KOKOUSKUTSU
22.8.2018
LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 30.8.2018 klo 16.30 alk.
Kahvitarjoilu klo 16.15 alkaen

PAIKKA:

Sahenkulma, Keskuskatu 17

Käsiteltävät asiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Jukka Iso-Peitsalon testamentin vastaanottaminen
Jukka Iso-Peitsalon testamentin perusteella seurakunnalle
tulleiden kiinteistöjen myynti
7. Ylimmän johdon palkkojen yleiskorotus 1.4.2018 alkaen
8. Ohjeistus vuoden 2019 toiminta- ja taloussuuunitelman laatimiseen
9. Valitukset vesilain mukaisesta päätöksestä ja kuuleminen
valitusten johdosta
10. Tiedoksiantoasiat
11. Muut asiat
12. Muutoksenhaku
13. Kokouksen päätös

Petri Laitinen
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pöytäkirja nähtävillä

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 3.-17.9.2018 yleisenä virastoaikana.

Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 22.8.2018

Merja Jusi
talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri
Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 22.8.-17.9.2018
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LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 30.8.2018 klo 16.30-18.30.

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
Vainio Riina / poissa

Varajäsenet
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Eeva Korte-Hemmilä X, poistui
§:n 76 jälkeen klo 18.15.

Muut osallistujat
Uusi-Kinnala Marjo, kirkkovaltuuston pj.
Sarajuuri Hannu, kirkkovaltuuston vpj.
Kari Laiho, kv:n jäsen, metsäasiantuntija § 73
Tapio Junnila, hautausmaan vastaava § 78
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.

X
X
X, klo 17.45 asti
X, klo 17.25 asti
X

Allekirjoitukset

Petri Laitinen
puheenjohtaja §:t 68-73, 75-80

Merja Jusi
sihteeri §:t 68-73, 75-80

Jussi Perkkola
puheenjohtaja ja sihteeri § 74

Pöytäkirjan tarkastus

Laitilassa 30.8.2018

Hanna Lahtonen
pöytäkirjan tarkastaja

Lahja Pavela
pöytäkirjan tarkastaja
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68. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

69. § 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 22.8.2018 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.

7/2018

Kirkkoneuvosto

4 (14)

30.8.2018

70. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi ja
lisäksi muissa asioissa käsiteltäväksi Laesaaren muistolehdon tilanteen
ja ko. § 78 päätettiin käsitellä ensimmäisenä varsinaisena asiana ja heti
§:n 71 jälkeen.

71. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 10:3 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Hanna Lahtonen ja
Lahja Pavela, seuraavana vuorossa ovat Outi Urhonen ja Riina Vainio.
Pöytäkirja on tarkastettavissa kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen tai taloustoimistossa
perjantaina 31.8.2018.
Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee Hanna Lahtosen ja Lahja Pavelan
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Hanna Lahtosen ja Lahja Pavelan
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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72. § JUKKA ISO-PEITSALON TESTAMENTIN VASTAANOTTAMINEN
Jukka Iso-Peitsalo on 30.1.2015 tekemällään testamentilla testamentannut Laitilan
evankelisluterilaisella seurannalle 60 % omaisuudestaan. Testamentissa on lisäksi
kaksi muuta yksityishenkilöä edunsaajana, molempien osuus on 20 %. Jukka IsoPeitsalo on kuollut 11.1.2017. Kirkkoneuvoston 16.2.2017 kokouksessaan tekemän
esityksen mukaisesti asianajotoimisto Kailiala & Palo Oy:n varatuomari/asianajaja Jari
Kailiala on toiminut testamentin pesänselvittäjänä. Kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Jussi Perkkoja ja talouspäällikkö Merja Jusi ovat olleet
seurakunnan edustajina pesänselvityskokouksissa 24.8.2017, 18.10.2017, 23.4.2018 ja
27.6.2018.
Laitilan seurakunta on saanut ennakkona 27.4.2018 ja 30.4.2018 yhteensä 75.000,00
euroa ja 27.6.2018 tehdyn osittaisen perinnönjaon sopimuksen perusteella Päivärinnenimisen kiinteistön RN:o 7:24 kiinteistötunnus 400-447-7-24, maapinta-alaltaan
17,098 ha, Päivärinne I –nimisen kiinteistön RN:o 1:15, kiinteistötunnus 400-425-115, maapinta-alaltaan 16,660 ha ja Korpipelto-nimisen kiinteistön RN:o 2:9
kiinteistötunnus 400-447-2-9, maapinta-alaltaan 14,27 ha. Kaikki testamentin
osapuolet hyväksyivät perinnönjakosopimuksen joten se sai lainvoiman heti
27.6.2018.
Hautausta ja haudanhoitoa lukuun ottamatta testamentti ei sisällä ehtoja varojen
käytöstä. Testamentti, pesänselvittäjän tili Jukka Iso-Peitsalon kuolinpesän hallinnosta
ja sopimus osittaisesta perinnönjaosta ovat nähtävillä kirkkoneuvoston jäsenille
kirkkoneuvoston kokouksessa tai etukäteen seurakunnan taloustoimistossa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta ottaa testamenttilahjoituksen
kiitollisuudella vastaan. Asia esitetään tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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73. § JUKKA ISO-PEITSALON TESTAMENTIN PERUSTEELLA SEURAKUNNALLE
TULLEIDEN KIINTEISTÖJEN MYYNTI
KN Liite nro 1-4 § 73.
Seurakunnan johtoryhmä on valmistellut Jukka Iso-Peitsalon testamentista tulleiden
kiinteistöjen mahdollista myyntiä. Metsäasiantuntija Kari Laiho oli mukana
johtoryhmän kokouksessa 8.8.2018 ja myyntiä on valmisteltu siten, että kiinteistöt
laitettaisiin myyntiin neljänä kohteena. Myytävistä palstoista on metsänhoitoyhdistys
Lounametsän / Kari Laihon 8.8.2018 tekemät metsän arviot. Kartat myytävistä
kohteista ovat liitteenä.
- Palsta 1 (sininen): Saukomäki, metsää 1,4 ha ja peltoa n. 0,9 ha,
liite nro 1.
- Palsta 2 (keltainen): Kotolohko, sis. tontin + rakennuksia, metsää 4,1
ha ja peltoa n. 4,2 ha,
liite nro 2.
- Palsta 3 (violetti): Verenheittämä, metsää 20,6 ha ja peltoa n. 3,1 ha,
liite nro 3.
- Palsta 4 (vihreä): Kyrönmäki, metsää 6,7 ha ja peltoa n. 4,0 ha,
liite nro 4.
Tarjouspyyntö kiinteistöjen välityspalvelusta on lähetetty kolmelle eri välittäjälle,
Myynnissä edellytetään laajaa ja näkyvää markkinointia siten, että kohteita myydään
ainakin Laitilan Sanomien, Länsi-Suomen, Vakka-Suomen Sanomien ja Maaseudun
tulevaisuuden palstoilla. Lisäksi tarjouspyynnössä mainitaan tehokkaan
nettimainonnan ja hyvien maastomerkintöjä palstojen rajoilla ja opastusta kohteille
(viitoitus tms.) arvostamista.
Tarjoukset pyydettiin jättämään viimeistään 21.8.2018 klo 12.00 ja tarjoukset avattiin
keskiviikkona 22.8. Tarjoukset saatiin määräpäivään mennessä pyydetyiltä kolmelta
välittäjältä.
Saadut tarjoukset:
Välityspalkkio

Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV

3 % + alv 24 %

Kiinteistötoimisto Asko Vainio Ky

1000,-€ ilm. kulut
2 % kauppahinnasta sis. alv
+ 200,-€/kauppakirja
4 % sis alv.
min.palkkio 2500,- €/kauppa

