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Jäsenet, paikalla:
Jani Laaksonen, khra, puheenjohtaja
Mikko Kaunisto
Ilona Kojo
Anne Palonen
Sinikka Ritakallio, varapuheenjohtaja
Mari Suomela
Matti Virtanen
Jäsenet, poissa:
Reima Puukki
Maritta Tuominen
Varajäsenet, poissa:
Jouni Isotalo, Reima Puukin varajäsen
Sirpa Laurila, Maritta Tuomisen varajäsen
Muut läsnäolijat:
Jyrki Smolander, kappelisrk:n kappalainen
Sanna Kemppi, talouspäällikkö, sihteeri
Muut poissaolevat:
Lasse Luoto, kirkkovaltuuston puh.joht.
Aila Hänninen, kirkkovaltuuston varapuh.joht.
Käsiteltävät asiat:
59 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti lyhyen alkuhartauden.

60 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §:
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta, jollei kirkkoneuvosto toisin päätä. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
KL 7:4 §
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Kokouskutsut lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille 2.4.2020.
Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköisesti 2.4.2020.
Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla nimenhuudossa.
Päätös: Paikalla oli puheenjohtaja ja kuusi kirkkoneuvoston jäsentä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa olisivat Anne Palonen
ja Reima Puukki. Koska Reima Puukki on estynyt saapumasta kokoukseen ja
pöytäkirjantarkastukseen paikanpäälle, siirtyy tarkastusvuoro seuraavalle aakkosjärjestyksessä ja tarkastusvuorossa ovat Anne Palonen ja Sinikka Ritakallio.

Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Palonen ja Sinikka Ritakallio. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anne Palonen ja Sinikka Ritakallio. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

