KOKOUSKUTSU
16.3.2022
LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
AIKA:

Torstaina 24.3.2022 klo 16.30 alk.

PAIKKA:

Seurakuntakoti, Kauppakatu 8

Käsiteltävät asiat
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

§ Kokouksen avaus
§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
§ kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
§ Vuoden 2021 toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen käsitteleminen
§ Kirkkovaltuuston työjärjestyksen hyväksyminen
§ Luvan myöntäminen kirkon pysäköintialueen ja kirkkopuiston
käytöstä Jazz-Kukko festivaaleille 2022
§ Tiedoksiantoasiat
§ Muutoksenhaku
§ Kokouksen päätös

Petri Laitinen
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Pöytäkirja nähtävillä

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan nettisivuilla
25.3.-8.4.2022

Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 16.3.2022

Merja Jusi
Talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri
Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 16.3.-8.4.2022
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LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

AIKA:

Torstaina 24.3.2022 klo 16.30-18.07.

PAIKKA:

Seurakuntakoti, Kauppakatu 8

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

Varajäsenet

Iiskala Paulina / poissa

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 24.3.2022

Riina Vainio
pöytäkirjan tarkastaja

Jussi Perkkola
pöytäkirjan tarkastaja
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15. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

16. § 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
16.3.2022 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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17. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi ja
lisäksi uutena asiana käsiteltäväksi § 23 kausityöntekijöiden valinnan
vuodelle 2022.

