HUITTISTEN SEURAKUNTA
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Aika

Tiistai 19.5.2020 klo 18.00-20.30

Paikka

Huittisten seurakuntakeskus Toivonsali

SIVU
1/32

Jäsenet, paikalla:
Jyrki Smolander, kappelisrk:n kappalainen, vs. khra, puheenjohtaja
Mikko Kaunisto, saapui 80 §:n käsittelyn aikana klo 18.21.
Ilona Kojo, poissa kokouksesta 81 §:n käsittelyn ajan klo 18.41-18.52
Anne Palonen
Sinikka Ritakallio, varapuheenjohtaja
Mari Suomela
Matti Virtanen
Jäsenet, poissa:
Jani Laaksonen, khra
Reima Puukki
Maritta Tuominen
Varajäsenet, poissa:
Jouni Isotalo, Reima Puukin varajäsen
Sirpa Laurila, Maritta Tuomisen varajäsen
Muut läsnäolijat:
Aila Hänninen, kirkkovaltuuston varapuh.joht.
Sanna Kemppi, talouspäällikkö, sihteeri
Muut poissaolevat:
Lasse Luoto, kirkkovaltuuston puh.joht.

Käsiteltävät asiat:
71 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja piti lyhyen alkuhartauden ja avasi kokouksen.

72 §

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 7.5.2020.
Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköisesti 7.5.2020.

Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla nimenhuudossa.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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Päätös: Paikalla oli puheenjohtaja ja viisi kirkkoneuvoston jäsentä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

73 §

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 ovat Mari Suomela ja
Maritta Tuominen.
Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mari Suomela ja Maritta Tuominen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.
Päätös: Koska Maritta Tuominen ei ollut läsnä kokouksessa, valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mari Suomela ja Matti Virtanen, joka oli seuraavana
aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

74 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus: Työjärjestys hyväksytään jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäten kohtaan 84 § Muut asiat
2) Kirkkoneuvoston kokoussuunnitelma huhti-elokuu 2020, 3) Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019, 4) Rippikoulujen ruokamaksut 2020, 5) Ylistenrannan
leirikeskuksen poisto käytöstä toistaiseksi, 6) Huittisten kirkon ja seurakuntakeskuksen äänentoiston kartoituksen hankinta ja 7) Seurakunnan
maallikkovalitsijoiden vaali piispan vaalia varten sekä ilmoitusasioihin 5 lisäystä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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KOLEHDIT HUITTISTEN KIRKOSSA KESÄ-SYYSKUUSSA 2020
Ehdotus Huittisten kirkossa kerättävistä kolehdeista on liitteessä 1

Päätösehdotus (vs. kirkkoherra): Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan kolehtien kantosuunnitelman.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

76 §

TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN JAKAMINEN LÄHETYSJÄRJESTÖJEN
KESKEN
Lähetystyön vastuuryhmän kokous on pidetty puhelin- ja nettikokouksena 8.416.4.2020. Kokouksessa käsiteltiin ehdotus määrärahojen jakamiseksi. Liitteenä
1 on vastuuryhmän hyväksymä ehdotus. Yli 1 000 €:n määrät on aiemmin maksettu kahdessa osassa, toinen keväällä toinen syksyllä.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että talousarviomäärärahat jaetaan lähetysjärjestöjen kesken liitteen 1 mukaisesti ja että yli 1 000 €:n
avustukset maksetaan kahdessa osassa.