62 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus: Työjärjestys hyväksytään jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäten kohtaan 66 § Muut asiat
1) Päiväkerhomaksut kevätkaudelta 2020 ja 2) Muutos rippikoulun vuosisuunnitelmaan 2020 sekä ilmoitusasioihin 1 lisäys.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN SUOJAVAATETUSKÄYTÄNTÖ
Suositus suojavaatetuksesta seurakunnassa on hyväksytty seurakuntaa sitovaksi
Huittisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 17.12.2019 57 § (liite 1).
Seurakunnan suojavaatetuskäytäntö määrittelee, miten työnantaja toteuttaa suositusta käytännössä. Liitteenä 2 oleva Huittisten seurakunnan suojavaatetuskäytäntö on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 30.3.2020. Koska suositus on hyväksytty kirkkovaltuustossa joulukuussa 2019, ei suojavaatetuksen hankintaa
varten ole varattu tarvittavia määrärahoja vuoden 2020 talousarviossa. Koska
suositus on kuitenkin jo seurakuntaa sitova, on käytäntöä toteutettava heti tämän
kirkkoneuvoston päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 2 olevan suojavaatetuskäytännön ja päättää, että kustannukset huomioidaan tarvittaessa
vuoden 2020 lisätalousarviossa.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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HAUTAOIKEUDEN LUOVUTTAMINEN 2 C 189
Antti ja Else Koivunen ovat lähettäneet liitteenä 1 (salainen) olevan anomuksen
Huittisten seurakunnan kirkkoneuvostolle. Asia koskee Vampulan hautausmaalla
sijaitsevaa hautapaikkaa 2 C 189, joka on leveydeltään 2 metriä eli haudassa on
kaksi rinnakkaista hautapaikkaa.
Anomuksessa Antti ja Else Koivunen anovat hautapaikkaoikeutta tähän hautaan,
sillä hautaan ei tulisi uusia hautauksia, jolloin hauta mahdollisesti jossain vaiheessa joutuisi hoitamattomuuden vuoksi poistettavaksi.
Hautasijan osoittamisesta säädetään Hautaustoimilain 4§:ssä seuraavasti:
”Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä on velvollinen
vaadittaessa osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikuntalaissa (201/1994)
tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella.
Jos vainajalla ei kuollessaan ollut kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa, 1 momentissa mainittu velvollisuus on sillä evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnalla
tai seurakuntayhtymällä, jonka alueella vainaja kuollessaan asui.
Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä on lisäksi velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan myös sellaiselle kuolinhetkellä
ulkomailla asuneelle Suomen kansalaiselle, jonka viimeinen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ennen ulkomaille muuttamista oli seurakunnan tai
seurakuntayhtymän alueella.”
Hautaoikeudesta säädetään Kirkkolain 17 luvun 2 §:ssä seuraavasti: ”Oikeudesta
tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan säädetään hautaustoimilaissa
(457/2003). Kirkkoneuvosto voi luovuttaa hautaoikeuden muullekin kuin hautaustoimilain 4 §:ssä tarkoitetulle vainajalle. Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan
omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden vain seurakunnalle.”
ja ”Hautaoikeuden lakkaamisesta siinä tapauksessa, että haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, säädetään 5 §:n 3 momentissa.”
Hautaoikeuden haltijasta säädetään Kirkkolain 17 luvun 3 §:ssä seuraavasti:
”Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä
tässä laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään.
Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa
luovutettaessa. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida olosuhteiden muuttumisen johdosta
noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole
taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan
jatkuu…
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HAUTAOIKEUDEN LUOVUTTAMINEN 2 C 189
jatkuu…
heitä hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan viranomaiselle.
Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä
hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai sille, joka on
huolehtinut haudan hoidosta.”
Hautaamisjärjestyksestä säädetään Kirkkolain 17 luvun 4 §:ssä seuraavasti:
”Jollei siitä, keitä hautaan voidaan haudata, ole sovittu 3 §:n 2 momentin mukaisesti, hautaan saadaan ensisijaisesti haudata vainaja, jota varten hauta on
luovutettu, ja tämän puoliso sekä lisäksi sattuneiden kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva
sukulainen ja tämän puoliso. Jollei tällaista sukulaista ole tai jos hautaoikeuden
haltija siihen suostuu, hautaan saadaan haudata vainajan sisar ja veli sekä heidän lapsensa, sanottujen henkilöiden otto- ja kasvattilapset sekä näiden kaikkien
puolisot. Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava
seurakunnan viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön, milloin siihen on erityinen syy.”
Viimeisestä hautauksesta on kulunut yli 75 vuotta ja asianosaiset anomuksen allekirjoittajat ovat hoitaneet hautaa jo noin 40 vuoden ajan. Asianosaiset ovat
toimittaneet seurakunnalle virkatodistukset, joista käy luotettavasti selville, keillä
kaikilla olisi oikeus tulla haudatuksi hautapaikkaan 2 C 189. Asianosaiset ovat lisäksi toimittaneet seurakunnalle kirjalliset kahden todistajan todistamat
suostumukset hautaoikeuden luovuttamiselle. Suostumusten perusteella kenelläkään alenevassa polvessa olevalla ei ole hautaoikeuksia tämän jälkeen. Kun
hautaoikeuden luovuttaa sellainen, jolla olisi järjestyksen mukaan oikeus tulla
haudatuksi hautaan, sen jälkeen hautaoikeuden luovuttaneen jälkeen hautaamissijajärjestyksessä tulevilla ei ole enää hautaoikeutta.
Anomuksesta käy ilmi erityinen peruste hautaoikeuden luovuttamiselle. Seurakunnan hautatoimesta vastaava viranomainen voi antaa luvan haudata hautaan
anomuksen allekirjoittaneet, koska tähän on annettu hautaoikeuden haltijoiden
suostumukset.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto antaa luvan haudata Else Koivunen ja Antti Koivunen hautaan 2 C 189 ja päättää, että se luovuttaa Else
