KOKOUSKUTSU
8.2.2018
LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 15.2.2018 klo 16.30 alk.
Kahvitarjoilu klo 16.15 alkaen.

PAIKKA:

Sahenkulma, Keskuskatu 17

Käsiteltävät asiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Seurakuntatalon suunnittelukilpailun aloittaminen
Vuorotteluvapaa-anomus
Seurakuntaemännän ja leirikeskustyöntekijän työtehtävien
hoitaminen
8. Tietosuojavastaavan, tietosuojan yhteyshenkilön ja tietosuojaryhmän
nimeäminen
9. Seurakuntatalon rakennusrahaston perustaminen ja rahastosäännön
hyväksyminen
10. Tilin avaaminen seurakuntatalon rakennusrahastolle
11. Anomus valokuvan laittamisesta hautamuistomerkkiin
12. Luvan myöntäminen kirkon pysäköintialueen ja kirkkopuiston
käytöstä jazzkukko festivaaleille 2018
13. Tiedoksiantoasiat
14. Muut asiat
15. Muutoksenhaku
16. Kokouksen päätös

Petri Laitinen
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pöytäkirja nähtävillä

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 19.2.-5.3.2018 yleisenä virastoaikana.

Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 8.2.2018

Merja Jusi
talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri
Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 8.2.-5.3.2018
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LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 15.2.2018 klo 16.30-18.57.

PAIKKA:

Sahenkulma, Keskuskatu 17

Läsnä:
Jäsenet
Petri Laitinen, khra, pj.
Perkkola Jussi, varapj.
Koivusalo Ulla-Maija
Lahtonen Hanna
Lassila Jarkko
Manni Sampo
Männistö Jarkko
Pavela Lahja
Urhonen Outi / poissa
Vainio Riina

Varajäsenet
X
X
X
X
X
X
X
X, saapui klo 17.00 §:n 5 aikana
Marketta Pitkänen
X

Muut osallistujat
Uusi-Kinnala Marjo, kirkkovaltuuston pj.X
Sarajuuri Hannu, kirkkovaltuuston vpj. X
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.
X
Varjo Ville, diplomi-insinööri
X, § 5 klo 18.10 asti
Allekirjoitukset

Petri Laitinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Merja Jusi
sihteeri

Laitilassa 15.2.2018

Hanna Lahtonen
pöytäkirjan tarkastaja

Jarkko Lassila
pöytäkirjan tarkastaja
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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 kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle 8.2.2018 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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3. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

4. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 10:3 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Hanna Lahtonen ja
Jarkko Lassila, seuraavana vuorossa ovat Sampo Manni ja Jarkko Männistö.
Pöytäkirja on tarkastettavissa kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen tai taloustoimistossa
perjantaina 16.2.2018.
Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee Hanna Lahtosen ja Jarkko Lassilan
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Hanna Lahtosen ja Jarkko Lassilan
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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5. § SEURAKUNTATALON SUUNNITTELUKILPAILUN ALOITTAMINEN
KN Liitteet nro:t 1-4 § 5
Kirkkoneuvosto päätti 16.2.2017 kokouksessaan seurakuntatalon
korjaussuunnitelmatyöryhmän työn jatkamisesta suunnittelutyöryhmän nimellä ja
kirkkovaltuuston 8.6.2017 päätöksen mukainen selvitystyö uuden seurakuntatalon
rakentamisesta on aloitettu. Suunnitelmatyöryhmän jäseniä ovat Jussi Perkkola (pj.),
Marjo Uusi-Kinnala, Hannu Sarajuuri, Markku Laaksonen, Juha Kylänpää, Anneli
Vuorio, Petri Laitinen, Ville Varjo ja Merja Jusi. Työryhmän valmistelemat liitteenä
olevat kilpailuohjelma, laatutasokuvaus, tilaluettelo ja toimintakaavio perustuvat
yhdessä seurakunnan henkilöstön kanssa mietittyihin tilatarpeisiin. Kokouksessa on
esillä myös muuta kilpailuohjelmassa mainittua teknistä materiaalia.
Laitilan seurakuntatalon suunnittelu on tarkoitus toteuttaa suunnittelukilpailuna.
Arkkitehtisuunnittelun kutsukilpailu aloitetaan siten, että ensin haetaan julkista
hankintamenettelyä käyttäen halukkaat kilpailuun osallistujat.
Osallistumishakemuksen jättäneiden kesken valitaan vähimmäisvaatimukset
täyttävistä 2 pätevintä suunnittelijaa sekä 2 suunnittelijaa arpomalla
vähimmäisvaatimukset täyttävien joukosta. Valitut suunnittelijat tekevät
kilpailuehdotukset.
Varsinainen suunnittelutyö kilpailuehdotusten laatimiseksi aloitetaan toukokuussa
2018. Kilpailutyöt palautetaan 30.9.2018 mennessä ja kilpailutöiden arviointi tapahtuu
30.11.2018 mennessä, jonka jälkeen voittanut kilpailuehdotus otetaan
jatkosuunnittelun pohjaksi.
Diplomi-insinööri Ville Varjo on kokouksessa läsnä selventämässä asiaa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan kilpailumateriaalin ja päättää
käynnistää julkisen hankintamenettelyn kilpailun aloittamiseksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Diplomi-insinööri Ville Varjo oli kokouksessa läsnä tämän pykälän
selvityksen ajan ja poistui kokouksesta klo 18.10.
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan kilpailumateriaalin
kokouksessa esillä olleilla tarkennuksilla ja päätti käynnistää julkisen
hankintamenettelyn kilpailun aloittamiseksi.