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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VUODEN 2021 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET
Kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander on ohjeistanut seurakuntia vuoden 2021 talousarviovalmisteluista. Ohjeistuksen mukaan nyt ei voida
edetä normaalilla aikataululla vaan talousarvion valmistelun kanssa olisi hyvä
odottaa ainakin juhannukselle asti. Tällöin on paremmin selvillä yhteiskunnan
poikkeusolojen kesto ja nähdään, onko yhteiskunta alkanut jo toimia normaalimmin. Poikkeusolojen vaikutus kirkollisveron tuottoon on myös nähtävissä
paremmin. Kirkkovaltuuston kokousta voidaan Peranderin mukaan lykätä vaikka
jouluviikolle, jos on tarpeen.
Kirkkohallitus on saanut Perlacon Oy:tä tilatun seurakuntakohtaisen verotuloennusteen maaliskuussa ennen koronakriisin puhkeamista. Ennusteen mukaan
kirkollisverotuotto pysyisi vuosina 2020–2022 suurin piirtein vuoden 2019 tasolla.
Vuodesta 2023 alkaisi ennusteen mukaan vuosia kestävä alamäki - käänteen
ajankohta ei ole varma ja voi tapahtua aikaisemminkin.
Poikkeusolosuhteiden takia Huittisten seurakunnan talousarvion 2021 laadintaohje siirretään käsiteltäväksi heinäkuun kokouksessa 14.7.2020.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska asian käsittely
on vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
KV 2/27.2.2020 20 §
KN 2/18.2.2020 25 §
KN 9/12.11.2019 188 §
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 12/2019 (20.9.2019) seurakuntia ohjeistetaan uusista hallinnollisista mallisäännöistä seuraavasti:
Kirkkohallitus on laatinut seurakuntien ja seurakuntayhtymien käyttöön hallinnolliset mallisäännöt. Nyt käytössä olevista malleista vanhimmat ovat 1990-luvulta. Osaa malleista
on uudistettu lainmuutosten yhteydessä.
Kirkolliskokouksen toukokuussa 2018 hyväksymä uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys tulevat
voimaan sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen uudeksi kirkkolaiksi. Esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä (HE 19/2019 vp) ja siihen voi
tutustua evl.fi/plus -sivuilla kohdassa Päätöksenteko/Lainsäädäntö/Kirkkolainsäädännön
kodifiointi (https://evl.fi/plus/paatoksenteko/lainsaa-danto/kirkkolainsaadannon-kodifiointi).
Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat kirkkolaki,
kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys kumoutuvat. Voimaantuloajankohta on aikaisintaan
1.1.2020 ja sen tarkentuu loppuvuoden aikana. Voimaantulosta tiedotetaan erikseen.
Uuden lainsäädännön voimaantullessa kirkkolain ja –järjestyksen rakenne ja pykälänumerointi muuttuvat. Muutokset ovat pitkälti lainsäädäntöteknisiä, mutta pitävät sisällään
myös sisällöllisiä muutoksia, kuten uudet säännökset sähköisestä kokouksesta ja sähköisestä päätöksentekomenettelystä. Uuden lainsäädännön keskeisistä sisällöllisistä
muutoksista tullaan kertomaan myöhemmin annettavalla yleiskirjeellä. Seurakuntien ja
seurakuntayhtymien tulee ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa päivittää hallinnolliset mallisääntönsä uuden lainsäädännön mukaisiksi. Päivittäminen on syytä aloittaa
mahdollisimman pian, vaikka voimaantuloajankohta ei olekaan vielä varmistunut.
Kirkkohallituksessa on mallisääntötyöryhmän ohjauksessa laadittu uuden lainsäädännön
mukaiset hallinnolliset mallisäännöt, joita ovat:
• Kirkkovaltuuston työjärjestys
• Kirkkoneuvoston ohjesääntö
• Seurakuntaneuvoston ohjesääntö
• Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö
• Työalan johtokunnan johtosääntö
• Seurakunnan osa-alueen johtokunnan johtosääntö
• Seurakuntayhtymän perussääntö
• Arvioinnin johtokunnan johtosääntö
• Hautaustoimen ohjesääntö
• Hautainhoitorahaston säännöt
Malleista osa on jo hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnossa. Jo hyväksytyt ja käännetyt mallit ovat tämän yleiskirjeen liitteenä ja ne linkitetään myös evl.fi/plus -sivuille
kohtaan Päätöksenteko/Lainsäädäntö/Mallisäännöt (https://evl.fi/plus/paatoksenteko/lainsaadanto/malliohjesaannot). Loput mallit lisätään sivuille sitä mukaa, kun ne on
hyväksytty ja käännökset valmistuneet.
Hallinnollisiin sääntöihin otetaan vain tarpeelliset määräykset eivätkä määräykset saa
olla ristiriidassa uuden kirkkolain tai kirkkojärjestyksen kanssa. Malleissa päällekkäisyy-