Koivuselle ja Antti Koivuselle hautaoikeuden hautapaikkaan 2 C 189 KL 17 luvun
2 § poikkeussäännön nojalla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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AIESOPIMUS PORIN ALUEKESKUSREKISTERIN PERUSTAMISESTA
Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 12.2.2020 10 § aiesopimusta Porin aluekeskusrekisterin perustamisesta
(pöytäkirjanote liitteenä 1). Käsittelyssä on tuotu esiin muun muassa seuraavia
seikkoja:
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 8.12.2015 nro 27/2015 ilmoitettiin kirkkohallituksen täysistunnon kokouksen linjaus kirkonkirjojen pitämisen toteuttamisesta
tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Keskusrekisterit voivat muodostua seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista tai alueellisesti esimerkiksi
seurakuntayhtymää laajemman alueen seurakunnista tai muutoin itsenäisistä
seurakunnista.
Kirkkohallitus on myöhemmin, 11.12.2018/162§ linjannut, että
”1. vuoden 2022 alusta kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät
toiminnot on keskitetty aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Rekistereiden keskittämisessä on otettava huomioon palveleminen ja toiminta sekä suomen että ruotsin
kielellä. Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien keskittymisen kirkon perustehtävään. Kirkonkirjojenpidon keskittämiseen tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan
seuraavasti:
Ajalla 10/2018 – 12/2019 pilotoidaan KirDi, suunnitellaan ja valmistellaan KirDin
käyttöönotto sekä KirDin ja sukuselvitysten laatimiseen liittyvät koulutukset, tehdään hiippakunnallista ohjausta aluekeskusrekistereiden perustamiseksi sekä
tehdään tarvittavat toimielinpäätökset. Rohkaistaan pienten seurakuntien yksin
jääviä henkilöitä luomaan yhteistyöverkostoja ja hoitamaan asioita yhdessä.
Vuoden 2020 alusta käynnistetään asteittain KirDin valtakunnallinen käyttöönotto
sekä tarvittavat koulutukset (KirDi, virastonhoito ja kirkonkirjojenpito). Vuodet
2020-2021 ovat siirtymäaikaa KirDin käyttöönottoon ja aluekeskusrekistereiden
perustamiseksi valtakunnallisesti.
2. Linjataan, että KirDi on otettava käyttöön vuosien 2020-2021 aikana ja sitä on
tämän jälkeen käytettävä pääasiallisena työvälineenä sukuselvitysten laatimisessa. Manuaalisesti laadittuja sukuselvityksiä ei ole KirDin valtakunnallisen
käyttöönoton jälkeen lupa tehdä kuin poikkeustapauksissa.
3. Linjataan, että sukuselvitysten laatimiseksi tarvittavien KirDin käyttöoikeuksien
myöntämiseksi edellytetään näyttöä osaamisesta. Paitsi työntekijöiden on myös
kirkonkirjojenpidosta vastuussa olevien henkilöiden osaaminen pystyttävä varmistamaan. Tämän vuoksi myös kirkkoherrojen ja keskusrekisterien johtajien
edellytetään osallistuvan aiheesta järjestettäviin koulutuksiin.”
Tämän lisäksi kirkkohallituksen rekisterijohtajan on määritellyt keskusrekisterin
perustamisen kulkua seuraavasti:
”1. Vuoden 2022 alusta jokaisen seurakunnan tulee kuulua aluekeskusrekisteriin
2. Aluekeskusrekisterit on tarkoituksenmukaista perustaa olemassa olevien keskusrekistereiden pohjalle
3. Aluekeskusrekisterit muodostuvat seurakuntien omaehtoisin sopimuksin
jatkuu…
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AIESOPIMUS PORIN ALUEKESKUSREKISTERIN PERUSTAMISESTA
jatkuu…
4. Seurakunnan/seurakuntayhtymän kannattaa olla yhteydessä olemassa olevaan keskusrekisteriin
5. Päätös liittymisestä tehdään kirkkovaltuustossa”
Satakunnan aluekeskusrekisterin valmistelu
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin johdolla on valmisteltu vuodesta 2016
lähtien kirkonkirjojen pidon alueellista organisointia arkkihiippakunnan alueella.
Porin seurakuntayhtymä sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ovat olleet
valmistelussa mukana. Porin seurakuntayhtymälle on annettu kirkkohallituksen
linjauksen mukaisesti tehtäväksi kutsua arkkihiippakunnan seurakunnat neuvottelemaan jäsenkirjanpidon järjestämisestä alueellisessa keskusrekisterissä.
Satakunnan seurakuntien edustajat ovat kokoontuneet Porin ja Ala-Satakunnan
lääninrovastien johdolla neuvottelemaan aluekeskusrekisterin perustamisesta
tuomiokapitulin toimeksiannon mukaisesti seuraavasti:
23.5.2019 järjestetyssä neuvottelussa kuultiin lakimiesasessorin sekä Turun alueellisen keskusrekisterin johtajan ja Tampereen aluekeskusrekisterin
rekisteripäällikön näkemyksiä ja kokemuksia toiminnan järjestämisestä.
3.10.2019 järjestetyssä neuvottelussa kuultiin kirkkohallituksen rekisterijohtajan
sekä Lapuan keskusrekisterin johtajan ja hiippakuntadekaanin näkemykset.
15.10.2019 alkaen siirryttiin työryhmätyöskentelyyn. Työryhmään valittiin
3.10.2019 kokoontumisessa Heimo Hietanen (lääninrovasti, kirkkoherra KeskiPorin srk, Porin YKN puheenjohtaja), Hannu Tomperi (lääninrovasti, kirkkoherra,
Kokemäki), Asko Riihimäki (kirkkoherra, Eurajoki), Henry Liivola (kirkkoherra,
Rauma), Keijo Haavisto (talouspäällikkö, Kankaanpää), Jari Suvila (yhteisen seurakuntatyön päällikkö, Pori), Leena Pekola (rekisterinhoitaja, Pori
keskusrekisteri), Niina Tynkky (toimistosihteeri, Pori keskusrekisteri) sekä Nina
Roiha (toimistosihteeri, Pori keskusrekisteri).
Työryhmä on tehtävänsä mukaisesti valmistellut aiesopimuksen liitteineen.
24.2.2020 seurakuntien johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöpuheenjohtajille järjestetyssä tilaisuudessa kuultiin vielä kuvaus siitä, kuinka
aluekeskusrekisteri tulee toimintansa järjestämään.
26.2.2020 seurakuntien toimistosihteereille ja johtaville viranhaltijoille järjestetyssä tilaisuudessa keskusteltiin siitä, kuinka työ järjestetään ja miten muutos
vaikuttaa seurakuntien omaan henkilöstöön.
Aiesopimuksen tarkoitus on antaa työryhmälle valtuudet jatkaa keskusrekisterin
valmistelua ja Porin aluekeskusrekisterin perustaminen kirkkolain 16 luvun sekä
kirkkojärjestyksen 16 luvun mukaisesti kirkonkirjojen ja jäsenrekisterin ylläpitämiseksi alueellisessa keskusrekisterissä kirkkolain 12 luvun sekä