OP-Kiinteistökeskus

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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Kaikki kulut huomioiden on Kiinteistötoimisto Asko Vainio Ky:n tarjous
kokonaistaloudellisesti edullisin.
Metsäasiantuntija Kari Laiho on kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1) päättää laittaa myyntiin Jukka Iso-Peitsalon testamentin perusteella
seurakunnalle tulleet kiinteistöt:
o Palsta 1 (sininen): Saukomäki, metsää 1,4 ha ja peltoa
n. 0,9 ha,
liite nro 1.
o Palsta 2 (keltainen): Kotolohko, sis. tontin +
rakennuksia, metsää 4,1 ha ja peltoa n. 4,2 ha,
liite nro 2.
o Palsta 3 (violetti): Verenheittämä, metsää 20,6 ha ja
peltoa n. 3,1 ha,
liite nro 3.
o Palsta 4 (vihreä): Kyrönmäki, metsää 6,7 ha ja peltoa n.
4,0 ha,
liite nro 4.
2) valitsee metsäpalstojen myyntien välittäjäksi Kiinteistötoimisto Asko
Vainio Ky:n.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Metsäasiantuntija Kari Laiho poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn jälkeen klo 17.45.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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74. § YLIMMÄN JOHDON PALKKOJEN YLEISKOROTUS 1.4.2018 ALKAEN
Kirkon työmarkkinalaitos on julkaissut 14.3.2017 yleiskirjeen A2/2018, jossa
tiedotetaan uuden virka-ja työehtosopimuksen 2018–2020 mukaisista
sopimusmuutoksista ja palkantarkistuksista. Vuonna 2014 alkanutta ylimmän johdon
palkkausjärjestelmäkokeilua jatketaan sopimuskauden loppuun.
Yleisessä palkkausjärjestelmässä on toteutettu 1,1 prosentin suuruinen yleiskorotus
1.4.2018 lukien. Lisäksi kesäkuussa on maksettu 108 euron kertaerä lomarahan
maksamisen yhteydessä. Yleisen palkkausjärjestelmän yleiskorotus ja kertaerä eivät
koske seurakunnassa ylintä johtoa, eli kirkkoherraa ja talouspäällikköä.
Palkantarkistukset ylimmän johdolle toteutetaan seurakunnan päätökseen perustuvaa
1,6 %:n suuruista järjestelyerää käyttäen. Päätöksen erän suuntaamisesta tekee
kirkkoneuvosto. 1,6 %:n järjestelyerä on Laitilan seurakunnassa 131,11€.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että yleiskorotus 1.4.2018 alkaen on
1. kirkkoherralle 70,28€/kk,
2. talouspäällikölle 60,83€/kk.
Keskustelun kuluessa esittelijä muutti esitystä siten, että edellisten
lisäksi molemmille maksetaan 108 €:n kertaerä syyskuun palkanmaksun
yhteydessä.
Päätös:

