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Julkipanotodistus
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Talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri
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LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 28.4.2022 klo 16.30-17.22.

PAIKKA:

Seurakuntakoti, Kauppakatu 8

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

Varajäsenet
X
X
Haijanen Kalle

X

X
X
X
X
X
X
X

Muut osallistujat
Uusi-Kinnala Marjo, kirkkovaltuuston pj.
Pilppula Oskari, kirkkovaltuuston vpj.
Vuorela Ilmari, nuorten vaikuttajaryhmän edustaja
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.

X
X
X
X

Allekirjoitukset

Petri Laitinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Merja Jusi
sihteeri

Laitilassa 28.4.2022

Ulla-Maija Koivusalo
pöytäkirjan tarkastaja

Seppo Lehtola
pöytäkirjan tarkastaja
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26. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

27. § 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
21.4.2022 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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28. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

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

Kirkkoneuvosto valitsee Ulla-Maija Koivusalon ja Seppo Lehtolan
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Ulla-Maija Koivusalon ja Seppo Lehtolan
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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30. § VUODEN 2021 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN KÄSITTELEMINEN
KN Liite nro 1 § 30 Tilintarkastuskertomus
Seurakunnan tilintarkastaja JHTT Aino Lepistö BDO Audiator Oy:stä suoritti vuoden
2021 tilintarkastuksen 25.3.2022. Tilintarkastaja on jättänyt kirkkovaltuustolle
liitteenä olevan tarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomuksessa JHTT-tilintarkastaja
Aino Lepistö esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1) käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja
2) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.31.12.2021.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

3/2022

Kirkkoneuvosto

6 (16)

28.4.2022

31. § HENKILÖKUNNAN VUOSILOMAT AJALLA 1.5.-30.9.2022 JA
LOMARAHAVAPAA-ANOMUSTEN HYVÄKSYMINEN
Liite nro 1 § 31 henkilökunnan vuosilomat ajalla 1.5.-30.9.2022
Liite nro 2 § 31 Liinu-Stina Kunnaala-Voicun anomus lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi
Liite nro 3 § 31 Sari Fromin anomus lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi
Liitteen mukaiset henkilökunnan vuosilomat koskevat lomanmääräytymisvuotta
1.4.2021-31.3.2022. Papiston vuosilomat sisältyvät lomalistaan tiedoksiantona.
Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen § 108 mukaisesti työnantaja ja
viranhaltija/työntekijä voivat sopia lomarahan tai sen osan vaihtamisesta
lomarahavapaaksi. Vaihtamisesta on sovittava 108 §:n 2 momentin mukaan kyseisen
lomarahan maksamisvuoden huhtikuun loppuun mennessä. Seurakunnassa on
kannustettu työntekijöitä tarvittaessa anomaan lomarahan vaihtamista vapaiksi. LiinuStina Kunnaala-Voicu ja Sari From ovat jättäneet anomukset lomarahojen vaihtamista
vapaiksi.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1) käsittelee ja hyväksyy henkilökunnan vuosilomat lomakaudelta 1.5.30.9.2022,
2) hyväksyy Liinu-Stina Kunnaala-Voicun anomuksen lomarahojen
vaihtamisesta vapaiksi,
3) hyväksyy Sari Fromin anomuksen lomarahojen vaihtamisesta
vapaiksi ja
4) jättää esimiehille oikeuden puuttuvilta osin lomapäivien
hyväksymiseen ja mahdollisiin lomapäivien muutoksiin esim.
sijaisuuksien sopimista varten.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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32. § LASTENOHJAAJAN TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN
– EI JULKISUUTEEN