kirkkojärjestyksen 11 luvun mukaisessa yhteistoiminnassa.
jatkuu…
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AIESOPIMUS PORIN ALUEKESKUSREKISTERIN PERUSTAMISESTA
jatkuu…
KL 16 luku 3 §: Seurakunnat voivat järjestää kirkonkirjojen pitämisen yhteisenä
keskusrekisterinä. Yhteisen keskusrekisterin järjestämisestä säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä.
KJ 16 luku 2 §: Jos seurakunnat haluavat järjestää kirkonkirjojen pitämisen kokonaan tai osaksi yhteiseen keskusrekisteriin, seurakuntien kirkkovaltuustojen on
tehtävä siitä sopimus.
Ennen keskusrekisterin perustamista on asiasta pyydettävä kirkkohallituksen lausunto.
KL 12 luku 1 §: Seurakunnat voivat tehdä sopimuksia tehtäviensä yhteisestä hoitamisesta. Seurakunta voi sopimuksen perusteella hoitaa tehtävän myös toisen
seurakunnan puolesta. Sopimuksessa voidaan määrätä, että viimeksi mainittu
seurakunta saa valita sen luottamustoimeen vaalikelpoisia jäseniä tehtävää hoitavan seurakunnan asianomaiseen johtokuntaan.
KJ 11 luku 1 – 3 §:
1 § Kirkkolain 12 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa sopimuksessa on määrättävä
1) tehtävää hoitava seurakunta tai seurakuntayhtymä;
2) tehtävää johtavan johtokunnan jäsenten lukumäärä ja kuinka monta jäsentä
kukin sopimuskumppani saa valita sekä miten jäseniä valittaessa ehkä on vuoroteltava;
3) perusteet, joiden mukaan tehtävän hoidosta aiheutuvat kustannukset jaetaan
sopimuskumppanien kesken; sekä
4) oikeudesta luopua yhteistoiminnasta ja sopimuksen rauetessa toimitettavasta
taloudellisesta selvityksestä.
2 § Ennen kuin kirkkovaltuusto hyväksyy yhteistoimintaa johtavan johtokunnan
johtosäännön, siitä on hankittava sopimuskumppanien päättävien toimielinten
lausunnot.
Tehtävää hoitavan seurakunnan tai seurakuntayhtymän asiana on perustaa tarvittavat virat.
3 § Kirkkohallitus voi antaa ohjeita tässä luvussa tarkoitetun yhteistoiminnan järjestämisestä ja hallinnosta.
Aiesopimuksen tarkoituksena on luoda edellytykset aluekeskusrekisteritoiminnalle ja sen tuottamien toimintojen tarjoamiselle myöhemmin solmittavan
varsinaisen sopimuksen sopijapuolille niin, että toiminnot tukevat seurakuntien
toimintaa ja hallintoa mahdollistaen sopijapuolten lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamisen.
Aiesopimuksen hyväksyminen on sopijaosapuolten tahdonilmaus yhteistyöstä
esityksen mukaisesti. Se ei ole sitova sopimus, vaan sitova sopimus edellyttää
kirkkovaltuuston päätöstä liittymisestä aluekeskusrekisteriin. Aiesopimuksen hyväksymiseen riittää seurakunnan kirkkoneuvoston päätös ja ilmoitus
sitoutumisesta yhteiseen valmisteluun.
Aiesopimus on sopijaosapuolten toimeksianto valmistelevalle työryhmälle jatkaa
työskentelyä ja tukea Porin aluekeskusrekisterin perustamista, kun työryhmä
jatkuu…
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jatkuu…
sekä Porin ev. lut. seurakuntayhtymä tietävät, mitkä seurakunnat ovat kiinnostuneita liittymään aluekeskusrekisteriin.
Aiesopimuksessa (liite 2) ja sen liitteissä on yksityiskohtaisesti määritelty aluekeskusrekisterin tehtävät ja vastuut sekä sopijaosapuolten kustannukset.
Aiesopimuksen liitteet ovat:
1. Aluekeskusrekisterin ja asiakasseurakuntien tehtäväluettelo (liite 3)
2. Kustannustenjakolaskelma (liite 4)
3. Palvelulupaus alueellisen keskusrekisterin asiakkaalle (liite 5)
4. Palvelulupaus asiakasseurakunnille (liite 6)
Porin aluekeskusrekisterin isäntäseurakuntana toimii Porin ev. lut. seurakuntayhtymä.
Aluekeskusrekisterin toiminta on henkilöstön osalta keskitettyä. Koko henkilöstö
on aluekeskusrekisterin, eli Porin ev. lut. seurakuntayhtymän henkilöstöä. Toiminta on kuitenkin verkostomaista. Porissa on toimisto, johon keskittyy
aluekeskusrekisterin johtaja, työnjohdosta vastaava rekisterinhoitaja sekä asiantuntija- ja palveluhenkilöstöä. Raumalla on toimipiste, jossa työskentelee kolme
työntekijää, joista yksi toimii rekisterisihteerinä. Mikäli aluekeskusrekisteri laajenee ja sen palveluksessa on enemmän henkilöstöä, voidaan perustaa uusi
toimipiste, jossa työskentelee kolme henkilöä, joista yksi on rekisterisihteeri. Kaikissa toimipisteissä on vähintään yksi rekisterisihteeri, jotka yhdessä
rekisterinhoitajan kanssa muodostavat asiantuntijaverkoston. Toimistotilojen kustannuksista vastaa se seurakunta, tai seurakuntayhtymä, jonka alueella toimisto
sijaitsee.
Sopimus Porin aluekeskusrekisterin perustamiseksi hyväksytään seurakunnan
kirkkovaltuustossa. Tämä sopimus on sitova. Sopimusta sovelletaan asiakasseurakunnan liittämisessä aluekeskusrekisteriin, aluekeskusrekisterin tehtävien
hoitamisessa sekä aluekeskusrekisterin ja asiakasseurakuntien yhteisten kehityshankkeiden toteuttamisessa.
KJ 23 luku 3 § edellyttää lapsiasiain arviointia kirkon päätöksenteossa:
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa
arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin
tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä.
Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.
Kirkonkirjojenpidon keskittäminen aluekeskusrekisteriin ei vaikuta suoraan lasten
tai nuorten hyvinvointiin, osallistumiseen seurakunnan toimintaan tai heidän
kanssaan tehtävään työhön. Keskusrekisterin toiminnassa on tarkoitus turvata
seurakunnan toiminta seurakunnan tarpeet huomioiden. Lisäksi erilaiset raportit
voidaan edelleen tuottaa omassa seurakunnassa.
jatkuu…
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AIESOPIMUS PORIN ALUEKESKUSREKISTERIN PERUSTAMISESTA
jatkuu…
----------------KN 4/14.4.2020 65 §
Tiivistetysti hankkeesta ja sen vaikutuksista Huittisten seurakunnassa
Siirryttäessä aluekeskusrekisterijärjestelmään vähentyvät paikallisseurakunnassa
tehtävät työtehtävät, kun tällä hetkellä seurakunnissa tehtävät kirkonkirjojen pitoon liittyvät työtehtävät hoidetaan jatkossa aluekeskusrekisterissä. Tätä me
voimme kompensoida ohjaamalla vakituiselle toimistosihteerille muita tehtäviä,
esimerkiksi viestinnän tai hallinnon tukemiseen liittyen