Muutetun päätösesityksen mukaan.
Kirkkoherra Petri Laitinen ja talouspäällikkö Merja Jusi ilmoittivat
olevansa asiassa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Tämän pykälän
käsittelyn ajan puheenjohtajana, sihteerinä ja asian esittelijänä toimi
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jussi Perkkola.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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75. § OHJEISTUS VUODEN 2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUUNITELMAN
LAATIMISEEN
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti talousarviossa sekä siihen
liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on
kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten,
että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää seurakunnan
tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Seurakunnan tuloveroprosentti
ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero on seurakunnan talouden perusta, joten se on
lähtökohta ryhdyttäessä valmistelemaan tulevaa talousarviota sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmaa. Kirkkovaltuusto päätti 14.6.2018 kokouksessaan, että Laitilan
seurakunnan tuloveroprosentin vuodelle 2019 on 1,6 %.
Esimiehet ilmoittivat työntekijöiden palkka %.t taloustoimistoon viimeistään
toukokuun loppuun mennessä. Kiinteistö- ja hautaustoimeen liittyvä budjetti-ja
investointiehdotusten valmistelu aloitettiin 13.6.2018 kiinteän- ja irtaimen
omaisuuden tarkastuskierroksen ja hautausmaakatselmuksen yhteydessä.
Vastuu pääluokkien talousarvion valmistelusta on seuraava:
Pääluokka 1 / yleishallinto: kirkkoherra ja talouspäällikkö
Pääluokka 2 / seurakunnallinen toiminta: kirkkoherra
Pääluokka 4 / hautatoimi: talouspäällikkö
Pääluokka 5 / kiinteistötoimi: talouspäällikkö
Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvoston hyväksyy vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeeksi:
1. Taloustoimisto lisää talousarvioon henkilöstökulut tehtäväalueille
toukokuun loppuun mennessä ilmoitettujen %:n mukaisesti.
Henkilöstökulut pitävät sisällään palkat ja palkoista menevät maksut.
Taloustoimisto ottaa henkilöstömenoissa huomioon myös
varautumisen yleisiin palkankorotuksiin.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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2. Talousarvio valmistellaan kustannuspaikoittain (poikkeuksena PL 4
ja PL 5 valmistellaan kokonaisuutena) ja vastuuhenkilöiden tulee
huolehtia ehdotusten valmistelemisesta ja niiden käsittelystä
asianmukaisesti tarvittavissa toimielimissä (esim. johtokunnat) ennen
ehdotusten eteenpäin saattamista.
3. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet asetetaan määrä-, laatu-,
taloudellisuus ym. tavoitteina sen mukaan mitä eri
toimintayksiköissä ja tehtäväaluilla katsotaan
tarkoituksenmukaiseksi ja mahdolliseksi käyttää. Ne asetetaan
tunnuslukuina mikäli mahdollista. Tavoitteet on asetettava siten, että
niiden toteutumista voidaan arvioida. Seurakunnassa on paljon
sellaisia toimintoja, joihin määrällisiä tavoitteita on vaikea soveltaa
tai määrälliset tavoitteet eivät yksinkertaisesti sovi kuvaamaan
toimintaa. Tällöin on perusteltua käyttää sanallisia ja laadullisia
tavoitteita.
4. Talousarvio vuodelle 2019 laaditaan tulevaisuustyöryhmän
12.6.2018 kokouksessaan valmistelemalla ohjeistuksella – 5 %
tilinpäätöksen 2017 toteutuneista ulkoisista käyttömenoista. Samalla
työmuotojen tulee miettiä mitä tällä tavalla jäisi tekemättä, jolloin
luottamushenkilöille jää vastuu siitä mihin raha kohdennetaan.
5. Taloustoimisto tekee yhteenvedon ehdotuksista seurakunnan
talousarvioksi. Ehdotusten tulee olla taloustoimistossa viimeistään
25.10.2018 mennessä. Seurakunnallisen toiminnan ehdotukset tulee
toimittaa kirkkoherralle 11.10.2018 mennessä.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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76. § VALITUKSET VESILAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ JA KUULEMINEN
VALITUSTEN JOHDOSTA
KN Liite nro 1 § 76.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 20.4.2018 antanut päätöksen nro 58/2018/2
vesilain mukaisessa lupa-asiassa. Kaarni-, Luku- ja Särkijärven vesioikeudellinen
yhteisö on 13.3.2017 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja
myöhemmin täydentämässään hakemuksessa hakenut lupaa Kaarni-, Luku- ja
Särkijärven keskivedenkorkeuden nostamiseen rakentamalla pohjapato Taminanojaan
ja hankkeen vaatimiin uoman perkauksiin ja tierumpujen asentamisiin Taminaojassa,
Luku- ja Särkijärven välisessä uomassa Laitilan kaupungissa sekä pyytänyt Kaarni-,
Luku- ja Särkijärven vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistamista.
Vaasan hallinto-oikeudelle on jätetty liitteessä mainitut valitukset asiasta. Vaasan
hallinto-oikeus varaa asianosaisille ja yleistä etua valvoville viranomaisille tilaisuuden
vastineen antamiseen. Mahdollinen vastinekirjelmä tulee toimittaa hallinto-oikeuteen
viimeistään 12.9.2018.
Valitusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 22.8.-5.9.2018 Laitilan
kaupunginviraston yhteispalvelupiste Avituksessa, Uudenkaupungin kaupungin
virastotalon ympäristönsuojelussa, Pyhärannan kunnanviraston hallinto-osastolla ja
Vaasan hallinto-oikeudessa. Lisäksi kirkkoneuvoston jäsenet voivat tutustua EteläSuomen aluehallintoviraston päätökseen ja siitä tehtyyn valitukseen liittyviin
asiakirjoihin kirkkoneuvoston kokouksessa tai halutessaan ennen kokousta
seurakunnan taloustoimistossa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto lausuu vastineenaan, ettei seurakunta näe estettä EteläSuomen aluehallintoviraston 20.4.2018 antaneen päätöksen nro
58/2018/2 täytäntöönpanolle ja seurakunta on omalta osaltaan veden
korkeuden noston kannalla. Vedenkorkeuden nostolla olisi positiivinen
vaikutus seurakunnan leirikeskuksen virkistyskäytön kannalta.
Vedonnostoa koskevilla valituksilla ei ole perusteita.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Jussi Perkkola ilmoitti olevansa asiassa esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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77. § TIEDOKSIANTOASIAT
1) Kirkkoherran päätösluettelo
5 §/2018 sopimus osa-aikaistyöstä
2) Talouspäällikön päätösluettelo
17 §/2018 kokemuslisä
18 §/2018 rippikoulumaksuvapautus
19 §/2018 rippikoulumaksuvapautus
20 §/2018 ma. työsopimus
21 §/2018 ma. työsopimus
22 §/2018 ma. työsopimus
23 §/2018 sopimus osa-aikaistyöstä
3) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
10/2018 Verkkotyön yhteistyömalli
11/2018 Hallinto- ja eritystuomioistuimille uusi sähköinen asiointipalvelu –
valitusosoituksia päivitettävä
4) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A5/2018 Vaihtelevaa työaikaa noudattavan (tarvittaessa töihin tulevan) työntekijän
asemaa koskeva työsopimuslain muutos
5) Muut tiedoksiantoasiat
- Määräalan lohkominen kiinteistöstä 400-428-1-5
-