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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33. § JUSSI PERKKOLAN VARAJÄSEN
Laitilan seurakunnan kirkkovaltuusto nimesi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja
jäsenen Jussi Perkkolan varajäseneksi kirkkoneuvostoon kaudelle 2019 – 2022 Kyösti
Kurosen (17.1.2019 ja uudelleen 29.12.2020). Kuronen on kuitenkin muuttanut pois
Laitilasta 4.10.2021, jonka johdosta hän ei ole enää Laitilan seurakunnan jäsen, eikä
voi toimia Laitilan seurakunnan luottamushenkilönä. Kyösti Kurosen muuton myötä
on syntynyt tarve valita Jussi Perkkolalle uusi varajäsen, joka toimii tehtävässä
vaalikauden loppuun.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää Jussi
Perkkolalle uuden varajäsenen loppuvaalikaudeksi.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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34. § SOPIMUS OPINNÄYTETYÖN TEKEMISESTÄ
Liite nro 1 § 34 Aiheanalyysi: Työhyvinvoinnin kehittäminen Laitilan seurakunnassa
2 § 34 Sopimus opinnäytetyön tekemisestä
Talouspäällikkö Merja Jusi aloitti opiskelemaan työn ohella ylempää
ammattikorkeakoulututkintoa syksyllä 2021. Opinnäytetyön aiheeksi hän on valinnut
työhyvinvoinnin kehittämisen Laitilan seurakunnassa. Kehittämistyön avulla saadaan
seurakuntaan lisää ymmärrystä työhyvinvointiin liittyvistä asioista ja konkreettisena
tavoitteena on työhyvinvointisuunnitelman laatiminen. Opinnäytetyön tekemisen
yhteydessä suunnitellaan ja toteutetaan myös työhyvinvointipäivä. Työhyvinvointi on
aina ajankohtainen asia, mutta erityisesti tässä ajassa työssä jaksamiseen tarvitaan
erityistä tukea. Lisätietoja opinnäytetyöstä on liitteenä olevassa aiheanalyysissä.
Seurakunnalle ei tule ylimääräisiä kustannuksia opinnäytetyön tekemisestä.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy opinnäytetyön sopimuksen.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

3/2022

Kirkkoneuvosto

10 (16)

28.4.2022

35. § JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTISUUNNITELMA
KN Liite nro 1 § 35 Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma
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. Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana
koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa
suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).
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. Kirkkohallitus on yleiskirjeessään nro 24/2021 lähettänyt seurakuntiin
kolehtisuunnitelman, johon sisältyy sen määräämät kolehdit sekä lisäksi
suosituskolehtikohteita. Lisäksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on
määrännyt hiippakunnalliseen toimintaan kohdistetut kolehtikohteet. Laitilan
seurakunnan kolehtisuunnitelma sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin
päättämät kolehdit. Syksyn 2022 vapaasti valittavat kolehtikohteet on suunniteltu niin,
että ne olisivat mahdollisimman monipuolisia. Kolehtikohteet on poimittu
Kirkkohallituksen antamista kolehtisuosituksista. Oman seurakunnan kohteista kolehti
kerätään diakoniarahastolle, kirkkokuorolle monimedia-alustaprojektille. Olemme
myös seurakuntana sitoutuneet siihen, että keräämme kolehdin Harju-Madisen
seurakunnalle. Jumalanpalvelussuunnitelmasta ilmenee jumalanpalveluksen luonne,
päivän aihe ja alkamisajankohta. Esitys syksyn 2022 jumalanpalvelus- ja
kolehtisuunnitelmasta on esityslistan liitteenä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy syyskauden 2022 jumalanpalvelus- ja
kolehtisuunnitelman.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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36. § VEROPROSENTTI VUODELLE 2023
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää seurakunnan
tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Tuloveroprosentista
päättäminen on keskeinen osa talousarvion hyväksymistä. Seurakunnan
tuloveroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero on seurakunnan talouden
perusta, joten siitä keskustelemisen tulisi olla lähtökohta ryhdyttäessä valmistelemaan
tulevaa talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun siirtymisellä on vaikutusta
myös verotukseen. Verotuksen painopisteen siirtyessä kunnilta valtiolle myös
tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat jatkossa nykyistä enemmän valtion
tuloveroon ja nykyistä vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon. Ilman toimenpiteitä
koko kirkon kirkollisveron tuoton arvioidaan kasvavan noin 60 milj. euroa.
Valtiovarainministeriö pyytää seurakuntatalouksia huomioimaan kirkollisveron
alentamistarpeen talousarvovalmistelussaan ja päättäessään vuoden
2023 kirkollisvero-prosentistaan. Kirkollisveroprosenttien alentamistarve vaihtelee
seurakunnittain johtuen erilaisista veropohjista. Valtiovarainministeriön laskelmien
mukaan Laitilan seurakunnan alentamispaine on 0,1 prosenttia.
Laitilan seurakunnan tuloveroprosentti on vuodesta 2004 lähtien ollut 1,6 prosenttia.
Seurakunta ei ole korottanut kirkollisveroprosenttia, vaikka verotulojen vähenemisen
ja tulevien Laessaaren kappelin ja Pyhän Mikaelin kirkon korjausinvestointien vuoksi
siihen olisi ollut painetta. Näin ollen mikäli veroprosentti pidettäisiin entisellään,
korotuspaine kompensoituu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen muutoksen
ansiosta.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Laitilan
seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,6 % vuodeksi 2023.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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37. § SEURAKUNTAVAALIEN 2022 VARSINAISEN VAALIPÄIVÄN
ÄÄNESTYSPAIKKA
Vaalilautakunta määrää seurakuntavaalien ennakkoäänestyspaikat (KVJ 2:22).
Kirkkovaltuusto kuitenkin määrää seurakuntavaalien varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikan (KVJ 2: 51).

