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Tuire Kakko
vs. kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Pöytäkirja nähtävillä

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan nettisivuilla
15.-29.8.2022

Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 3.8.2022

Merja Jusi
Talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri
Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 3.-29.8.2022
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LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 11.8.2022 klo 16.30-17.53.

PAIKKA:

Seurakuntakoti, Kauppakatu 8

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

Varajäsenet
X
X
X
X
X
X
Jäspi Irma

X

X
X
X

Muut osallistujat
Uusi-Kinnala Marjo, kirkkovaltuuston pj. / poissa
Pilppula Oskari, kirkkovaltuuston vpj.
X
Vuorela Ilmari, nuorten vaikuttajaryhmän edustaja / poissa
Laaksonen Markku, rakennusinsinööri § 63-64
X, klo 16.58 asti
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.
X
Allekirjoitukset

Tuire Kakko
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Merja Jusi
sihteeri

Laitilassa 11.8.2022

Jussi Perkkola
pöytäkirjan tarkastaja

Jussi Kauranen
pöytäkirjan tarkastaja
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59. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

60. § 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
3.8.2022 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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61. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

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

Kirkkoneuvosto valitsee Jussi Perkkolan ja Jussi Kaurasen
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Jussi Perkkolan ja Jussi Kaurasen
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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63. § LAESSAAREN SIUNAUSKAPPELIN MUUTOSTÖIDEN HYVÄKSYMINEN
KN liite nro 1 § 63 Museoviraston lausunto Laessaaren siunauskappelin muutostöistä
liite nro 2 § 63 Asemapiirustus
liite nro 3 § 63 Pohjapiirustus, kerros
liite nro 4 § 63 Pohjapiirustus, parvi
liite nro 5 § 63 Leikkauspiirustukset A-A, B-B
liite nro 6 § 63 Julkisivu itään
liite nro 7 § 63 Julkisivu pohjoiseen
liite nro 8 § 63 Julkisivu länteen
liite nro 9 § 63 Julkisivu etelään