.
Seurakunnan näkökulmasta aikataulu on joustava. Voimme siirtyä aluekeskusrekisteriin vuoden 2022 alusta tai jo aikaisemmin, jos se aluekeskusrekisterin
puitteissa on mahdollista.
Aiesopimus on seurakunnan tahdonilmaus liittymisestä aluekeskusrekisteriin, se
ei sido meitä tässä vaiheessa Porin aluekeskusrekisteriin, jos toteamme saavamme palvelun meille toimivammalla tavalla muualta. Kuitenkin Porin
aluekeskusrekisteri tullee palvelemaan muuta Satakuntaa, jolloin se on luonnollinen suunta myös meille.
Seurakunnalla ei kuitenkaan ole muuta vaihtoehtoa kuin kuulua johonkin aluekeskusrekisteriin vuoden 2022 alusta, jolloin seurakunnan etua ajatellen, on
järkevää seurata mitä Porin aluekeskusrekisterin osalta tapahtuu ja tehdä päätös
liittymisestä normaalin käsittelyn puitteissa, kun aluekeskusrekisteri tarjoaa liittymissopimusta.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto
1) merkitsee tiedoksi Satakunnan seurakuntien ja Porin ev. lut. seurakuntayhtymän asettaman aluekeskusrekisterityöryhmän esityksen aiesopimukseksi
liitteineen
2) hyväksyy aiesopimuksen ja
3) lähettää päätöksen tiedoksi Satakunnan seurakuntien asettamalle keskusrekisterityöryhmälle sekä
4) antaa työryhmälle oikeuden jatkaa ohjausryhmänä, jos varsinainen sopimus
solmitaan