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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det on karsittu ja lainkohdat päivitetty uusien säädösten mukaisiksi. Mallien rakennetta
on selkeytetty ja yhdenmukaistettu. Toimielinten ohje- ja johtosääntömalleissa määrätään toimielimen kokoonpanosta ja tehtävistä, kokouksesta ja asioiden käsittelystä.
Kirkkoneuvoston ohjesääntömallissa on määräyksiä myös viranhaltijoiden toimivallasta
ja asian siirtämisestä. Kirkkovaltuuston työjärjestysmallissa on määräyksiä kirkkovaltuuston toiminnasta, kokouksista, asioiden käsittelystä, jäsenen aloite- ja kyselyoikeudesta
sekä iltakoulusta. Uudessa kirkkolaissa seurakunnan osa-alueen hallintoa koskevilla
säännöksillä on korvattu entiset kappeliseurakuntia ja seurakuntapiirejä koskevat säännökset. Kappeliseurakuntien ja seurakuntapiirien säilyttäminen ja uusien perustaminen
on kuitenkin edelleen mahdollista. Niihin sovelletaan uusien säädösten mukaisia seurakunnan osa-alueen hallintoa koskevia säännöksiä. Kaikkia eri nimisiä seurakunnan osaalueen hallintoa hoitavia johtokuntia varten on yksi muokattava johtosääntömalli.
Kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö tulee
alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Uusi lainsäädäntö ei tuo muutoksia alistusvelvollisuuteen näiden sääntöjen osalta. Hautaustoimen ohjesäännön osalta käytäntö sen
sijaan muuttuu, sillä uuden lainsäädännön mukaan hautaustoimen ohjesääntöä ei tarvitse enää alistaa. Hautaustoimen ohjesäännön kohdalla on suositeltavaa toimia niin,
että päivitetty hautaustoimen ohjesääntö hyväksytään kirkkovaltuustossa viipymättä uuden kirkkolain voimaantulon jälkeen, jolloin sitä ei tarvitse alistaa. Johtokuntien
johtosääntöjä ei alisteta nykyisen eikä uuden lainsäädännön mukaan. Kun kappeliseurakunnan nykyisen toimielimen ohjesääntö päivitetään johtokunnan johtosäännöksi, ei
myöskään sitä ole tarpeen enää alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Seurakuntayhtymä muodostetaan hyväksymällä sille perussääntö ja siirtyvästä omaisuudesta tehty luettelo. Päätökset on alistettava kirkkohallituksen ratkaistavaksi.
Myöhemmin perussääntöä muutettaessa perussäännön muutos on alistettava kirkkohallituksen ratkaistavaksi kirkkolain 11 luvun 5 §:n 1 momentin mukaisissa tilanteissa.
Uudessa lainsäädännössä perussäännön alistamista koskevat säännökset eivät ole sisällöllisesti muuttuneet. Alistus on kuitenkin toimitettava kolmen kuukauden kuluessa
päätöksen tekemisestä nykyisen vuoden määräajan sijaan.
Uudet ohje- ja johtosäännöt voivat tulla voimaan aikaisintaan samaan aikaan kuin uusi
kirkkolaki. Siten jos uusia ohje- ja johtosääntöjä hyväksyttäessä ei vielä ole tiedossa uuden kirkkolain voimaantuloajankohta, on voimaantulosäännös syytä kirjoittaa
seuraavasti: ”Tämä ohjesääntö/johtosääntö tule voimaan samaan aikaan kuin kirkolliskokouksen 16 päivänä toukokuuta 2018 hyväksymä kirkkolaki.”
Mallien sisällössä on pyritty ottamaan huomioon seurakuntien ja seurakuntayhtymien erilaiset tarpeet ja käytännöt. Tätä varten malleihin on otettu muokattavia, vaihtoehtoisia ja
vapaaehtoisia kohtia, joiden tarkoitusta on selvennetty perusteluissa. Seurakuntia on ohjeistettu malleja käyttäessään ottamaan huomioon päätösvallan jakautuminen,
toimintaympäristön ominaispiirteet ja tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat. Kirkkoneuvoston ohjesääntö (liite 1) on laadittu kirkkohallituksen malliohjesäännön (liite 2) pohjalta
siten, että se vastaa sisällöltään nyt voimassa olevaa kirkkoneuvoston ohjesääntöä (liite
3) pakolliset muutokset huomioiden.
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Kirkkoneuvoston ohjesääntö on jaettu neljään osaan siten, että ensimmäiseen osassa
ovat kirkkoneuvoston kokoonpanoa ja toimivaltaa koskevat määräykset, toisessa osassa
kirkkoneuvoston kokouksia koskevat määräykset, kolmannessa osassa asioiden käsittelyä koskevat määräykset ja neljännessä osassa kirkkoneuvoston alaisten viranhaltijoiden
toimivaltaa koskevat määräykset.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ja lähettää
ohjesäännön tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Nyt hyväksyttävällä ohjesäännöllä kumotaan kirkkovaltuuston 27. päivänä toukokuuta 2014 hyväksytty ja 6. päivänä elokuuta
2014 vahvistettu ohjesääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
---------------------------------KN 10/10.12.2019 220 § 3)
Muutos Huittisten seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntöön
Kirkkoneuvosto on tehnyt kokouksessaan KN 8/18.9.2018 150 § päätöksen Huittisten
seurakunnan siirtymisestä suorituslisäjärjestelmään. Kirkkoneuvosto hyväksyi suorituslisäjärjestelmän käyttöönoton Huittisten seurakunnassa siihen kuuluvine liitteineen ja
päätti siirtää päätösvallan maksuun pantavista suorituslisistä kirkkoneuvostolta johtaville
viranhaltijoille.
Kirkkoneuvosto ei voi omalla päätöksellään siirtää ratkaisuvaltaansa viranhaltijalle. Ratkaisuvallan siirtämisestä tulee olla säädetty kirkkovaltuuston hyväksymässä ja
tuomiokapitulin vahvistamassa kirkkoneuvoston ohjesäännössä. Kirkkoneuvoston ohjesäännössä sanotaan talouspäällikön ratkaisuvallasta 12 §:n 4) kohdassa seuraavasti:
”myöntää viranhaltijoille ja työntekijöille sellaiset virka- ja työehtosopimukseen perustuvat palkanlisät ja palkkiot, joista päättäminen ei ole seurakunnan harkinnassa, sekä
päättää työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille
työntekijöille.” Suorituslisän maksaminen ei ole seurakunnan harkinnassa, vaan järjestelmän käyttöönotto on perustunut KirVESTESin pakottaviin säädöksiin. Ei voida
kuitenkaan yksiselitteisesti olla varmoja, onko suorituslisää ajateltu kirkkoneuvoston ohjesäännössä mainituksi palkanlisäksi. Tästä johtuen kirkkoneuvoston kokouksessa KN
9/12.11.2019 188 § käsiteltyyn ja kirkkovaltuuston kokouksessa KV 4/17.12.2019 hyväksyttävään kirkkoneuvoston ohjesääntöön on tarpeellista tehdä muutos.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 24 § Talouspäällikön toimivalta kohta 4):
”myöntää viranhaltijoille ja työntekijöille sellaiset virka- ja työehtosopimukseen perustuvat palkanlisät ja lisäpalkkiot, joista päättäminen ei ole seurakunnan harkinnassa, sekä
päättää työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille
työntekijöille;”
Muutetaan muotoon:
”myöntää viranhaltijoille ja työntekijöille sellaiset virka- ja työehtosopimukseen perustuvat palkanlisät ja lisäpalkkiot, joista päättäminen ei ole seurakunnan harkinnassa, sekä
päättää viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavista suorituslisäjärjestelmän mu-
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kaisista suorituslisistä ja työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien
maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille;”
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy KV 4/17.12.2019 54 § liitteeseen 1 kirkkoneuvoston ohjesäännön
kohtaan 24 § Talouspäällikön toimivalta kohta 4) tehdyn muutoksen: ”myöntää viranhaltijoille ja työntekijöille sellaiset virka- ja työehtosopimukseen perustuvat palkanlisät ja
lisäpalkkiot, joista päättäminen ei ole seurakunnan harkinnassa, sekä päättää viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavista suorituslisäjärjestelmän mukaisista
suorituslisistä ja työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille;” ja lähettää esitetyllä muutoksella täydennetyn ohjesäännön
tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Nyt hyväksyttävällä ohjesäännöllä kumotaan kirkkovaltuuston 27. päivänä toukokuuta 2014 hyväksytty ja 6. päivänä elokuuta 2014 vahvistettu
ohjesääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
---------------------------------KV 4/17.12.2019 55 §
Liitteenä 1 oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö on laadittu kirkkohallituksen malliohjesäännön (liite 2) pohjalta siten, että se vastaa sisällöltään nyt voimassa olevaa
kirkkoneuvoston ohjesääntöä (liite 3) pakolliset muutokset huomioiden.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan KN 10/10.12.2019 220 § kohta 3) päättänyt esittää
hyväksyttävään Huittisten seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntöön muutoksen kohtaan 24 § Talouspäällikön toimivalta kohta 4) ”myöntää viranhaltijoille ja työntekijöille
sellaiset virka- ja työehtosopimukseen perustuvat palkanlisät ja lisäpalkkiot, joista päättäminen ei ole seurakunnan harkinnassa, sekä päättää viranhaltijoille ja työntekijöille
maksettavista suorituslisäjärjestelmän mukaisista suorituslisistä ja työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille;”
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ja liitteeseen 1 kirkkoneuvoston ohjesäännön kohtaan
24 § Talouspäällikön toimivalta kohta 4) tehdyn muutoksen: ”myöntää viranhaltijoille ja
työntekijöille sellaiset virka- ja työehtosopimukseen perustuvat palkanlisät ja lisäpalkkiot,
joista päättäminen ei ole seurakunnan harkinnassa, sekä päättää viranhaltijoille ja
työntekijöille maksettavista suorituslisäjärjestelmän mukaisista suorituslisistä ja
työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille;” ja lähettää esitetyllä muutoksella täydennetyn ohjesäännön tuomiokapitulin
vahvistettavaksi. Nyt hyväksyttävällä ohjesäännöllä kumotaan kirkkovaltuuston 27. päivänä toukokuuta 2014 hyväksytty ja 6. päivänä elokuuta 2014 vahvistettu ohjesääntö
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Sinikka Ritakallio esitti seuraavat muutokset: tarkennetaan vaaliohjetta, sekä tarkennus
perusteisiin, joilla kirkkoneuvoston puheenjohtaja voi peruuttaa kokouksen. Lisäksi Ritakallio esitti, että maininta sähköisistä kokouksista poistettaisiin ohjesäännöstä. Kohtaan
kuusi, kokouskutsu on lähetettävä liitteineen sekä julkaistava samaan aikaa julkisessa