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntavaalien
varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka on Laitilan Pyhän Mikaelin
kirkko.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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38. § VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnissa toimitetaan syksyllä 2022
seurakuntavaalit. Vaalit järjestetään 20.11.2022 jumalanpalveluksen jälkeen, kuitenkin
viimeistään klo 11. Vaalien ennakkoäänestysaika on 8.-12.11.2022.
Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta huolehtii vaalilautakunta.
Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto (KL 23:19). Vaalilautakunta tulee asettaa
31.5.2022
mennessä (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:
▪ Valmistavat tehtävät vaaleja varten
▪ Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät
▪ Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen laadinta
▪ Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen
▪ Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
▪ Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen
▪ Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen
▪ Vaalien jälkitoimenpiteet
Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain mukaan puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta
jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät
ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee
varajäseniä olla vähintään viisi.
Jäseniä valittaessa on syytä huomioida, että ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa,
sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa
olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4). Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset. Koska ehdokkaat eivät vaalilautakuntaa
nimettäessä ole vielä tiedossa, on tästäkin syystä vaalilautakuntaan syytä nimetä
riittävä määrä jäseniä ja varajäseniä.
Vaalilautakunnan jäseniä nimettäessä, tulee huomioida, että toimielimessä olisi sekä
miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Myös vaalilautakunnan
varajäsenissä tulee olla miehiä ja naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Kirkkovaltuusto nimeää myös vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta
valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakunta nimeää ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin, jonka ei
tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan,
nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan ja vähintään neljä muuta
jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä siinä järjestyksessä, jonka
mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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39. § TIEDOKSIANTOASIAT
1) Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
- 1§/2022 Ehtoollisella avustaminen
- 2§/2022 Virkasuhteen ehdot
- 3§/2022 Virkavapaus
- 4§/2022 Määräaikainen työsopimus
- 5§/2022 Määräaikainen työsopimus
- 6§/2022 Sijaisen ottaminen
- 7§/2022 Saarnalupa
2) Talouspäällikön viranhaltijapäätökset
- 13§/2022 Laskun hyväksyntä
- 14§/2022 Sopimus työkokeilusta
3) Kipa-päätökset
- Elina Hautanen
- Tapio Junnila
- Merja Jusi
- Petri Laitinen
- Mirkku Perkkola

8-10 / 2022
1-3 / 2022
17-26 / 2022
30-43 / 2022
2-6 / 2022

4) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
- 12/2022 Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje
oppilaitoksille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
- 13/2022 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2022
5) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet
- A3/2022 Täsmennyksiä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2022-2024
määräysten voimaantuloon
6) Tukiryhmien ja Nuorten vaikuttajaryhmän muistiot
7) Muut tiedoksiantoasiat
-

Kirkkovaltuuston kokous on ke 11.5.2022 klo 18.00 (kahvi klo 17.30)
Seurakuntakodilla.
Loppuvuoden 2022 alustava kokouskalenteri on liitteenä nro 1 § 39

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

3/2022

Kirkkoneuvosto

16 (16)

28.4.2022

40. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 40.

41. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.22.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