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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MUUT ASIAT
1) Päiväkerhomaksut kevätkaudelta 2020
Päiväkerhojen maksut ovat seuraavanlaiset: 40 € kaksi kertaa viikossa käyviltä ja
20 € kerran viikossa käyviltä. Sisarusalennus -10% toiselta sisarukselta. Syyskausi on jo laskutettu. Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen
johdosta seurakunnan kokoava toiminta on tauolla tämän hetkisen tiedon mukaan 31.5.2020 asti. Kerhot ovat kevätkaudella kokoontuneet 9 viikolla ja
16.3.2020 alkaneen toiminnan tauon vuoksi väliin jää 9 viikon kokoontumiset.
Laskutettava määrä olisi täytenä summana 876 €, lisäksi yhden kerholaisen
osalta on maksettu aikaisemmin 40 €, joka oli tarkoitus käyttää kevään kerhomaksuihin, yhteensä päiväkerhomaksuja tulisi tältä keväältä 916 €.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 § kohdan 7 mukaan talouspäällikkö myöntää
kirkkoneuvoston määräämissä rahoissa maksuvapautuksen seurakunnalle perittävistä maksuista. Kyseessä ei kuitenkaan ole yksittäinen perittävä maksu, johon
on anottu maksuvapautusta. Kysymys on seurakunnan poikkeustilanteessa asettamasta kokoavan toiminnan tauosta, jonka perusteella on päätettävä kaikkia
päiväkerhomaksuja koskevasta alennuksesta kevätkaudelle 2020. Mikäli päiväkerhomaksut päätettäisiin puolittaa, ollen 20 € kaksi kertaa viikossa käyviltä ja 10
€ kerran viikossa käyviltä, sisarusalennus -10% toiselta sisarukselta, laskutettava
summa olisi yhteensä 458 €. Alennuksen jälkeen laskutuksesta aiheutuu seurakunnalle kuitenkin suhteessa paljon kustannuksia, kun otetaan huomioon
taloustoimiston toimistosihteerin työaika ja Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut ja tositekohtaiset maksut per lähetettävä lasku ja saapuva maksu.
Koronaviruksen aiheuttamien taloudellisten vaikutusten seurauksena voidaan lisäksi olettaa, että maksuvapautusanomusten määrä saattaa nousta aiemmista
vuosista. Seurakunta voi myös päättää olla laskuttamatta päiväkerhomaksuja kevään osalta.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että Huittisten seurakunta ei peri päiväkerhomaksuja kevätkaudelta 2020 lainkaan.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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MUUT ASIAT
2) Muutos rippikoulun vuosisuunnitelmaan 2020
KN 10/10.12.2019 218 §
Rippikouluihin vuodelle 2020 on ilmoittautunut 85 nuorta, joiden rippikoulut järjestetään
neljässä ryhmässä: päivärippikoulu sekä kolme leiriryhmää. Ryhmät ovat kooltaan melko
maltillisia päivärippikoulun ollessa tällä kaudella suosituin. Kaikki ryhmät ovat kooltaan
sellaisia, että toimitaan ryhmille asetettujen rajojen sisällä. Tarkempi kuvaus ryhmistä ja
niiden aikatauluista on liitteessä 1.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2020 rippikoulujen ryhmäkoot ja rippikoulun vuosisuunnitelman.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