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
78 §

PÖYTÄKIRJA
5/19.5.2020

SIVU
9/32

HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
jatkuu…
verkossa. Läsnäolo ja puheoikeus kappeliseurakunnan kappalaisella pitäisi muuttaa
muotoon kappeliseurakunnan papille. Talouspäällikön läsnäolo-oikeus kirkkoneuvoston
kokouksessa. Kirkkoherran toimivalta 23 § ja 24 §.
Päätös (KV): Kirkkovaltuusto päätti palauttaa asian kirkkoneuvoston valmisteluun.
---------------------------------KN 2/18.2.2020 24 §
Kirkkovaltuusto (KV 4/17.12.2019 55 §) päätti palauttaa asian kirkkoneuvoston valmisteluun. Kirkkoneuvosto teki edellisessä kokouksessaan KN 1/21.1.2020 7 § päätöksen,
jonka mukaan Huittisten seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö palautettiin talouspäällikön ja kirkkoherran valmisteluun ja se käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa
18.2.2020.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö (liite 1) on laadittu kirkkohallituksen malliohjesäännön (liite
2) pohjalta siten, että se vastaa sisällöltään nyt voimassa olevaa kirkkoneuvoston ohjesääntöä (liite 3) pakolliset muutokset huomioiden. Valmistelu on perustunut voimassa
olevan ohjesäännön sisältöön ja siihen, että uuden kirkkolain tullessa voimaan Huittisten
seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö on voimassa olevan ohjesäännön sisällön mukaisena voimassa pakolliset muutokset huomioiden. Mikäli ohjesääntöön halutaan tehdä
sisällöllisiä muutoksia, niitä on tarkoituksenmukaisinta tehdä hallintomallin kehittämistyöryhmän työskentelyn yhteydessä.
Liitteessä 1 on huomioitu kirkkoneuvoston kokouksessa KN 10/10.12.2019 220 § 3) hyväksytty ja kirkkovaltuustolle esitetty muutos:
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 24 § Talouspäällikön toimivalta kohta 4):
”myöntää viranhaltijoille ja työntekijöille sellaiset virka- ja työehtosopimukseen perustuvat palkanlisät ja lisäpalkkiot, joista päättäminen ei ole seurakunnan harkinnassa, sekä
päättää työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille
työntekijöille;”
On muutettu muotoon:
”myöntää viranhaltijoille ja työntekijöille sellaiset virka- ja työehtosopimukseen perustuvat palkanlisät ja lisäpalkkiot, joista päättäminen ei ole seurakunnan harkinnassa, sekä
päättää viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavista suorituslisäjärjestelmän mukaisista
suorituslisistä ja työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille;”
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ja lähettää
ohjesäännön tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Nyt hyväksyttävällä ohjesäännöllä kumotaan kirkkovaltuuston 27. päivänä toukokuuta 2014 hyväksytty ja 6. päivänä elokuuta
2014 vahvistettu ohjesääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Sinikka Ritakallio esitti muutoksia kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Muutosehdotukset
koottuna liitteeseen 4. Muutosehdotuksia ei kannatettu.
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Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 1
mukaisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ja lähettää ohjesäännön tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Nyt hyväksyttävällä ohjesäännöllä kumotaan kirkkovaltuuston 27. päivänä
toukokuuta 2014 hyväksytty ja 6. päivänä elokuuta 2014 vahvistettu ohjesääntö siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen.
----------------KV 2/27.2.2020 20 §
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ja lähettää ohjesäännön tuomiokapitulin
vahvistettavaksi. Nyt hyväksyttävällä ohjesäännöllä kumotaan kirkkovaltuuston 27. päivänä toukokuuta 2014 hyväksytty ja 6. päivänä elokuuta 2014 vahvistettu ohjesääntö
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Päätös (KV): Sinikka Ritakallio ehdotti, että kirkkovaltuusto hyväksyy Huittisten seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön liitteen 4 muutosehdotusten mukaisesti
muutettuna hänen kokouksessa esittämillään lisämuutoksilla (liite 5) eli liitteenä 6 olevan
Ritakallion korjatun ohjesääntöversion mukaan, jonka Ritakallio antoi puheenjohtajalle
liitettäväksi pöytäkirjaan. Päivi Huhtanen kannatti Ritakallion ehdotusta. Aarno Korpela
kannatti puheenvuoroissaan kirkkoneuvoston esittämää ohjesääntöä. Jaakko Lehtimäki
toi puheenvuorossaan esiin, että hallintomallin kehittämistyöryhmän on hyvä konsultoida
lakimiesasessoria ja että työryhmän pitääkin kehittää hallinnon asioita. Päivi Huhtanen
kysyi tarkennuksia Ritakallion muutosehdotukseen liittyen. Huhtanen halusi tietää, onko
Ritakallion ehdotuksissa joku kohta eri lailla kuin voimassa olevassa ohjesäännössä. Talouspäällikkö ja kirkkoherra kävivät Ritakallion muutosehdotuksen sisältämät
muutoskohdat kohdittain läpi ja kertoivat, miten kukin esitetty muutos poikkeaa voimassa
olevasta ohjesäännöstä tai muuten voimassa olevista hallinnon käytännöistä tai muutoin
kangistaa tai hidastaa seurakunnan hallinnollista prosessia nykyisestä. Puheenjohtaja
totesi, että koska Sinikka Ritakallio oli tehnyt ehdotuksen Huittisten seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksymisestä liitteen 6 korjatun muutosehdotuksen
mukaisesti ja Päivi Huhtanen oli kannattanut ehdotusta, on hyväksyttävästä ohjesäännöstä äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne jotka kannattavat kirkkoneuvoston
ehdotusta liitteen 1 ohjesäännön hyväksymisestä äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat
Sinikka Ritakallion ehdotusta ohjesäännön hyväksymisestä liitteen 6 muutosehdotuksen
mukaisesti äänestävät Ei.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys:
Päivi Huhtanen
Niina Immonen
Ilona Kojo
Aarno Korpela
Jaakko Lehtimäki
Lasse Luoto
Helena Manninen
Virpi Marku
Ritva Palokangas

