KOKOUSKUTSU
8.12.2021
LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
AIKA:

Torstaina 16.12.2021 klo 18.00
Joulupuuro ja kahvi klo 17.30 alk.

PAIKKA:

Lehtoniemen Leirikeskus, Rantalantie 274

Käsiteltävät asiat
28.§ Kokouksen avaus
29.§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
30.§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
31.§ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
32.§ Seurakunnan ja haudanhoitorahaston talousarvio vuodelle 2022
sekä suunnitelmat vuosille 2023-2024
33.§ Kappalaisen viran lakkauttaminen
34.§ Tiedoksiantoasiat
35.§ Muut asiat
36.§ Muutoksenhaku
37.§ Kokouksen päätös

Marjo Uusi-Kinnala
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirja nähtävänä

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan nettisivuilla
20.12.2021-19.1.2022.

Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 8.12.2021.

Merja Jusi
talouspäällikkö, kirkkovaltuuston sihteeri

Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 8.12.2021.-19.1.2022
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LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
AIKA:
PAIKKA:

Torstaina 16.12.2021 klo 18.00-19.05.
Lehtoniemen Leirikeskus, Rantalantie 274

Läsnä:

Jäsenet
Uusi-Kinnala Marjo, pj.
Pilppula Oskari, vpj.
Arokoivu Nina / poissa
Elo Maria
Haijanen Kalle
Hautakangas Tapani
Hiekka Anne
Iiskala Paulina/ poissa
Jalonen Katri
Jäspi Irma
Kallio Pirkko
Kauranen Jussi
Koivusalo Ulla-Maija
Laaksonen Santeri
Lahtonen Hanna
Lehtola Seppo
Marttila Marjut
Nieminen Hanne
Pavela Lahja / poissa
Perkkola Jussi / poissa
Pullinen Marko
Sarajuuri Hannu
Vainio Riina

Varajäsenet
X
X
Männistö Jarkko X
X
X
X
X
---------X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Manni Sampo X
---------X
X
X

Muut osallistujat
Laitinen Petri, kirkkoherra X
Vuorela Ilmari, nuorten vaikuttajaryhmän edustaja / poissa
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.X
Allekirjoitukset
Marjo Uusi-Kinnala
puheenjohtaja

Merja Jusi
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Laitilassa 16.12.2021

Katri Jalonen
pöytäkirjan tarkastaja

Irma Jäspi
pöytäkirjan tarkastaja
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28. § KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

29. § 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 12.12.2021, julkaistu
seurakunnan ilmoitustaululla 8.12.2021 ja samana päivänä lähetetty asialuetteloineen
valtuutetuille sekä julkaistu Laitilan Sanomien seurakuntatiedoissa 10.12.2021.
Esitys:

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

Päätös:

Paikalla oli 19 jäsentä ja 2 varajäsentä, yhteensä jäseniä oli paikalla 21.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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30. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsun mukaisen esityslistan
kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouskutsun mukaisen esityslistan
kokouksen työjärjestykseksi.

31. § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa
aakkosjärjestyksen mukaan ovat Paulina Iiskala (poissa) ja Katri Jalonen. Seuraavana
vuorossa ovat Irma Jäspi ja Pirkko Kallio.
Pöytäkirja on tarkastettavissa kokouksen jälkeen.
Esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee Katri Jalosen ja Irma Jäspin
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi Katri Jalosen ja Irma Jäspin
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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32. § SEURAKUNNAN JA HAUDANHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE
2022 SEKÄ SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024
KV Liite nro 1 § 32 Talousarvio vuodelle 2022, toiminta- ja taloussuunnitelmat 2023-2024