----------------KN 4/14.4.2020 66 § 2)
Poikkeusoloihin liittyvät kokoontumisrajoitukset vaikuttavat myös seurakunnan
rippikoulutyöhön ja kesälle 2020 suunniteltuihin leireihin, jotka on ollut tarkoitus
pitää 1.-7.6.2020; 10.6.-16.6.2020 ja 29.6.-5.7.2020. Tällä hetkellä toiveena on,
että leirit päästään pitämään normaalisti, mutta koska tämä ei luultavasti ole
mahdollista, on syytä varautua muihin toimintamalleihin. Rippikoulutiimi on palaverissaan 8.4. päätynyt kahteen toimintamalliin: Ensisijaisesti leirijakso korvataan
lähiopetuksella seurakuntakeskuksessa kunkin ryhmän leiriajankohtaa noudattaen, eli perheiden varaamasta aikataulusta pidetään kiinni, mutta opetus
toteutuu päivärippikoulumaisesti. Ryhmät joudutaan jakamaan kahtia, jotta ei ylitetä kokoontumisrajoituksia, mutta työntekijöiden arvion mukaan tämä on
mahdollista ja antaa kuitenkin jonkinlaisen ryhmäkokemuksen. Toissijaisesti leirijakso korvataan etäopetuksella, kunkin ryhmän leiriajankohtaa noudattaen, eli
edelleen perheiden varaamasta aikataulusta pidetään kiinni. Konfirmaatioiden
osalta päädyttiin siihen, että konfirmaatiot siirretään syksyyn, siten, että ryhmien
konfirmaatiot ovat seuraavasti: Ryhmä 1 13.9.2020, Ryhmä 2 27.9.2020 ja
Ryhmä 3 11.10.2020, konfirmaatio Huittisten kirkossa klo 10. Vampulan konfirmaatio järjestetään 10.10.2020 kello 13.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy muutokset rippikoulun vuosisuunnitelmaan 2020
2) hyväksyy näiden muutosten aiheuttamat muutokset jumalanpalvelussuunnitelmiin

