KOKOUSKUTSU
18.9.2018
LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 27.9.2018 klo 16.30 alk.
Kahvitarjoilu klo 16.15 alkaen

PAIKKA:

Sahenkulma, Keskuskatu 17

Käsiteltävät asiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Laesaaren muistolehdon suunnittelu- ja toteutustilanne
Tiedoksiantoasiat
Muut asiat
Muutoksenhaku
Kokouksen päätös

Petri Laitinen
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pöytäkirja nähtävillä

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 1.-15.10.2018 yleisenä virastoaikana.

Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 18.9.2018

Merja Jusi
talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri
Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 18.9.-15.10.2018
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LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 27.9.2018 klo 16.30-18.07.

PAIKKA:

Sahenkulma, Keskuskatu 17

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

Varajäsenet
X
X
X
Ruoho Jaana

X

X
Kinnanen Matti X
X
X
--------------X

Muut osallistujat
Uusi-Kinnala Marjo, kirkkovaltuuston pj.
Sarajuuri Hannu, kirkkovaltuuston vpj.
Junnila Tapio, hautausmaan vastaava § 85
Kivistö Marko, arkkitehti § 85
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.

X
X
X, klo 17.55 asti
X, klo 17.55 asti
X

Allekirjoitukset

Petri Laitinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Merja Jusi
sihteeri

Laitilassa 27.9.2018

Jussi Perkkola
pöytäkirjan tarkastaja

Ulla-Maija Koivusalo
pöytäkirjan tarkastaja
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81. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

82. § 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 18.9.2018 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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83. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi ja
lisäksi muissa asioissa käsiteltäväksi Laitilan seurakunnan
kirkkoneuvoston ohjesääntöä koskevan päätöksen vahvistamisen.

84. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 10:3 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Jussi Perkkola ja UllaMaija Koivusalo, seuraavana vuorossa ovat Outi Urhonen ja Riina Vainio.
Pöytäkirja on tarkastettavissa kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen tai taloustoimistossa
perjantaina 28.9.2018.
Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee Jussi Perkkolan ja Ulla-Maija Koivusalon
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Jussi Perkkolan ja Ulla-Maija Koivusalon
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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85. § LAESAAREN MUISTOLEHDON SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSTILANNE
Kirkkoneuvoston valitsema muistolehtoalueen suunnittelija Marko Kivistö on ollut
sekä kirkkoneuvoston, että kirkkovaltuuston kokouksissa esittelemässä suunnitelmaa.
Kirkkoneuvoston kokouksessa 30.8.2018 hautausmaan vastaava Tapio Junnila esitteli
muistolehtoasiaa ja kertoi aikataulumuutoksista. Kirkkoneuvosto päätti selvittää
mahdollisten muutosten kustannusvaikutukset ja päätti palata asiaan seuraavassa
kokouksessa johon pyydetään myös arkkitehti Marko Kivistö selvittämään asiaa.
Arkkitehti Marko Kivistö ja hautausmaan vastaava Tapio Junnila olivat mukana
kirkkoneuvoston kokouksessa.

Talouspäällikön esitys:
Laesaaren muistolehdon toteutusta jatketaan arkkitehti Marko Kivistön
suunnitelman mukaisesti.
Päätös:

Keskustelun aikana talouspäällikkö muutti esitystään siten, että
Laesaaren muistolehdon toteutukseen pyydetään arkkitehti Marko
Kivistöltä uusi laskelma materiaaleista ja niiden kustannusvaikutuksesta.
Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa 18.10.2018 ja muistolehdon
valmistuminen siirtyy ensi keväälle.
Päätös muutetun esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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86. § TIEDOKSIANTOASIAT
1) Kirkkoherran päätösluettelo
2) Talouspäällikön päätösluettelo
24 §/2018 ma. työsopimus
25 §/2018 laskun hyväksyminen
26 §/2018 metsästysvuokrasopimus
27 §/2018 laskun hyväksyminen
3) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
12/2018 Vuoden 2019 kirkkokolehdit
4) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A6/2018 luottamusmieskurssit
5) Muut tiedoksiantoasiat
-

Lainhuutohakemukset Päivärinne / kiinteistötunnus 400-447-7-24, Päivärinne I /
kiinteistötunnus 400-425-1-15 ja Korpipelto / kiinteistötunnus 400-447-2-9 on
käsitelty Maanmittauslaitoksella 18.9.2018.