Ei
Jaa
Jaa
Jaa
Ei
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
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Sinikka Ritakallio
Leena Räikkä
Mari Suomela
Harri Syrjälä
Antti Törmä
Matti Virtanen

Ei
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että Jaa-ääniä on annettu 12 ja Ei-ääniä 3.
Kirkkoneuvoston ehdotuksesta oli tullut kirkkovaltuuston päätös ja kirkkovaltuusto hyväksyi liitteen 1 mukaisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ja lähettää ohjesäännön
tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Nyt hyväksytyllä ohjesäännöllä kumotaan kirkkovaltuuston 27. päivänä toukokuuta 2014 hyväksytty ja 6. päivänä elokuuta 2014 vahvistettu
ohjesääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

----------------KN 5/19.5.2020 78 §
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt kokouksessaan 20.4.2020 päätöksen § 124 Kirkkolain kokonaisuudistuksen käsittelyn keskeyttäminen ja
vaikutukset ohjesääntöjen käsittelyyn. Päätöksen perusteluissa asiaa selostetaan
seuraavasti: ”Kirkolliskokous hyväksyi toukokuussa 2018 uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen, joiden oli tarkoitus tulla voimaan eduskunnan hyväksymisen
jälkeen. Kirkkohallitus julkaisi yleiskirjeessään nro 12/2019 seurakuntia varten uudet hallinnolliset mallisäännöt. Eräät arkkihiippakunnan seurakunnat ovat mallien
perusteella laatineet uuden lainsäädännön pohjalta kirkkoneuvostojen ohjesääntöjä ja seurakuntaneuvostojen ohjesääntöjä sekä alistaneet päätökset
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Eduskunnan hallintovaliokunta on nyt kuitenkin keskeyttänyt kirkkolakiehdotuksen käsittelyn. Eduskunnan hallintovaliokunta odottaa kirkolta uutta kirkkolain kokonaisvalmistelua. Tavoitteena on kestävä ja perustuslain kanssa sopusoinnussa
oleva sekä perusteluiltaan nykyisten laatuvaatimusten mukainen kirkkolain koko
naisuudistus.
Eduskunnan hallintovaliokunta katsoo, että uuden kirkkolakiehdotuksen tulee
täyttää perustuslakivaliokunnan lausunnossaan (PeVL 4/2020 vp) tekemät
huomautukset. Ehdotus saa sisältää vain perustuslain 76 §:n mukaisesti kirkkolain alaan kuuvia säännöksiä. Tästä syystä osa säännöksistä on siirrettävä kirkkojärjestykseen ja osa muuhun mahdolliseen kirkolliseen lainsäädäntöön. Lisäksi
on tarkasteltava, mikä osa yleisestä lainsäädännöstä koskee myös kirkkoa. Valiokunnan näkemyksen mukaan kirkkolakiehdotuksen käsittelyn yhteydessä siihen
jatkossa tehtävien muutosten käsittelyä on syytä helpottaa.
”Valiokunnan kannasta johtuva valmistelutehtävä on laaja ja moniulotteinen. Se
vaatii paljon työtä ja yhteistyötä niin kirkon sisällä kuin muiden toimijoiden
kanssa. Tämän vuoksi uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantulo
viivästyy väistämättä”, kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja toteaa.
jatkuu…
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Seurakunnissa, seurakuntayhtymissä ja tuomiokapituleissa vireillä olevat uuteen
kirkkolakiin liittyvät valmistelut, kuten uusien hallinnollisten työjärjestysten ja ohjesääntöjen laatiminen, on Pihlajan mukaan nyt syytä keskeyttää.
Kun nyt siis laki, jonka pohjalta uudet ohjesäännöt ja työjärjestykset on
hyväksytty, ei tule voimaan eikä uuden lain voimaantulon ajankohdasta ja lain
sisällöstäkään ole tarkkaa tietoa, ei tuomiokapitulille alistettuja ohjesääntöjä
koskevia päätöksiä voida vahvistaa, vaan tuomiokapitulin on syytä päättää,
että alistusasioiden käsittely tältä erää raukeaa.”
Päätöksessä on listattu seurakunnat, joiden alistettavaksi lähetettyjä päätöksiä
tuomiokapitulin päätös koskee ja listalla on mukana Huittisten seurakunnan
vahvistettavaksi lähetetty kirkkoneuvoston ohjesääntö: ”Raukeamispäätös koskisi
seuraavia tuomiokapituliin alistettuja asioita:
- Huittisten seurakunnan kirkkovaltuuston päätös 27.2.2020 § 20 kirkkoneuvoston
ohjesäännön hyväksymisestä”
Tuomiokapitulin päätöksessä todetaan myös, että: ”Tämä päätös on samalla
syytä lähettää lisäksi tiedoksi seurakuntien kirkkoherroille, koska ohjesääntöjen ja
työjärjestysten enempi valmistelu on tässä vaiheessa syytä keskeyttää.”
Tuomiokapituli päätti edellä sanotun perusteella
1. jättää tuomiokapitulille toimitettujen ohjesääntöjä koskevien alistusasioiden
käsittelyn raukeamaan;
2. ilmoittaa seurakunnille ja seurakuntayhtymille, että vireillä olleen kirkkolakiesityksen pohjalta käynnistettyjen työjärjestysten ja ohjesääntöjen
valmistelu voidaan keskeyttää.
Huittisten seurakunnan kirkkovaltuuston päätöstä kirkkoneuvoston ohjesäännön
hyväksymisestä (KV 2/27.2.2020 20 §) koskeva alistusasian käsittely on rauennut, joten kirkkovaltuuston 27. päivänä toukokuuta 2014 hyväksytty ja 6. päivänä
elokuuta 2014 vahvistettu ohjesääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen
säilyy voimassa.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja ilmoittaa asian kirkkovaltuustolle.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska asian käsittely
on vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS
KV 2/27.2.2020 21 §
KN 2/18.2.2020 26 §
KN 9/12.11.2019 189 §
Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat kirkkolaki,
kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys kumoutuvat. Voimaantuloajankohta on aikaisintaan
1.1.2020 ja sen tarkentuu loppuvuoden aikana. Voimaantulosta tiedotetaan erikseen.
Seurakuntien ja seurakuntayhtymien tulee ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa
