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

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

Kirkkoneuvosto valitsee Riina Vainion ja Jussi Perkkolan
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Riina Vainion ja Jussi Perkkolan
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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80. § JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTISUUNNITELMA
Liite nro 1 § 80 Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma
Kirkkolain 10:1 mukaan kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa,
edistää hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.
Osa tätä tehtävää on seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelman hyväksyminen.
Jumalanpalvelussuunnitelma on luonteeltaan ohjeellinen, koska eri syistä siihen tulee
muutoksia suunnitelmakautena.
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista.
Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Kolehtisuunnitelma
koskee seurakunnan jumalanpalveluksia, jotka vietetään pyhäpäivän
jumalanpalveluksena ja toteutetaan kirkkokäsikirjan pääjumalanpalveluksiin
tarkoitetun kaavan mukaan. Seurakunnassa voi olla useita pääjumalanpalveluksia,
joissa kaikissa on noudatettava määrättyjen kolehtien suunnitelmaa.
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään nro 24/2021 lähettänyt seurakuntiin
kolehtisuunnitelman, johon sisältyy sen määräämät kolehdit sekä lisäksi
suosituskolehtikohteita. Lisäksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on
määrännyt hiippakunnalliseen toimintaan kohdistetut kolehtikohteet. Laitilan
seurakunnan kolehtisuunnitelma sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin
päättämät kolehdit. Vuoden 2022 vapaasti valittavat kolehtikohteet on suunniteltu
niin, että ne olisivat mahdollisimman monipuolisia. Kolehtikohteet on poimittu
Kirkkohallituksen antamista kolehtisuosituksista. Oman seurakunnan kohteista kolehti
kerätään diakoniarahastolle ja kirkkokuorolle. Olemme myös seurakuntana sitoutuneet
siihen, että keräämme kolehdin Harju-Madisen seurakunnalle.
Jumalanpalvelussuunnitelmasta ilmenee jumalanpalveluksen luonne, päivän aihe ja
alkamisajankohta. Esitys vuoden 2022 kevätkauden jumalanpalvelus- ja
kolehtisuunnitelmasta on esityslistan liitteenä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2022 jumalanpalvelus- ja
kolehtisuunnitelman.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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81. § RIPPIKOULUSUUNNITELMA
KN Liite nro 1 § 81 Rippikoulusuunnitelma
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous hyväksyi kokouksessaan 5.
huhtikuuta kirkon uuden rippikoulusuunnitelman. Suuri ihme -niminen suunnitelma
korostaa rippikoulun nuorilähtöisyyttä ja nuoren osallisuutta. Kirkon uusi
rippikoulusuunnitelma on pohjana paikallisten rippikoulusuunnitelmien laadinnassa.
Laitilan seurakunnan rippikoulusuunnitelmassa on määritelty rippikouluun liittyvät
keskeiset asiat: ajankohdat, rippikoulun keskeiset sisällöt ja periaatteet, henkilöstö,
yhteydet koteihin ja turvallisuus.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulusuunnitelman.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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82. § NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄN EDUSTUS KIRKKONEUVOSTOSSA JA
KIRKKONEUVOSTON EDUSTUS NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄSSÄ
Kirkolliskokous päätti vuoden 2020 alussa, että seurakuntiin perustetaan ryhmiä,
joiden tarkoitus on saada konfirmoidut, alle 29-vuotiaat nuoret osallistumaan
seurakuntien päätösten valmisteluun. Päätös nuorten vaikuttajaryhmistä tulee voimaan
samaan aikaan uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kanssa. Kirkkohallitus totesi
asiaa koskevassa esityksessään, että tarkoitus on lujittaa nuorten seurakuntayhteyttä.
Muutoksella halutaan lisätä nuorten kokemusta siitä, että kirkossa voi ja kannattaa
pyrkiä vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Esityksessä todettiin, että nuorten sosiaalinen
osallisuus toteutuu jo hyvin rippikoulu- ja isostoiminnassa. Nyt haluttiin keskittyä
osallisuuteen hallinnossa.
Kirkolliskokouksen lakivaliokunta piti esitystä tärkeänä. Valiokunta kiinnitti huomiota
siihen, että ryhmiin pitäisi saada nuoria erilaisista taustoista ja lähtökohdista.
Lakivaliokunnan mukaan seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt vaikuttavat
siihen, millaiset edellytykset nuorten vaikuttajaryhmällä on.
Laitilan seurakunnassa nuorisotyönohjaaja Pia Penttinen on tehnyt hyvää työtä
nuorten vaikuttajaryhmän eteen. Poikkeusajan jälkeen nuorten vaikuttajaryhmä on
aloittanut toimintaansa. 15.9.2021 kokouksessaan Laitilan seurakunnan nuorten
vaikuttajaryhmä käsitteli yhteyttä päättäjiin ja hallintoon. Nuorten vaikuttajaryhmä
pyytää kirkkoneuvostosta yhtä kummia läsnäolo- ja puheoikeudella osallistumaan
nuorten vaikuttajaryhmän kokouksiin. Lisäksi nuorten vaikuttajaryhmä ehdottaa, että
heidän edustajansa kirkkoneuvostossa on Ilmari Vuorela.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto
1) nimeää keskuudestaan yhden kummin, joka osallistuu läsnä- ja
puheoikeudella vaikuttajaryhmän kokouksiin.
2) hyväksyy nuorten vaikuttajaryhmän esityksen siitä, että nuorten
vaikuttajaryhmän edustajana kirkkoneuvostossa läsnä- ja
puheoikeudella toimii Ilmari Vuorela.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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Kirkkoneuvosto
1) nimesi keskuudestaan Marjut Marttilan kummiksi, joka osallistuu
läsnä- ja puheoikeudella vaikuttajaryhmän kokouksiin.
2) hyväksyi nuorten vaikuttajaryhmän esityksen siitä, että nuorten
vaikuttajaryhmän edustajana kirkkoneuvostossa läsnä- ja
puheoikeudella toimii Ilmari Vuorela.
3) lisäksi kirkkoneuvoston ohjesääntöön päätettiin tehdä tarvittavat
muutokset asian vuoksi.

On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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83. § TIEDOKSIANTOASIAT
1) Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
- 2) Talouspäällikön viranhaltijapäätökset
- 3) Kipa-päätökset
- Elina Hautanen
- Merja Jusi
- Tapio Junnila
- Petri Laitinen
- Mirkku Perkkola

23-24 / 2021
62-67 / 2021
33-48 / 2021
103-110 / 2021
23-24 / 2021

4) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
- 25/2021 Seurakunnan tilojen kartoittaminen turvapaikanhakijoiden hätä- ja
tilapäismajoitukseen
- 26/2021 Piispainkokouksen neljä päätöstä kirkon säädöskokoelmaan
- 27/2021 Rakennusavustusuudistus
5) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet
- A7/2021 Seurakunnan henkilöstön palkkojen yhteensovittaminen
seurakuntaliitostilanteissa
6) Tukiryhmien ja Nuorten vaikuttajaryhmän muistiot
Nuorten Vaikuttajaryhmä
- Muistio 15.9.2021
Julistuksen ja viestinnän tukiryhmä
- Muistio 3.11.2021
7) Muut tiedoksiantoasiat
-

Seuraava kirkkoneuvoston kokous on to 2.12. klo 16.30 alkaen.

-

Piispa Mari Leppänen vierailee Laitilan seurakunnassa torstaina 10.2.2022.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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84. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 84.

85. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.06.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