pj.

siht.

tark.

tark.
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6. § VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS
KN Liite nro 1 § 6
Kappalainen Ritva-Liisa Meriö anoo vuorotteluvapaata ajalle 15.4.-15.10.2018.
Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana
oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on
- ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää
sijaisuutta edeltäneiden kuukauden aikana tai
- alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai
- vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.
Palkattavan työntekijän työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla samoja kuin vapaalle
jäävän työntekijän.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuorotteluvapaa-anomuksen.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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7. § SEURAKUNTAEMÄNNÄN JA LEIRIKESKUSTYÖNTEKIJÄN TYÖTEHTÄVIEN
HOITAMINEN
Seurakuntaemäntä Teija Teerimäki anoo palkatonta työvapaata ajalle 5.2.-5.8.2018.
Teerimäki on valittu Someron kaupungin johtavaksi ruokapalvelun esimieheksi.
Talouspäällikkö esittää työvapaan myöntämistä esitetysti, tämä mahdollistaa
seurantaemännän töiden nopean järjestelyn. Teerimäki jää 1.2. alkaen vapaalle.
Leirikeskustyöntekijä Elina Hautanen on sijaistanut jo pitkään seurakuntaemännän
tehtäviä mm. loma-aikoina ja hän on lupautunut hoitamaan sijaisuutta Teerimäen
työvapaan ajan. Seurakuntaemännän tehtävän palkkaus on vaativuusryhmän 403
mukainen.
Talouspäällikkö on viranhaltijapäätöksellä palkannut Lehtoniemen leirikeskuksessa
kesätöissä kesällä 2017 työskennelleen Juulia Kuusiston leirikeskustyöntekijäksi ajalle
29.1.-28.2.2018. Kuusisto on lupautunut työskentelemään seurakunnassa tarvittaessa
pidempäänkin. Leirikeskustyöntekijän palkkaus on vaativuusryhmän 303 mukainen.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy Teija Teerimäen palkattoman työvapaa-anomuksen ajalle
5.2.-5.8.2018.
2) valitsee Elina Hautasen hoitamaan seurakuntaemännän tehtävää
ajalle 1.2.-5.8.2018. Tehtävän peruspalkkaus on 403
vaativuusryhmän mukaisesti 2060,89 €/kk.
3) valitsee Juulia Kuusiston hoitamaan leirikeskustyöntekijän tehtävää
ajalle 1.3.-29.8.2018. Tehtävän peruspalkkaus on 303
vaativuusryhmän mukaisesti 1812,20 €/kk.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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8. § TIETOSUOJAVASTAAVAN, TIETOSUOJAN YHTEYSHENKILÖN JA
TIETOSUOJARYHMÄN NIMEÄMINEN
EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018. Lisätietoja on
kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 6/2017.
Kun henkilötietoja käsittelee viranomainen tai muu julkishallinnon elin, on sen
asetuksen mukaan nimettävä tietosuojavastaava. Sama tietosuojavastaava voidaan
nimetä useamman seurakunnan tai seurakuntayhtymän tai muun kirkon viranomaisen
yhteiseksi tietosuojavastaavaksi.
IT-alueen johtokunta on nimennyt tietohallintosuunnittelija Marjut Marilan IT-alueen
tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti. Marila on siis nimettävissä myös it-alueen
seurakuntatalouksien tietosuojavastaavaksi.
Kirkon sisäisissä ohjeissa (https://nuotta.evl.fi/Tietosuoja/) suositellaan myös
nimittämään paikallinen tietosuojaryhmä sekä tietosuojan yhteyshenkilö.
Käytännön tietosuojatyön käynnistämiseksi ja tietosuoja-asetuksen soveltamiseen
varautumiseksi on syytä myös nimittää erityinen tietosuojaryhmä eri työalojen
edustajista. Ryhmä voi pienessä seurakunnassa olla pienempi ja isossa isompi.
Pääasia on, että siinä on edustettuna eri toimintoja/henkilörekisterejä hoitavia
työntekijöitä. Tietosuojaryhmän tehtävänä on kartoittaa nykytilaa ja arvioida sen
suhdetta tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin sekä valmistella ja ylläpitää tarvittavaa
tietosuojatyöhön liittyvää dokumentaatiota.
Myös on hyvä nimetä tietosuojan yhteyshenkilö, joka voi toimia yhteyshenkilönä eri
tahoihin, niin toisiin seurakuntiin, tuomiokapituliin ja tietosuojavastaavaan.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto
1) nimeää EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti
IT-alueen tietosuojavastaava Marjut Marilan Laitilan seurakunnan
tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti,
2) nimeää kirkon sisäisen ohjeistuksen mukaisesti tietosuojan
yhteyshenkilöksi Kari Penttisen, joka voi toimia yhteyshenkilönä eri
tahoihin tarvittaessa ja
3) valitsee tietosuojaryhmän jäseniksi Petri Laitisen, Seija Venäläisen,
Kari Penttisen ja Merja Jusin.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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9. § SEURAKUNTATALON RAKENNUSRAHASTON PERUSTAMINEN JA
RAHASTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN
Liite nro 1 § 9
Uuden seurakuntatalon rakentamista varten on kertynyt varoja noin 6 tuhatta euroa,
mm. purettavan seurakuntatalon irtaimiston huutokaupasta. Varoja varten olisi hyvä
perustaa oma rahasto ja rahastosäännössä määritellä mm. rahaston nimi,
käyttötarkoitus ja kuka tai mikä hallintoelin tekee päätökset rahaston käyttötavoista.
Rahastolle on avattu oma kustannuspaikka ja Laitilan seurakunta hoitaa rahaston
kirjanpidon seurakunnan kirjanpidon yhteydessä.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa
Seurakuntatalon rakennusrahaston ja hyväksyy rahaston säännön.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.