päivittää hallinnolliset mallisääntönsä uuden lainsäädännön mukaisiksi. Edellisen kohdan 188 § esittelyssä on kerrottu laajemmin päivittämisen taustoista.
Kirkkovaltuuston työjärjestys (liite 1) on laadittu kirkkohallituksen malliohjesäännön (liite
2) pohjalta siten, että se vastaa sisällöltään nyt voimassa olevaa kirkkovaltuuston työjärjestystä (liite 3) pakolliset muutokset huomioiden.
Työjärjestys on jaettu neljään osaan siten, että ensimmäiseen osassa ovat kirkkovaltuuston toimintaa koskevat määräykset, toisessa osassa kirkkovaltuuston kokouksia
koskevat määräykset, kolmannessa osassa määräykset, jotka ovat yhteisiä seurakunnan eri toimielimille ja neljännessä osassa kirkkovaltuuston jäsenen aloite- ja
kyselyoikeutta koskevat määräykset.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen. Nyt
hyväksyttävällä työjärjestyksellä kumotaan 13.8.2008 hyväksytty kirkkovaltuuston työjärjestys.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
---------------------------------KV 4/17.12.2019 56 §
Liitteenä 1 oleva kirkkovaltuuston työjärjestys on laadittu kirkkohallituksen malliohjesäännön (liite 2) pohjalta siten, että se vastaa sisällöltään nyt voimassa olevaa
kirkkovaltuuston työjärjestystä (liite 3) pakolliset muutokset huomioiden.
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen. Nyt hyväksyttävällä työjärjestyksellä kumotaan
13.8.2008 hyväksytty kirkkovaltuuston työjärjestys.
Joonas Immonen esitti, että 8 § kappale kaksi muutetaan muotoon, ”lähetettävä vähintään kymmenen päivää ennen valtuuston kokousta”. Sinikka Ritakallio esittää, että 3 §
puuttuu maininta siitä, milloin kirkkovaltuusto on kutsuttava koolle. 5 § valtuuston kokouksen alussa on pidettävä alkuhartaus. Sähköisen päätöksenteon osalta toivotaan
tarkennuksia. 6 § kokouskutsu on toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Samassa ajassa kokouskutsu liitteineen on julkaistava julkisessa verkossa.
Valtuutetuilla on oikeus saada materiaali myös paperilla. Valtuuston kokouksessa on oltava saapuvilla sekä kirkkoherran että talouspäällikön. Sinikka Ritakallio esittää, että
työjärjestys palautuu valmisteluun.
Päätös (KV): Kirkkovaltuusto päätti palauttaa asian kirkkoneuvoston valmisteluun.
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---------------------------------KN 2/18.2.2020 25 §
Kirkkovaltuusto (KV 4/17.12.2019 55 §) päätti palauttaa asian kirkkoneuvoston valmisteluun. Kirkkoneuvosto teki edellisessä kokouksessaan KN 1/21.1.2020 7 § päätöksen,
jonka mukaan Huittisten seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestys palautettiin talouspäällikön ja kirkkoherran valmisteluun ja se käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa
18.2.2020.
Kirkkovaltuuston työjärjestys (liite 1) on laadittu kirkkohallituksen malliohjesäännön (liite
2) pohjalta siten, että se vastaa sisällöltään nyt voimassa olevaa kirkkovaltuuston työjärjestystä (liite 3) pakolliset muutokset huomioiden. Valmistelu on perustunut voimassa
olevan työjärjestyksen sisältöön ja siihen, että uuden kirkkolain tullessa voimaan Huittisten seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestys on voimassa olevan työjärjestyksen
sisällön mukaisena voimassa pakolliset muutokset huomioiden. Mikäli työjärjestykseen
halutaan tehdä sisällöllisiä muutoksia, niitä on tarkoituksenmukaisinta tehdä hallintomallin kehittämistyöryhmän työskentelyn yhteydessä.
Valtuuston kokouksessa esitettiin puheenvuoroja lähinnä kokouskutsun toimittamisajankohtaan liittyen. Seurakunta ottaa vuoden 2020 aikana käyttöön Domus -asiakirja- ja
asianhallintajärjestelmän viranhaltijapäätösten lisäksi hallinnon toimielimissä. Tällöin kokouksen esityslista voidaan julkaista suoraan Domuksesta samalla hetkellä, kun
esityslista julkaistaan luottamushenkilöiden Domus -portaalissa. Domuksen käyttöönotto
vähentää merkittävästi viivettä lähetyshetkestä (Domuksessa julkaisuhetki) materiaalin
saapumishetkeen postitse lähettävään materiaaliin verrattuna. Domuksessa ei myöskään ole tiedostoille kokorajoitusta, joten suuretkin liitetiedostot saadaan julkaistua
Domus -portaalissa eikä tarvetta postitse lähetettävälle materiaalille enää käytännössä
ole. Domuksen käyttöönotto ei tarkoita, että luottamushenkilöllä ei olisi oikeutta pyytää
kokousmateriaalia paperisena. Suostumus sähköiseen kokousmateriaalien lähettämiseen on kysytty luottamushenkilöiltä kirjallisesti valtuustokauden alkaessa. Samaa
käytäntöä materiaalien toimitustavan suhteen noudatetaan tämän valtuustokauden ajan.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen. Nyt hyväksyttävällä
työjärjestyksellä kumotaan 13.8.2008 hyväksytty kirkkovaltuuston työjärjestys.
Sinikka Ritakallio esitti muutosta kirkkovaltuuston työjärjestykseen. Muutosehdotukset
koottuna liitteeseen 4. Muutosehdotuksia ei kannatettu.
Mikko Kaunisto esitti huomion, että työjärjestys ei ota kantaa neuvoston jäsenen läsnäolo- ja puheoikeuteen kuten voimassa oleva. Todettiin, että kohdan lisääminen on
tarpeen, jotta uusi työjärjestys vastaa voimassaolevaa.
Muutettu päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy liitteen 1 mukaisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen, seuraavalla lisäyksellä 10
§: ”Kirkkoneuvoston jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus”. Nyt hyväksyttävällä työjärjestyksellä kumotaan 13.8.2008 hyväksytty kirkkovaltuuston työjärjestys.
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
79 §

