KOKOUSKUTSU
26.4.2018
LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 3.5.2018 klo 16.30 alk.
Kahvitarjoilu klo 16.15 alkaen.

PAIKKA:

Sahenkulma, Keskuskatu 17

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
5. Laitilan seurakunnan valmiussuunnitelman hyväksyminen
6. Emäntä Teija Teerimäen irtisanoutuminen
7. Emännän ja leirikeskustyöntekijän tehtävien hoitaminen
8. Vuorotteluvapaa-anomus
9. Jumalanpalvelussuunnitelman ja kolehtisuunnitelman hyväksyminen
10. Talouden toteumavertailu 3/2018
11. Tiedoksiantoasiat
12. Muut asiat
13. Muutoksenhaku
14. Kokouksen päätös

Petri Laitinen
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pöytäkirja nähtävillä

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 7.-21.5.2018 yleisenä virastoaikana.

Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 26.4.2018

Merja Jusi
talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri
Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 26.4.-21.5.2018
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LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 3.5.2018 klo 16.30-18.13.

PAIKKA:

Sahenkulma, Keskuskatu 17

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

Varajäsenet
X
X
X
----------X
X
X
X
----------X

Muut osallistujat
Uusi-Kinnala Marjo, kirkkovaltuuston pj.
Sarajuuri Hannu, kirkkovaltuuston vpj.
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.
Laine Esko, rovasti/työyhteisökonsultti § 46

X
X
X
X, klo 17.00 asti

Allekirjoitukset

Petri Laitinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Merja Jusi
sihteeri

Laitilassa 3.5.2018

Ulla-Maija Koivusalo
pöytäkirjan tarkastaja

Jarkko Lassila
pöytäkirjan tarkastaja
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42. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

43. § 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 26.4.2018 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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44. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

45. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 10:3 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Ulla-Maija Koivusalo
ja Hanna Lahtonen, seuraavana vuorossa ovat Jarkko Lassila ja Sampo Manni.
Pöytäkirja on tarkastettavissa kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen tai taloustoimistossa
perjantaina 4.5.2018.
Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee Ulla-Maija Koivusalon ja Jarkko Lassilan,
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Ulla-Maija Koivusalon ja Jarkko Lassilan
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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46. § LAITILAN SEURAKUNNAN VALMIUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
KN Liite nro 1 § 46 / valmiussuunnitelma
KN Liite nro 2 § 46 / valmiussuunnitelman liite 1
KN Valmiussuunnitelmaan liittyvät luottamukselliset liitteet nro 2-13 (ei toimiteta postitse)

Valmiussuunnittelun tarkoituksena on turvata seurakunnan toiminta ja erityisesti sen
perustehtävän hoitaminen kaikissa oloissa. Valmiussuunnittelu käsittää seurakunnan
toiminnan suunnittelun häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä tarpeelliset
ennakkotoimenpiteet tämän toiminnan varmistamiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy
seurakunnan valmiussuunnitelman ja se toimitetaan tiedoksi Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapituliin.
Valmiussuunnitelmatyöryhmä on työyhteisökonsultti Esko Laineen johdolla
valmistellut valmiussuunnitelmaa ja se on esitelty luottamushenkilöille ja
työntekijöille iltakoulussa 26.4.2018. Esko Laine on lisäksi kirkkoneuvoston
kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan.
Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy valmiussuunnitelman.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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47. § EMÄNTÄ TEIJA TEERIMÄEN IRTISANOUTUMINEN

Kirkkoneuvosto hyväksyi 15.2.2018 kokouksessaan Teija Teerimäen palkattoman
työvapaa-anomuksen ajalle 5.2.-5.8.2018, valitsi Elina Hautasen hoitamaan
seurakuntaemännän tehtävää ajalle 1.2.-5.8.2018 ja Juulia Kuusiston hoitamaan
leirikeskustyöntekijän tehtävää ajalle 1.3.-29.8.2018.
Teija Teerimäki on 16.4.2018 sähköpostilla irtisanoutunut työstään Laitilan
seurakunnan emäntänä 17.4.2018 alkaen 1 kuukauden irtisanoutumisajalla. Syynä
irtisanoutumiselle on uusi työpaikka.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Teija Teerimäen irtisanoutumisen 17.5.2018
alkaen.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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48. § EMÄNNÄN JA LEIRIKESKUSTYÖNTEKIJÄN TEHTÄVIEN HOITAMINEN

Leirikeskustyöntekijä Elina Hautanen on sijaistanut jo pitkään seurakuntaemännän
tehtäviä ja nyt hoitanut sijaisuutta Teija Teerimäen työvapaan ajan 1.2.2018 alkaen.
Emäntä Teija Teerimäen irtisanoutumisen jälkeen tehtävä jää 6.8.2018 alkaen ilman
hoitajaa ja talouspäällikkö esittää Elina Hautasen valitsemista tehtävän hoitajaksi
vakituisesti. Elina Hautanen on suoriutunut emännän tehtävästä moitteettomasti ja
kyseessä ei ole virka, joten tehtävän julkisesti avoimeksi laittaminen ei ole
välttämätöntä. Elina Hautanen on suostuvainen ottamaan tehtävän vakinaisen
hoitamisen vastaan. Leirikeskustyöntekijän paikan jäädessä täten vaille vakinaista
hoitajaa, talouspäällikkö esittää, että tulevaisuustyöryhmä hoitaa tehtävän avoimeksi
laittamisen ja tehtävän täytön valmistelemisen.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1) valitsee Elina Hautasen hoitamaan seurakuntaemännän toimeen sitä
auki julistamatta. Tehtävän peruspalkkaus on 403 vaativuusryhmän
mukaisesti 2060,89 €/kk.
2) palaa leirikeskustyöntekijän valintaan myöhemmin.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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49. § VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS
KN Liite nro 1 § 49
Siivooja Johanna Kylä-Heiko anoo vuorotteluvapaata ajalle 1.9.2018-27.2.2019.
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.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuorotteluvapaa-anomuksen.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.