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

Kirkkoneuvosto valitsee Riina Vainion ja Jussi Perkkolan
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Riina Vainion ja Jussi Perkkolan
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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19. § VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN
KÄSITTELEMINEN
KN Liite nro 1 § 19 Tilinpäätös 2021
Kirjanpitolain 3 luvun 6 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä. Seurakunnan tilinpäätös on aina laadittava
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö.
Tilinpäätöksen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tuloksen käsittelystä.
Pöytäkirjan liitteenä on tilinpäätös 2021, joka sisältää työalojen toimintakertomukset,
tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilinpäätösmerkinnät sekä selvityksen
käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajiluettelon. Tilinpäätös pitää sisällään myös
omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston tuloslaskelman,
rahoituslaskelman ja taseen. Tilinpäätöskirja on laadittu kirkkohallituksen uudistetun
tilinpäätösohjeen mukaisesti. Käyttötalouden toteutuminen kohdassa on esitetty
sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tehtäväalueittain. Euromääräinen
toteutuminen esitetään sillä tarkkuustasolla, jolle talousarvion sitovuustaso
kirkkovaltuuston nähden on määritelty. Kirkkovaltuusto on päättänyt, että
sitovuustaso on pääluokkataso ja euromääräinen toteuma esitetään pääluokkatasolla.
Laitilan seurakunnan tilikauden tulos on 15 081 euroa ylijäämäinen. Viime vuodelle
arvioitu Tuulensuutuvan ja Vanhan pappilan arvioitu myyntivoitto 125 tuhatta ei
toteutunut. Sen sijaan puun myyntituloa oli 55 tuhatta euroa arvioitua enemmän, ylitys
johtuu tammikuun 2022 puunmyyntilitykseen tehdystä tukkitilistä. Tukkitili kirjattiin
vuonna 2021 ja tästä syystä vuoden 2022 puunmyyntitulo ei tule toteutumaan
arvioidusti. Korkeammasta puunmyyntitilityksestä johtuen myös kiinteistöpääluokan
toimintakulut ylittyivät, maa- ja metsätalouteen kirjatun puutavaran myyntikulusta
johtuen.
Toimintatuotot olivat 304 919 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta noin 33 102
euroa, vaikkakin vuodelle 2020 kirjattiin Välimetsäntuvan myyntivoitto.
Puunmyyntitulojen lisäksi myyntituotot ja seurakuntatyön maksut olivat jo
edellisvuotta paremmat, vaikkakin koronan vaikutus näkyy niissä vielä selvästi.
Toimintakulut olivat 1 839 208 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä
109 003 euroa. Henkilöstökuluissa vähennystä oli 11 177 euroa ja aineissa
tarvikkeissa ja tavaroissa 1130 euroa. Palveluiden ostoissa oli kasvua 22 613 euroa,
vuokrakuluissa 89 830 euroa ja annetuissa avustuksissa ja muissa toimintakuluissa
8 866 euroa.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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Kirkollisverojen tuotto oli 1 588 680 euroa, mikä on 10 552 euroa vähemmän kuin
vuonna 2020. Kirkollisverotuottoja kertyi kuitenkin 33 680 euroa ennakoitua
enemmän. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 76 %. Valtionrahoitusta
saatiin 167 844 euroa, mikä on 8 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin
25 333 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 64 744 euroa – nämä summat olivat lähes
edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 30 682 euroa, mikä on 28 787 euroa
enemmän kuin edellisvuonna. Vuosikatetta kertyi 83 046 euroa. Tilikaudelle
kohdistuneet poistot olivat 67 948 euroa. Seurakunnan rahavarat vähenivät 174 196
euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.
Seurakunnan investointeja toteutui 230 538 euroa. Suurin investointi oli lasten
leikkipaikan rakentaminen, 122 144 euroa, lisäksi muita investointeja olivat
Lehtoniemen viemäröinnin kunnostaminen 58 930 euroa, Seurakuntakodin kalusteet
20 985 euroa, Kirkkokodin lämmönvaihtimen uusiminen 10 750 euroa, Pyhän
Mikaelin kirkon korjaussuunnittelu 2 091 euroa ja Laessaaren siunauskappelin
korjaussuunnittelu 16 119 euroa.
Tilinpäätös pitää sisällään myös omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen. Hautainhoitorahaston tilikauden tulos on
997,10 € ylijäämäinen.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1) Käsittelee ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
2) Käsittelee ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
hautainhoitorahaston vuoden 2021 toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen.
3) Esittää kirkkovaltuustolle tilikauden ylijäämän 15 081,37 €
siirtämistä oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätililtä edellisten
tilikausien yli-/alijäämätilille.
4) Esittää kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämän
997,10 € siirtämistä hautainhoitorahaston oman pääoman tilikauden
yli-/alijäämätililtä edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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20. § KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Liite nro 1 § 20 Kirkkovaltuuston työjärjestestys
Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai
määrätty (KL 9:1). Kirkkovaltuusto vahvistaa kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 §:n
perusteella itselleen työjärjestyksen. Työjärjestyksessä on tarkemmat määräykset
kirkkovaltuuston työskentelystä sen lisäksi mitä kirkkolaissa säädetään ja sen nojalla
kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä määrätään.
Kirkkolain muutos, joka mahdollistaa toimielinten sähköiset kokoukset tuli voimaan
15.3.2021. Kirkkohallituksen täysistunto antoi 16.3.2021 väliaikaisen määräyksen
seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnosta poikkeusoloissa. Se on mahdollistanut
myös sähköiset kokoukset, vaikka seurakunnan tai seurakuntayhtymän toimielinten
työjärjestyksessä, ohjesäännössä tai johtosäännössä olisi määräyksiä vain varsinaisen,
kokouspaikalla pidettävän kokouksen mahdollisuudesta.
Väliaikainen määräys tuli voimaan 17.3. 2021, ja se oli voimassa elokuun loppuun
2021. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli antoi ohjeen, että seurakuntien ja
seurakuntayhtymien tulee viipymättä muuttaa toimielinten työjärjestyksiä,
ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu huomioon sähköisten
kokousten järjestämismahdollisuus.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy itselleen
Laitilan seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen, joka
mahdollistaa sähköisten kokousten järjestämisen.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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21. § LUVAN MYÖNTÄMINEN KIRKON PYSÄKÖINTIALUEEN JA KIRKKOPUISTON
KÄYTÖSTÄ JAZZ-KUKKO FESTIVAALEILLE 2022
Liite nro 1 § 21 JazzKukko ry:n anomus