Talouden toteumavertailu 6/2018 on liitteenä nro 1 § 77.

-

Kirkkohallituksen kuukausiraportti ajanjaksolta 01-06/2018 on liitteenä nro 2 § 77

-

Kilpailulautakunta kokoontuu 3.10.2018 ja 1.11.2018. Seurakuntalaisille avoin infotilaisuus asiasta pidetään 22.11.2018.

-

Seurakuntatalon purku valmistuu syyskuun loppuun mennessä, vastaanottokatselmus
pidetään 28.9.2018.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.
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78. § MUUT ASIAT

1) LAESAAREN MUISTOLEHDON SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSTILANNE
KN Liite nro 1 § 78.
Kirkkoneuvoston valitsema muistolehtoalueen suunnittelija Marko Kivistö on ollut
sekä kirkkoneuvoston, että kirkkovaltuuston kokouksissa esittelemässä suunnitelmaa.
Muistolehto piti ottaa käyttöön 2.9.2018, mutta sen valmistuminen on viivästynyt ja
osa suunnitelluista materiaaleista pitää toteuttaa toisin. Liitteenä on arkkitehti Marko
Kivistön laatima suunnittelu- ja toteutustilanneraportti.
Laitilan seurakunnasta seurakuntamestari Anneli Vuorio ja hautausmaan vastaava
Tapio Junnila ovat suorittaneet väliportaan esimiehille tarkoitetun Kirkon
koulutuskeskuksen järjestämän Kirjo II johtamiskoulutuksen. Hautausmaan vastaava
Tapio Junnila teki koulutukseen liittyvän kehittämistehtävänsä aiheesta: ”Laesaaren
hautausmaan muistolehto, tuhkan sirottelualue, Huokaus”. Hautausmaan vastaava
Tapio Junnila on paikalla kirkkoneuvoston kokouksessa esittelemässä
muistolehtoasiaa ja kertomassa aikataulumuutoksista.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee Laesaaren muistolehdon suunnittelu- ja
toteutustilanteen tiedoksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti selvittää mahdollisten muutosten
kustannusvaikutukset ja päätti palata asiaan seuraavassa kokouksessa
johon pyydetään myös arkkitehti Marko Kivistö selvittämään asiaa.
Hautausmaan vastaava Tapio Junnila poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn jälkeen klo 17.25.
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79. § MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 79.

80. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.
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