4/2018

Kirkkoneuvosto

9 (12)

3.5.2018

50. § JUMALANPALVELUSSUUNNITELMAN JA KOLEHTISUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN
KN Liite nro 1 § 50
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.
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä
kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten
tukemiseksi (KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista.
Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan
laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee
sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit.
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.
Laitilan seurakunta on aloittanut Pyhärannan seurakunnan kanssa
jumalanpalvelusyhteistyö-kokeilun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kerran
kuukaudessa sama pappi ja kanttori (vuorotellen Laitilan ja Pyhärannan työntekijät)
toimittavat jumalanpalveluksen sekä Laitilassa, että Pyhärannassa. Toisessa
seurakunnassa jumalanpalvelus on tällöin kello 10 ja toisessa kello 13. Kokeilu alkaa
kesäkuussa ja jatkuu ainakin vuoden 2018 loppuun asti.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy jumalanpalvelussuunnitelman,
2) hyväksyy kolehtisuunnitelman ja
3) merkitsee jumalanpalvelusyhteistyö-kokeilun Pyhärannan
seurakunnan kanssa tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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51. § TALOUDEN TOTEUMAVERTAILU 3/2018
KN Liite nro 1-2 § 51.
Liitteenä nro 1 on tuloslaskelman toteumavertailu ja liitteenä nro 2
pääluokkakohtainen talouden toteuma 31.3.2018.
Määräsidonnaisuus valtuuston nähden on pääluokan nettomenon sitovuustasoinen.
Verotulot 3-2018
Kirkollisverotulot
Osuus yhteisöveron tuotoista
Verotulot YHTEENSÄ

Tot. 2018

TA 2018

Ylitys/alitus Tot-% TP 2017

457467,5
41413,35
498880,9

1649800
165600
1815400

1192332
124187
1316519

Tot. 2018

TA 2018

Ylitys/alitus Tot-% TP 2017

-7316

-70000

-62684

10 %

-14072

-716,18
0

0
0

716
0

0%
0%

-18054
-5980

0
0

-6000
0

-6000
0

0%
0%

-7599
-6690

-5561,4

-200000

-194439

3%

-4433

0

-7000

-7000

0%

0

0

-7500

-7500

0%

0

0
-13593,6

-10000
-300500

-10000
-286906

0%
5%

0
-56828

28 %
25 %
27 %

1570126
165360
1735487

Toteutuneet kirkollisverotulot 31.3.2018

Investoinnit 3-2018
Seurakuntatalon
kosteusvahingon korjaus
Kirkkokodin
tstotilan/varaston rakent.
Laesaaren ilmalämpöpumput
Laesaaren hautausmaan
muistolehto
Pappilan maalaustyöt
Uuden seurakuntatalon
rakentaminen
Pohjakivet Laesaaren uurnahautausmaalle
Lehtoniemen leirikesk.
peltikaton pinn.
Lehtoniemen leirikesk.
saunan panelointi
YHTEENSÄ

Toteutuneet investoinnit 31.3.2018

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee toteumavertailun tiedoksi
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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52. § TIEDOKSIANTOASIAT

1) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
7/2018 Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille,
seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
8/2018 Seurakuntien käytössä olevat rinnakkaiset jäsenrekisterit

2) Muut tiedoksiantoasiat
-

Seuraava kirkkoneuvoston kokous on Sahenkulmassa 31.5.2018 klo 16.30,
kahvi klo 16.15.

-

Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastus 13.6.2018 klo 12.30 alkaen ja
hautausmaakatselmus samana päivänä klo 16.30 alkaen.

-

Kirkkovaltuuston kokous on Kirkkokodilla 14.6.2018 klo 18.00, kahvi klo
17.30.

53. § MUUT ASIAT
-

Arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta on tullut kutsu arkkipiispa Kari Mäkisen
lähtömessuun sunnuntaina 27.5.2018 klo 10. Kirkkoherra on estynyt
osallistumasta, Laitilan seurakunnan edustaja tilaisuuteen ilmoitetaan
myöhemmin.

-

Hannu Sarajuuri kertoi mediasta kuullensa erään seurakunnan tarttuneen
aktiivimallin mukaiseen työttömien työnhakijoiden 18 tunnin työvelvoitteen
hoitamiseen. Keskusteltiin mahdollisuudesta aktiivimallin mukaiseen työttömien
työnhakijoiden työllistämiseen myös Laitilan seurakunnassa.

-

Marjo Uusi-Kinnala kertoi saamastaan seurakuntalaispalautteesta tulevaan
mopoautokirkkoon liittyen. Seurakuntalainen oli huolissaan mahdollisesta äänestä
ja paikasta. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta.

-

Lisäksi muissa asioissa keskusteltiin jumalanpalvelusyhteistyösopimuksesta
vanhan käsikirjan mukaisten jumalanpalvelusten pitämisestä.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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54. § MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 54.

55. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.13.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