KN 17.2.2022 / 10 §, KV 8.3.2022 / 7 § LAESSAAREN SIUNAUSKAPPELIN
MUUTOSTÖIDEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA
KN liite nro 1 § 10, KV liite nro 1 § 7 Laessaaren siunauskappelin hankesuunnitelma
Kirkkoneuvosto käynnisti vuonna 2018 Pyhän Mikaelin kirkon ja Laessaaren
siunauskappelin korjaussuunnitelmien tekemisen. Kirkkoneuvoston valitsema
kiinteistötyöryhmä on tehnyt selvitystyötä yhdessä Kirkkohallituksen ja
Museoviraston asiantuntijoiden kanssa. Kiinteistötyöryhmään kuuluu puheenjohtaja
Jussi Perkkola ja muut jäsenet, Petri Laitinen, Ulla -Maija Koivusalo, Pia Penttinen,
Oskari Pilppula, Hannu Sarajuuri, Marjo Uusi -Kinnala, Anneli Vuorio ja sihteeri
Merja Jusi.
Pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaava Rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy /
Marko Arvonen on laatinut liitteenä olevan Laessaaren siunauskappelin
hankesuunnitelman. LVIA-suunnittelusta vastaa Insinööritoimisto Sarkki Oy / Jukka
Sarkki, sähkösuunnittelusta Telener / Ari Nivola, rakennesuunnittelusta Sweco
Rakennetekniikka Oy / Juha Junttila ja valvojana toimii MJL-Rakennusvalvonta /
Markku Laaksonen.
Kirkkoneuvosto teki joulukuussa 2021 päätöksen hakea kirkkohallitukselta avustusta
Laessaaren korjaussuunnitelman tekemiseen. Suunnittelutyö on aloitettu vuonna 2021
ja jatkuu vuonna 2022. Vuoden 2022 aikana tehdään korjaussuunnitelmat valmiiksi ja
hankkeen korjaushankkeen toteuttaminen tapahtuu vuoden 2023 aikana. Pyhän
Mikaelin kirkon korjaussuunnittelua jatketaan osittain samanaikaisesti Laessaaren
siunauskappelin korjausten toteuttamisen kanssa. Laessaaren siunauskappelin
muutostöiden ja peruskorjauksen aikataulu ilmenee liitteenä olevasta
hankesuunnitelmasta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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Rakennushankkeen valvojana toimiva RI Markku Laaksonen on lupautunut tulemaan
kirkkovaltuuston kokoukseen esittelemään hankesuunnitelmaa.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee Laessaaren siunauskappelin
hankesuunnitelman tiedoksi.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Kirkkovaltuusto merkitsi 8.3.2022 § 7 Laessaaren siunauskappelin hankesuunnitelman
tiedoksi. Laessaaren siunauskappeli kuuluu ikänsä puolesta Museoviraston
lausuntoprosessin piiriin ja seurakunta on pyytänyt korjaussuunnitelmasta lausunnon
ennen kuin asiasta päätetään seurakunnassa. Seurakunta on saanut Museovirastolta
liittenä olevan lausunnon muutostöiden toteuttamisesta. Lisäksi liitteinä ovat
peruskorjaus- ja muutostöiden pääpiirustukset, kaikki muut piirustukset ovat
nähtävillä kokouksessa tai ennen kokousta taloustoimistossa.
Museovirasto puoltaa Laessaaren siunauskappelin korjaus- ja muutostöitä
suunnitelman mukaisesti, lausunnossa mainituin huomautuksin. Kiinteistötyöryhmän
7.6.2022 kokouksessa todettiin, että Museoviraston lausunnon perusteella on
mahdollista edetä alkuperäisen suunnitelman mukaan, mutta tietyt kohdat tulee
varmistaa. Asioita huomioidaan ja tarkastellaan rakentamis- ja korjausvaiheissa ja
ennen toteutuksia olemme yhteydessä Museovirastoon.
Laessaaren siunauskappelin korjaustyössä on mukana kirkkolain tarkoittamia
olennaisia muutoksia, kuten sisäänkäynti-ja esteettömyysjärjestelyt. Kirkkovaltuuston
päätöksen jälkeen suunnitelmien hyväksyminen lähetetään hiippakunnan
tuomiokapitulille ja sieltä asia etenee vahvistettavaksi kirkkohallitukseen.
Kirkkovaltuuston päätös toimitetaan Museovirastolle tiedoksi, koska Museovirastolla
on valitusoikeus sekä seurakunnan, että Kirkkohallituksen päätöksistä.
Rakennushankkeen valvojana toimiva RI Markku Laaksonen on lupautunut tulemaan
kirkkoneuvoston kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Rakennusarkkitehti
Marko Arvonen ja rakennusinsinööri Markku Laaksonen ovat myös mukana
kirkkovaltuuston kokouksessa ja ennen kirkkovaltuuston kokousta pidettävässä
iltakoulussa 25.8.2022.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Laessaaren siunauskappelin
muutostöiden hyväksymistä.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi: Muutostöillä on kirkkojärjestyksen 23. luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Muutossuunnitelmat edistävät
lasten ja lapsiperheiden pääsyä siunauskappeliin esteettömästi
esimerkiksi rattailla ja lastenvaunuilla. Muutostyöt edistävät turvallista
liikkumista ja kokoavan toiminnan järjestämistä mm. esteettömän wc:n
ja keittiön ansiosta. Lapsiasiainhenkilö Pia Penttinen on ollut mukana
kiinteistötyöryhmässä käsittelemässä muutostöiden valmistelua.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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64. § KIINTEÄN- JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTUS JA
HAUTAUSMAAKATSELMUS
Liite nro 1 § 64 Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuksen muistio
Liite nro 2 § 64 Hautausmaakatselmuksen muistio
Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuskierros pidettiin 9.6.2022. Liitteenä
olevasta rakennusinsinööri Markku Laaksosen laatimasta raportista selviää esille
tulleet huomiot.
Hautausmaiden katselmus pidettiin kirkkoneuvoston kokouksen yhteydessä 9.6.2022.
Katselmuksessa kirkkoneuvosto totesi, että hautaustoimen asiat ja hautausmaat ovat
yleisesti ottaen hyvin hoidetut eikä hautaustoimen ohjesäännön 16 pykälä anna aihetta
huomauttamiseen.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee muistiot tiedoksi.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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65. § MEDIAMISSIO 2022
Liite nro 1 § 65 Mediamissio 2022 yhteistyösopimus
Se löytyi -missio on kristittyjen yhteinen, kirkkohistoriallisestikin merkittävä hanke
evankeliumin välittämiseksi suomalaisille. Sadat seurakunnat ja järjestöt
valmistautuvat yhdessä kolmekymmentä päivää kestävään mediakampanjaan (19.9.16.10.22), jonka aikana voi järjestää myös tapahtumia ja tempauksia. Missio luo
edellytykset henkilökohtaisiin kohtaamisiin sekä kiinnittää huomion yksinäisyydestä
kärsivien lähimmäisten auttamiseen.
Mission keskeiset sisällöt:
MEDIA: Kysymys on monimediakampanjasta, johon liittyvät televisio, radio,
printtimedia, internet, sosiaalinen media (some) sekä ulkomainonta. Eri mediavälineet
kertovat evankeliumin sanomaa henkilökohtaisesti.
TAPAHTUMAT: Missioon osallistuvat seurakunnat saavat käyttöönsä mission nimen,
logon ja graafisen ilmeen sekä missiomateriaalia. Seurakunnat voivat järjestää
tapahtumia ja -tempauksia yksin tai yhdessä muiden missiossa mukana olevien
kanssa.
KOHTAAMISET: Se löytyi -missio antaa näkyvyytensä kautta kristityille erinomaiset
puitteet kertoa omasta löydöstään sukulaisille, ystäville ja työtovereilleen. Missiossa
mukana olevat toimijat tarjoavat seurakunnalle palveluja.
SOSIAALINEN AUTTAMINEN: Missiolle on nähty tärkeäksi määritellä diakoninen
ulottuvuus, jossa evankeliumi tulee esille käytännön tekoina. Missiohanke haastaa
seurakuntia ja kristittyjä kohtaamaan eri-ikäisiä yksinäisyydestä kärsiviä lähimmäisiä.
Laitilan seurakunnassa osallistutaan tapahtumaan mahdollisuuksien ja resurssien
mukaan lähinnä vapaaehtoistoiminnan, mainonnan ja pääasiassa normaalien
viikkotapahtumien kautta.
Vs. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Mediamissio 2022 yhteistyösopimuksen.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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66. § TIEDOKSIANTOASIAT
1) Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
2) Talouspäällikön viranhaltijapäätökset
- 20§/2022 Merkintätoimeksianto
- 21§/2022 Ma. työsopimus
- 22§/2022 Tarjouksen hyväksyntä
- 23§/2022 Liittymissopimus
- 24§/2022 Maksuvapautus
- 25§/2022 Laskun hyväksyntä
3) Kipa-päätökset
- Elina Hautanen
- Tapio Junnila
- Merja Jusi
- Tuire Kakko
- Petri Laitinen
- Mirkku Perkkola