PÖYTÄKIRJA
5/19.5.2020

SIVU
15/32

HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS
jatkuu…
Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 1
mukaisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen, seuraavalla lisäyksellä 10 §: ”Kirkkoneuvoston jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus”. Nyt hyväksyttävällä työjärjestyksellä kumotaan
13.8.2008 hyväksytty kirkkovaltuuston työjärjestys.
----------------KV 2/27.2.2020 21 §
Liitteessä 1 on huomioitu kirkkoneuvoston kokouksessa KN 2/18.2.2020 25 § hyväksytty
ja kirkkovaltuustolle esitetty muutos:
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 10 § Läsnäolo- ja puheoikeus kirkkovaltuuston kokouksessa:
”Seuraavien viranhaltijoiden ja työntekijöiden tulee olla läsnä kirkkovaltuuston kokouksessa antamassa tarvittavia tietoja:
• talouspäällikkö
Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla kirkkovaltuuston jäsen.”
On muutettu muotoon:
”Seuraavien viranhaltijoiden ja työntekijöiden tulee olla läsnä kirkkovaltuuston kokouksessa antamassa tarvittavia tietoja:
• talouspäällikkö
Kirkkoneuvoston jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus
Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla kirkkovaltuuston jäsen.”
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen, seuraavalla lisäyksellä 10 §: ”Kirkkoneuvoston
jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus”. Nyt hyväksyttävällä työjärjestyksellä kumotaan
13.8.2008 hyväksytty kirkkovaltuuston työjärjestys.
Päätös (KV):
Sinikka Ritakallio ehdotti, että kirkkovaltuusto hyväksyy Huittisten seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen liitteen 4 muutosehdotusten mukaisesti muutettuna hänen
kokouksessa esittämillään lisämuutoksilla (liite 5) eli liitteenä 6 olevan Ritakallion korjatun työjärjestysversion mukaan, jonka Ritakallio antoi puheenjohtajalle liitettäväksi
pöytäkirjaan. Niina Immonen kysyi, muuttuuko jäsenten ilmoittamien esteiden hyväksyntä ja henkilökohtaisista varajäsenistä. Talouspäällikkö totesi, että ei muutu ja ettei ole
henkilökohtaisia varajäseniä. Matti Virtanen totesi puheenvuorossaan, että kokouskutsujen lähettämistä ei pidä venyttää, kun käytössä on sähköiset järjestelmät. Keskustelun
jälkeen puheenjohtaja totesi, että Sinikka Ritakallion ehdotusta ei ole kannatettu, joten
kirkkovaltuusto on päättänyt asian kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaisesti ja kirkkovaltuusto hyväksyi liitteen 1 mukaisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen, seuraavalla

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS
jatkuu…
lisäyksellä 10 §: ”Kirkkoneuvoston jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus”. Nyt hyväksytyllä
työjärjestyksellä kumotaan 13.8.2008 hyväksytty kirkkovaltuuston työjärjestys.

