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LAITILAN SEURAKUNTA
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Perkkola Jussi
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X
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X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Muut osallistujat
Laitinen Petri, kirkkoherra / poissa
Kakko Tuire, vt. kappalainen
X
Vuorela Ilmari, nuorten vaikuttajaryhmän edustaja
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.
X

X

Allekirjoitukset
Marjo Uusi-Kinnala
puheenjohtaja

Merja Jusi
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Laitilassa 11.5.2022

Ulla-Maija Koivusalo
pöytäkirjan tarkastaja
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Santeri Laaksonen
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12. § KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja vt. kappalainen Tuire Kakko piti
alkuhartauden.

13. § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on
lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Kokouskutsu luetaan lisäksi päiväjumalanpalveluksen yhteydessä ja julkaistaan
sanomalehdessä.
Kutsu on luettu päiväjumalanpalveluksessa Laitilan kirkossa 8.5.2022, julkaistu
seurakunnan ilmoitustaululla 4.5.2022 ja samana päivänä lähetetty asialuetteloineen
valtuutetuille sekä julkaistu Laitilan Sanomien seurakuntatiedoissa 6.5.2022.
Esitys:

Suoritetun läsnäolijoiden toteamisen jälkeen kokous todetaan laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Paikalla oli 17 jäsentä ja 4 varajäsentä, yhteensä jäseniä oli paikalla 21.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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14. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsun mukaisen esityslistan
kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouskutsun mukaisen esityslistan
kokouksen työjärjestykseksi.

15. § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa
aakkosjärjestyksen mukaan ovat Ulla-Maija Koivusalo ja Santeri Laaksonen.
Seuraavana vuorossa ovat Hanna Lahtonen ja Seppo Lehtola.
Pöytäkirja on tarkastettavissa kokouksen jälkeen.
Esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee Ulla-Maija Koivusalon ja Santeri Laaksosen
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi Ulla-Maija Koivusalon ja Santeri Laaksosen
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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16. § VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN
KÄSITTELEMINEN
KV Liite nro 1 § 16 Tilinpäätös 2021

KN 24.3.2022 / 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.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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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.
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.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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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.

KV 16 §
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto
1) Käsittelee ja hyväksyy vuoden 2021 toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen.
2) Käsittelee ja hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2021
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
3) Hyväksyy seurakunnan tilikauden ylijäämän 15 081,37 € siirtämisen
oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätililtä edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille.
4) Hyväksyy hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämän 997,10 €
siirtämisen hautainhoitorahaston oman pääoman tilikauden yli/alijäämätililtä edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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17. § VUODEN 2021 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN KÄSITTELEMINEN
Kv liite nro 1 § 17 Tilintarkastuskertomus

KN 28.4.2022 / 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

KV 17 §
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto
1) käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja
2) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.31.12.2021.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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18. § KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kv liite nro 1 § 18 Kirkkovaltuuston työjärjestys

KN 24.3.2022 / 20 § KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
KN liite nro 1 § 20 Kirkkovaltuuston työjärjestys
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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KV 18 §
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy itselleen Laitilan seurakunnan
kirkkovaltuuston työjärjestyksen, joka mahdollistaa sähköisten
kokousten järjestämisen.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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19. § JUSSI PERKKOLAN VARAJÄSEN

KN 28.4.2022 / 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.

KV 19 §
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto nimeää Jussi Perkkolalle uuden varajäsenen
loppuvaalikaudeksi.
Päätös:

Kirkkovaltuusto nimesi Jussi Perkkolan varajäseneksi
loppuvaalikaudeksi Hannu Honkasen.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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20. § VEROPROSENTTI VUODELLE 2023

KN 28.4.2022 / 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.

2/2022

Kirkkovaltuusto

13 (17)

11.5.2022

KV 20 §
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että Laitilan seurakunnan kirkollisveroprosentti
on 1,6 % vuodeksi 2023.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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21. § SEURAKUNTAVAALIEN 2022 VARSINAISEN VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA

KN 28.4.2022 / 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

KV 21 §
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että seurakuntavaalien varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikka on Laitilan Pyhän Mikaelin kirkko.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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22. § VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN

KN 28.4.2022 / 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.
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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.
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

KV 22 §
Kirkkoneuvoston esitys:
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:

Kirkkovaltuusto asetti vaalilautakunnan ja nimesi vaalilautakunnan
puheenjohtajaksi Pekka Kuusiston ja muiksi jäseniksi Elli Kailan, Petri
Laitisen, Marjo Pihalan ja Juho Laihosen sekä varajäseniksi, Annukka
Laitisen, Pirjo Ojalan, Matti Viljasen, Veijo Salvin ja Heljä Raitamäen.
On muutoksenhakuoikeus.
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23. § TIEDOKSIANTOASIAT

-

Perjantaina 13.5. klo 9.00 alkaen haravointitalkoot Lehtoniemessä.

-

Seurakuntakyselyssä toivottu info-tilaisuus kiinteistöasioista pidetään keskiviikkona 1.6.
klo 18.00 Laessaaren siunauskappelissa.

-

Valtakunnallinen Media-missio syys-lokakuussa 2022.

-

Martat toivovat kirkon kukitukseen kyläyhdistysten mukaan tulemista, yhteyshenkilönä
asiassa toimii Lahja Pavela.

24. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 24.

25. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.02.
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