13-21 / 2022
4-18 / 2022
37-54 /2022
1-3 /2022
1, 53-102 /2022
20-21 / 2022

4) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
- 21/2022 Vaalikirjeen tilaaminen
- 22/2022 Syksyn avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi
- 23/2022 Videotallenteiden laulujen sanoitusten tekstittäminen – Kopioston
pilottisopimus
5) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet
- A5/2022 Muistutus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinnasta
- A6/2022 Kirkon pääsopijapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn
työajattomien viranhaltijoiden ja työntekijöiden vapaa-ajan järjestämisestä
- A7/2022 Suorituslisän käyttöä koskeva yhteinen ohje evankelis-luterilaisen
kirkon seurakunnille
6) Tukiryhmien ja Nuorten vaikuttajaryhmän muistiot
-

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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7) Muut tiedoksiantoasiat
-

Kirkkovaltuuston iltakoulu Laessaaren siunauskappelin muutostöistä pidetään
torstaina 25.8.2022 klo 17.00 alkaen, kokous klo 18.00. Alustava
kokouskalenterisuunnitelma syksylle 2022 on liitteenä nro 1 § 66.

-

Arkistoasiantuntija Helena Aalto oli tämän vuoden huhti-toukokussa
järjestämässä seurakunnan arkiston. Aallon raportti on liitteenä nro 2 § 66.

67. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 67.

68. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.53.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