Päätös: Keskustelun aikana Mikko Kaunisto teki ehdotuksen, että nyt hyväksytään konfirmaatioiden siirtäminen syksylle, mutta että päätös rippikoulujen
toteutustavan osalta siirretään toukokuun kirkkoneuvoston kokoukseen. Ehdotusta ei kannatettu. Keskustelun aikana kirkkoherra muutti päätösehdotuksen
kohdan 1) kuulumaan muotoon: ”Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy muutokset rippikouluvuosisuunnitelmaan 2020, jos niitä ei ole mahdollista pitää leirimuotoisina, kuitenkin niin että ensisijaisesti järjestetään
lähiopetus ja toissijaisesti järjestetään etäopetus”
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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MUUT ASIAT
2) Muutos rippikoulun vuosisuunnitelmaan 2020
jatkuu…
Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti kohdan 1) muutetun päätösehdotuksen mukaisesti ja kohdan 2) alkuperäisen päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
67 §

ILMOITUSASIAT
1. Talouspäällikön päätökset: 10/2020
2. Kirkkoherran päätökset: -/2020
3. KIPAssa tehdyt viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherran hyväksymät ajalta: 1.3. – 31.3.2020
Talouspäällikön hyväksymät ajalta: 1.3. – 31.3.2020
4. Vuoden 2020 hautausmaakatselmukset järjestetään tiistaina 7.7.2020 klo
17.00 alkaen. Katselmus aloitetaan Huittisten hautausmaalta, josta siirrytään
Vampulan hautausmaalle. Kutsu hautausmaakatselmuksiin ja lista käsiteltävistä
aiheista lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille lähempänä ajankohtaa.
5. Tilannekatsauksen seurakunnan poikkeusoloista: Kirkkoherra antoi tilannekatsauksen seurakunnan poikkeusoloista toiminnallisen puolen osalta, Jyrki
Smolander täydensi tilannekatsausta Vampulan osalta. Talouspäällikkö antoi tilannetietoja verotuloennusteen ja tilinpäätöksen aikataulun osalta.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Ilmoitetaan tiedoksi.

Päätös: Ilmoitettiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Viranhaltijapäätöksistä on erikseen annettu muutoksenhakuohjeet. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Kirkkoherran ehdotus: Pöytäkirja on saatavilla kirkkoherranvirastosta 15.4.2020 –
29.4.2020, jonka lisäksi se on nähtävillä seurakunnan verkkosivuilla. Virallinen
ilmoitus on ko. aikana viraston ilmoitustaululla ja kopio ilmoituksesta on ko. aikana ulko-oven ilmoitustaululla.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

69 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Liite 1.

70 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoherra päätti kokouksen klo 19.10. Kirkkoherra luki Herran siunauksen.

_________________________
Jani Laaksonen
puheenjohtaja

_________________________
Sanna Kemppi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi
Huittinen 14.4.2020

_________________________
Anne Palonen

_________________________
Sinikka Ritakallio

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
15.4.2020 – 29.4.2020, jonka lisäksi se on ollut nähtävillä seurakunnan verkkosivuilla,
ja siitä on ilmoitettu ko. aikana viraston ilmoitustaululla, kopio ilmoituksesta on ollut
ko. aikana ulko-oven ilmoitustaululla.
Huittinen 30.4.2020

__________________________
Jani Laaksonen, kirkkoherra
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