-

Määräalan lohkominen kiinteistöstä 400-419-8-0

-

Määräalan lohkominen kiinteistöstä 400-428-1-5

-

Laitilan - Nuijamaan ystävyystoimikunnan lakkaaminen
Laitilan - Nuijamaan ystävyystoimikunta on ansiokkaasti edistänyt
kahden paikkakunnan vuorovaikutusta ja kulttuurivaihtoa jo vuodesta
1974. Nuijamaalaisten vieraillessa Laitilassa syyskuun alussa 2018,
toimikunta päätettiin lakkauttaa. Tästä eteenpäin yhteistyövastuu siirtyy
Laitilan seurakunnan ja Lappeen seurakunnan väliseksi asiaksi. Laitilan
seurakunta kiittää Laitilan - Nuijamaan ystävyystoimikuntaa
merkittävästä työstä.

-

Seurakuntatalon purkutyö on viivästynyt kiviainesjätteen sijoituslupa-asioiden
vuoksi. Purkutyö valmistunee lokakuun loppuun mennessä.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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87. § MUUT ASIAT

1. LAITILAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÄ KOSKEVAN
PÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on 19.9.2018 kokouksessaan § 339
vahvistanut Laitilan kirkkovaltuuston 26.4.2018 § 8 päätöksen koskien
kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksymistä.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli toteaa kirkkovaltuuston päätöksestä:
Kirkkovaltuuston päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä ja päätös on ollut
nähtävillä lain määräämällä tavalla 30.4.- 30.5.2018 välisen ajan. Pöytäkirjaan
liitetty valitusosoitus on oikein ja valitusviranomainen on tuomiokapituli. Päätöksestä
ei ole määräajassa valitettu, joten päätös on saanut lainvoiman. Kirkkovaltuuston
kokouksessa on hyväksytty lisäys 2 luvun 8 §:ään. Pykälä koskee asian esittelyä
kirkkoneuvostossa. Lisäyksen mukaan viranhaltijan ollessa jäävi, esittelyoikeus on
myös kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla. Kun esittelyoikeuden on vakiintuneesti
katsottu olevan vain viranhaltijoilla, on kyseinen lisäys ongelmallinen. Saadun tiedon
mukaan lisäyksen mukaista menettelyä on sovellettu tilanteessa, jossa molemmat
esittelevät viranhaltijat, kirkkoherra ja talouspäällikkö, ovat esteellisiä. Tällainen
tilanne on syntynyt päätettäessä johdon eli mainittujen viranhaltijoiden palkkauksesta.
Selvää onkin, että varapuheenjohtajan esittelyä ei tule käyttää laajasti, vaan lähinnä
tilanteissa, jossa viranhaltijaesittelijää ei ole. Kirkkoneuvoston tietoon tulee saattaa
tämä toimintaohje. Seurakunnan hyväksymä ohjesääntö on kuitenkin
vahvistamiskelpoinen, joten tuomiokapituli voi päätöksen vahvistaa. Ohjesääntö
voidaan vahvistusmerkinnällä varustettuna palauttaa seurakunnalle.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös pidetään julkisesti nähtävänä
Laitilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 26.9.-29.10.2017 yleisenä virastoaikana
klo 9.00-13.00.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa kirkkoneuvoston ohjesäännön vahvistetuksi ja
merkitsee tiedoksi esittelyoikeutta koskevan ohjeistukseen.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätösesityksen mukaisesti.

pj.

siht.

tark.

tark.
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88. § MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 88.

89. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.07.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