KN 2.12.2021 / 90 § SEURAKUNNAN JA HAUDANHOITORAHASTON
TALOUSARVIO VUODELLE 2022 SEKÄ SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024
KN Liite nro 1 § 90 Talousarvio vuodelle 2022, toiminta- ja taloussuunnitelmat 2023-2024
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös
vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on
toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat
ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään
seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset
seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion
sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2)
Kirkkohallituksen ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee
lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta
eroamisten vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 6,5 prosenttia
(31.12.2020 jäsenmäärään verrattuna). Kehitys vaihtelee suuresti hiippakunnittain.
Vaikka jäsenmäärän ennustetaan laskevan, verotulojen ei ennusteta laskevan samassa
suhteessa. Tulevina vuosina harveneva jäsenistö maksaa vuosi vuodelta enemmän
kirkollisveroa per veronmaksaja. Verotulojen jäsenmäärää hitaamman laskun varaan
ei ole kuitenkaan perusteltua suunnitella tulevaisuuden toimintaa.
Kirkkovaltuusto vahvisti 26.5.2021 kokouksessaan kirkollisveroprosentiksi 1,60 %
vuodeksi 2022 ja tämän mukaisesti arvioitu kirkollisverotulo vuodelle 2022 on 1.555
milj. €. Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin
yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin
seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Nykyisen lain mukaan seurakunnille annettuja
yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella.
Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Arvio
valtionrahoituksen osuudesta vuodelle 2022 on 0,168milj.€. Arvioidut verotulot
yhteensä Laitilan seurakunnalle vuodelle 2022 ovat 1.723 milj. €.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.
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Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston
perusmaksu aleni vuodesta 2018 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin.
Maksu on pysynyt samana, eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodeksi 2022.
Kirkon keskusrahastomaksujen on arvioitu olevan 64500 € vuonna 2022.
Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen
prosenttiin vuodeksi 2018. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta
vuodeksi 2022. Eläkerahastomaksun on arvioitu olevan 79800€ vuonna 2021.
Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30
§:n perusteella 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Verohallinnon antaman
ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa (5,7 %). Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maalis-, kesä-,
syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä. Laitilan seurakunnan
verotuskustannusten on arvioitu olevan 25800€ vuonna 2022.
Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja
vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Kirkon uusi 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja
työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Uuden 1.3.2022
alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden 2022
palkkakuluihin ei tässä vaiheessa voida arvioida. Laitilan seurakunnan
palkkakustannuksiin on varauduttu 1,5 %:n korotuksilla. Lomarahat maksetaan
KirVESTES:n mukaisina.
Seurakunnan toimitatuottojen on vuonna 2022 arvioitu olevan n. 449 tuhatta euroa ja
toimintakulujen yhteensä n, 1,9 milj. euroa. Seurakunnan toimintakatteen arvioidaan
olevan n. 145 tuhatta euroa alijäämäinen ja vuosikatteen n. 110 tuhatta euroa
ylijäämäinen. Poistojen jälkeen tuloksen arivoidaan olevan n. 31 tuhatta euroa
ylijäämäinen. Vuodelle 2022 on arvioitu satunnaisia tuottoja kiinteistöiden
myynneistä. Suunnitelmavuosien 2023-2024 arvioissa ei ole satunnaisia tuloja, ja ne
ovat negatiivisia.
Investointiosassa Laesaaren suunnitteluun varataan 60 tuhatta € vuodelle 2022.
Laesaaren toteutuspäätöksen yhteydessä tehdään esitys lisätalousarviosta. Kirkon
suunnitteluu varataan 60 tuhatta € vuodelle 2023. Laesaaren ja kirkon korjauksien
kustannusarvioita ei ole vielä saatavilla. Lisäksi suunnitelmavuosien aikana pitää
aloittaa Lehtoniemen putkiston korjauksen suunnitelma ja Kirkkokodin keittiön
päivityksen suunnittelu.
Seurakunnan haudanhoitorahaston toimintatuotot vuodelle 2022 on arvioitu olevan
56500€ ja toimintamenot 57300€, vuosikatteeksi jää 0,- euroa. Haudanhoitorahasto
ottaa hoitaakseen yksityisiä hautoja maksua vastaan, eikä hautojen hoitoon saa käyttää
verovaroja, vaan kulut tulee kattaa hoitomaksuilla. Haudanhoitorahaston
talousarvioehdotus vuodelle 2022 sekä vuosille 2023-2024 sisältyy seurakunnan
talousarvioehdotukseen.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1. käsittelee seurakunnan vuoden 2022 talousarvioesityksen sekä
toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2023-2024,
2. esittää vuoden 2022 talousarvioesityksen sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmat vuosille 2023-2024 kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi,
3. käsittelee haudanhoitorahaston vuoden 2022 talousarvioesityksen
sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2023-2024 ja esittää ne
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja
4. esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion sitovuuden
olevan pääluokan nettomenon sitovuustasoinen.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

KV 32 §
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto
1. hyväksyy vuoden 2022 talousarvioesityksen sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmat vuosille 2023-2024,
2. hyväksyy haudanhoitorahaston vuoden 2022 talousarvioesityksen
sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2023-2024 ja
3. hyväksyy talousarvion sitovuuden olevan pääluokan nettomenon
sitovuustasoinen.

Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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siht.
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33. § KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN

KN 2.12.2021 / 93 § KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN

Laitilan seurakunnassa on ollut meneillään virkarakenteen syvällinen arviointi.
Laitilan seurakunta on anonut Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta
kirkkojärjestyksen mukaisesti 1. kappalaisen viran täyttämättä jättämistä yhden
vuoden ajaksi 1.2.2020 lukien (KJ 6 14§) ja 1.2.2021 lukien. Vajaan kahden vuoden
kokemuksen perusteella on havaittu, että 1. kappalaisen viran täyttämättä jättämisestä
huolimatta papiston työt on saatu hyvin hoidettua. Laitilan seurakunnalla ei ole
tarvetta nykyisen neljän papin viran säilyttämiseen. Lisäksi kirkon tilastojen
jäsenennusteen mukaan Laitilan seurakunnan jäsenmäärä vähenee ja talous kiristyy
lähivuosina. Varautumiseksi tähän lähivuosien tulevaan kehitykseen, seurakunnan on
viisasta sopeuttaa henkilöstömääräänsä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
lakkauttaa Laitilan seurakunnan 1. kappalaisen viran 1.2.2022.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta

KV 33 §
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa Laitilan seurakunnan 1. kappalaisen
viran 1.2.2022.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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34. § TIEDOKSIANTOASIAT

35. § MUUT ASIAT

Muita mahdollisia asioita ei ollut.

36. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 36.

37. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