10. § TILIN AVAAMINEN SEURAKUNTATALON RAKENNUSRAHASTOLLE

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 seurakuntatalon rakennusrahastoa varten.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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11. § ANOMUS VALOKUVAN LAITTAMISESTA HAUTAMUISTOMERKKIIN
Liite nro 1 § 11
(henkilönimet eivät ole näkyvissä netissä julkaistavassa pöytäkirjassa) on anonut
lupaa laittaa hautakiveen Laesaaren hautausmaalle valokuvallisen hautamuistomerkin.
Laitilan seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön 14 §:n mukaan haudalle saa asettaa
hautausmaan käyttösuunnitelman tai seurakunnan hyväksymien
muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin. Muusta muistomerkistä on laadittava
suunnitelma, joka on hyväksytettävä seurakunnalla ennen muistomerkin
valmistamista. Päätöksen hautamuistomerkin tai sitä koskevan muutoksen
hyväksymisestä tekee kirkkoneuvosto. Laesaaren hautausmaan käyttösuunnitelmassa
on määritelty mm. hyväksyttävän hautamuistomerkin koko, mutta
käyttösuunnitelmassa ei ole mainintaa valokuvien lisäämisestä.
Hautausmaan vastaavan Tapio Junnilan tekemä hahmotelma hautamuistomerkistä on
liitteenä. Kivisuunnitelman johdosta ei ole huomautettavaa, sen sijaan
kirkkoneuvoston tulee tehdä päätös valokuvan kiinnittämisestä muistomerkkiin.
Valokuvakulttuuri on vierasta luterilaiselle hautausmaaperinteelle, eikä hautausmaan
vastaava täten puolla anomusta.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto ei myönnä lupaa valokuvan laittamiselle
hautamuistomerkkiin.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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12. § LUVAN MYÖNTÄMINEN KIRKON PYSÄKÖINTIALUEEN JA KIRKKOPUISTON
KÄYTÖSTÄ JAZZKUKKO FESTIVAALEILLE 2018
KN Liite nro 1 § 12
Jazzkukko ry:n hallitukselta on tullut anomus kirkon pysäköintialueen ja
kirkkopuiston käytöstä osaksi Jazzkukko-festivaalin järjestämisalueeksi. Jazzkukkofestivaaleja on järjestetty vuodesta 2015 alkaen, eikä seurakunnalle ole tullut
järjestelyistä häiriötä. Jazzkukko-festivaalin pääkonsertti järjestetään lauantaina
28.7.2018.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää luvan kirkon pysäköintialueen ja kirkkopuiston
käytöstä Jazzkukko-festivaalin järjestämisalueeksi ajalle 27.-29.7.2018
seuraavilla edellytyksillä:
1) Jazzkukko-festivaalin järjestäjien tulee huomioida seurakunnan
toiminta ja mahdollisesti samanaikaisesti järjestettävät
siunaustilaisuudet.
2) Seurakunnan yhteyshenkilönä asiassa toimii hautausmaan vastaava
Tapio Junnila ja käytännön järjestelyistä tulee sopia hänen kanssaan
ennen festivaalin alkua.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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13. § TIEDOKSIANTOASIAT