JazzKukko ry:n hallitukselta on tullut anomus kirkon pysäköintialueen ja
kirkkopuiston käytöstä osaksi JazzKukko-festivaalin järjestämisalueeksi. Jazzkukkofestivaaleja on järjestetty seitsemänä vuonna, seurakunnalle ei ole tullut järjestelyistä
häiriötä. JazzKukko-festivaalin pääkonsertti järjestetään tänä vuonna lauantaina
23.7.2022.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää luvan kirkon pysäköintialueen ja kirkkopuiston
käytöstä Jazzkukko-festivaalin järjestämisalueeksi 22.7. klo 10.0024.7.2022 klo 9.00 seuraavilla edellytyksillä:
1) Jazzkukko-festivaalin järjestäjien tulee huomioida seurakunnan
toiminta ja mahdollisesti samanaikaisesti järjestettävät
siunaustilaisuudet.
2) Seurakunnan yhteyshenkilönä asiassa toimii hautausmaan vastaava
Tapio Junnila ja käytännön järjestelyistä tulee sopia hänen kanssaan
ennen festivaalin alkua.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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22. § TIEDOKSIANTOASIAT
1) Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
2) Talouspäällikön viranhaltijapäätökset
- 5§/2022 Ma. Työsopimus
- 6§/2022 Tarjouksen hyväksyntä
- 7§/2022 Sopimuksen hyväksyntä
- 8§/2022 Laskun hyväksyntä
- 9§/2022 Tarjouksen hyväksyntä
- 10§/2022 Laskun hyväksyntä
- 11§/2022 Ma. työsopimus
- 12§/2022 Laskun hyväksyntä
3) Kipa-päätökset
- Elina Hautanen
- Merja Jusi
- Petri Laitinen
- Mirkku Perkkola

3-7 /2022
10-16 /2022
6-29 /2022
1 / 2022

4) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
- 5/2022 Kevään 2022 avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi
- 6/2022 Päätös yhtenäisistä toimintatavoista annettaessa kirkonkirjojen tietoihin
perustuvia todistuksia
- 7/2022 Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
- 8/2022 Suositus kolehdin keräämisestä ukrainalaisten tueksi
- 9/2022 Ukrainasta tulevien pakolaisten vastaanottaminen seurakunnissa
- 10/2022 Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista seurakuntien toimintaan
- 11/2022 Esityksen pro ecclesia – mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi
itsenäisyyspäivänä 2022

5) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet
- A2/2022 Kirkon virka- ja työehtosopimus

6) Tukiryhmien ja Nuorten vaikuttajaryhmän muistiot
Julistuksen ja viestinnän tukiryhmä
- Muistio 16.2.2022
7) Muut tiedoksiantoasiat
- Laitilan kaupungin rakennustarkastajan päätös 16.3.2022 § 2022 Vanhan
pappilan käyttötarkoituksen muuttamisesta tilapäiseen hätämajoitukseen.
- Kirkkoneuvoston seuraava kokous on to 28.4.2022 klo 16.30 (kahvi klo
16.15).

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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23. § KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN VALINTA VUODELLE 2022

Hautausmaa- ja puistotoimen kesätyöntekijöiden rekrytoinnista vastaa hautausmaan
vastaava Tapio Junnila. Hän esittää seitsemän kuukauden kausitöihin palkattavaksi
aiempina vuosina työskennelleet Jaana Ruohomäen, Irja Ahtiaisen ja Anne
Valliluodon. Anne Valliluoto palkataan nuorisotyönohjaaja Pia Penttisen
vuorotteluvapaan (1.4.-31.8.) sijaiseksi. Vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän tilalle
täytyy palkata työtön työnhakija, mutta työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla
samoja.
Lisäksi seurakunta on ilmoittanut avoimeksi yhden kausityöntekijän työpaikan kuuden
kuukauden mittaiseen työsuhteeseen. Kausityöntekijöiden tehtäviin kuuluu
hautausmaiden ja seurakunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitotöitä.
Työ sisältää mm. nurmikon leikkausta, kukkien istutusta, kastelua ja kitkentää.
Hautausmaa- ja puistotoimen yli 6 kuukauden työsuhteista päättää kirkkoneuvosto,
talouspäällikkö tekee viranhaltijapäätöksen kesätyöntekijöiden palkkaamisesta ja
kuuden kuukauden kausityöntekijän palkkaamisesta.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää palkata kausityöntekijöiksi ajalle 1.4.31.10.2022 Jaana Ruohomäen, Irja Ahtiaisen ja Anne Valliluodon.
Kausityöntekijöiden palkkaus on 301-vaativuuryhmän mukaisesti
1783,47 € kuukaudessa.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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24. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 24.

25. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.07.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