1) Kirkkoherran päätösluettelo
-

2) Talouspäällikön päätösluettelo
20 §/2017 Tarjouksen hyväksyminen / Marko Elonen
1 §/2018 Sopimuksen irtisanominen / Seurakuntatalon paloilmoitinlaite
2 §/2018 Auraussopimus / Vakka-Suomen Kantojyrsintä
3 §/2018 Työsopimus / Juulia Kuusisto
4 §/2018 Laskun hyväksyminen / Vesijohtoliike Haapaniemi Oy
5 §/2018 Laskun hyväksyminen / Laitilan kaupunki

3) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
1/2018 Vuoden 2018 seurakuntavaalit
2/2018 Varhaiskasvatuksen yhteistyö seurakunnan ja kunnan välillä

4) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A9/2017 1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2018 lukien
2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2018 lukien
A10/2017 1. Luottamusmieskoulutus
2. Yhteistoiminta-ja työsuojelukoulutus
A11/2017 1. Ryhmähenkivakuutussopimus 2018
2. Rokotussuoja sairaalasielunhoidossa.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

1/2018

Kirkkoneuvosto

13 (14)

15.2.2018

5) Muut tiedoksiantoasiat
-

Ilmoitus naapurin kuulemiseksi: 8.12.2008 hyväksytyssä Valkojärven
asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa RA-merkitylle alueelle (rivitalojen ja
muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue) rakennetaan päiväkotirakennus.

-

Kirkkovaltuuston 12.12.2017 § 67 liittyvän maakauppapäätöksen alustavat
kauppakirjat on allekirjoitettu 12.1.2018.
o Samuli Soini ja Leena Soini: Palsta 2: n. 5,5 ha / Hirvisuo 10250€ ja
palsta 3: n. 11,4 ha / Vallolammi 37500€
o Vesa Lintuharju: palsta 4: n. 16,8 ha / Isonloukkanmaa 25200€
o Maatalousyhtymä Vainio Kimmo Vainio Niina ja Vainio Teuvo: palsta
5: n. 20,9 ha / Filppu 56750€
o Veijo Jalonen: Palsta 6: n. 8,2 ha / Mäntysalo 32100€
Kirkkohallituksen virastokollegio on 25.1.2018 kokouksessaan § 34 vahvistanut
Laitilan kirkkovaltuuston 12.12.2017 § 67 päätöksen koskien metsäpalstojen
myyntiä. Päätös pidetään julkisesti nähtävillä seurakunnassa 1.2.-15.2.2018.
Omistus- ja hallintaoikeudet kohteisiin siirtyvät kun kauppahinta on maksettu ja
kirkkohallituksen päätös kaupan vahvistamisesta on saanut lainvoiman.
Seurakunta hyvittää tarjouksen jättämisen ja kauppakirjan allekirjoituksen välissä
tapahtuneet tykkylumen aiheuttamat vauriot metsäasiantuntija Kari Laihon
tekemien tuhoarvioiden mukaisesti kaikilta viideltä palstalta yhteensä 1700€.
Arviolausunto on liitteenä nro 1 § 13.
-

Ilmoitus työsuojelun henkilöstövaalin tuloksesta:
o Laitilan seurakunnan työsuojeluvaltuutetun ja 1. ja 2. varavaltuutetun
vaali järjestettiin Lehtoniemessä 19.1.2018. Äänestyksen perusteella
työsuojeluvaltuutetuksi tuli valituksi Tiina Laukkanen, 1.
varavaltuutetuksi Sari From ja 2. varavaltuutetuksi Mirkku Perkkola.

-

Ympäristösuojelulain kuulutus ympäristölupahakemukseen / Laitilan Lämpö
Oy:n lämpökeskuksen toimintaa koskien.

14. § MUUT ASIAT
Muita mahdollisia asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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15. § MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 15.

16. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.57.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