----------------KN 5/19.5.2020 79 §
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt kokouksessaan 20.4.2020 päätöksen § 124 Kirkkolain kokonaisuudistuksen käsittelyn keskeyttäminen ja
vaikutukset ohjesääntöjen käsittelyyn. Tuomiokapitulin päätös ja sen perustelut
on esitetty laajemmin kohdassa 78 § Huittisten seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö.
Tuomiokapitulin päätös koskee myös Huittisten seurakunnan kirkkovaltuuston
työjärjestystä, koska siinä todetaan, että: ”Tämä päätös on samalla syytä lähettää
lisäksi tiedoksi seurakuntien kirkkoherroille, koska ohjesääntöjen ja työjärjestysten enempi valmistelu on tässä vaiheessa syytä keskeyttää.” Tuomiokapitulin
päätöksen 2. kohdan mukaan tuomikapituli päätti ilmoittaa seurakunnille, että vireillä olleen kirkkolakiesityksen pohjalta käynnistettyjen työjärjestysten ja
ohjesääntöjen valmistelu voidaan keskeyttää.
Huittisten seurakunnan kirkkovaltuusto on jo ehtinyt hyväksyä (KV 2/27.2.2020
21 §) uuden Huittisten seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen siten, että
työjärjestys tulisi voimaan samaan aikaan kuin kirkolliskokouksen 16. päivänä
toukokuuta 2018 hyväksymä kirkkolaki. Koska laki, jonka pohjalta uusi työjärjestys on hyväksytty, ei tule voimaan eikä uuden lain voimaantulon ajankohdasta ja
lain sisällöstä ei ole tarkkaa tietoa, kirkkovaltuuston 13.8.2008 hyväksymä kirkkovaltuuston työjärjestys säilyy voimassa.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja ilmoittaa asian kirkkovaltuustolle.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska asian käsittely
on vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
80 §

PÖYTÄKIRJA
5/19.5.2020

SIVU
17/32

EMÄNNÄN TARPEEN SELVITYS
Kirkkovaltuusto (KV 5/30.12.2019 71 §) on antanut kirkkoneuvostolle tehtäväksi
selvittää seurakunnan toiminnasta syntyvän tarpeen emännälle ja emännän palkkaamisesta aiheutuvat palkka- ja muut kustannukset. Selvitystyö on aloitettu
johtavien viranhaltijoiden toimesta, koska vaikka selvitys on annettu kirkkoneuvostolle, niin varsinainen selvitystyö tehdään viranhaltijoiden toimesta.
Tarjoilutarpeita on kartoitettu työaloittain siten, että työalat ovat ilmoittaneet
11.3.2020 mennessä talouspäällikölle, mitä tarjoiluja työalalla on tarve toteuttaa
siten, että sitä toteuttamaan tarvitaan joku muu kuin työalan omat työntekijät tai
vapaaehtoiset. Työalojen ilmoittama tarjoilutarve on hyvin pitkälti sama, jonka
pohjalta seurakunnan tarjoiluista on pyydetty tarjoukset ensin vuosille 2019-2020
ja valitun palveluntarjoajan lopetettua yhteistyön seurakunnan kanssa uudelleen
vuodelle 2020 ja johon on viitattu talousarvion laadintaohjeessa välttämättömiksi
katsottuina tarjoiluina. Suurin osa työalojen ilmoittamasta tarjoilutarpeesta muodostuu kesällä leirikeskuksessa järjestettävistä rippileireistä sekä muista lyhyistä
yliyön leireistä ja päiväleireistä. Tämän lisäksi Huittisten seurakuntakeskuksessa
ja Vampulan seurakuntatalolla on tarkoitus järjestää satunnaisia tarjoiluja. Keväällä yksi tilaisuus eli 70-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla ja syksyllä muutamia
tilaisuuksia kuten vanhusten viikon juhla, 75-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla, haravointitalkoiden ruokatarjoilu ja lasten kauneimpien joululaulujen yhteydessä
järjestettävä puurotarjoilu.
Leirikeskuksen osalta vuonna 2019 rippileirien lämpimät ruoat (lounas ja päivällinen) tilattiin ostopalveluna, jonka lisäksi leirikeskukseen palkattiin emäntä
hoitamaan muita rippileirien tarjoiluja sekä muiden leirien ja leiripäivien tarjoilut.
Myös vuoden 2020 talousarviossa lähtökohtana oli leirikeskusemännän palkkaaminen, koska leirikeskuksen tarjoilut ovat ainoa sellainen kokonaisuus, jota
varten emännän palkkaaminen on tarkoituksenmukaista. Ylistenrannan leirikeskuksen keittiö on niin ikään seurakunnan ainoa ilmoitettu elintarvikehuoneisto.
Selvityksen perusteella ei seurakunnassa tarvita palkattua emäntää vaan tarvitaan tarjoiluja. Tarjoilujen osalta ostopalvelussa on kaksi selkeää etua palkattuun
emäntään verrattuna:
1. Ostopalveluna toteutettuna tarjoiluista maksetaan tarpeen mukaan. Palkkakustannuksia ei muodostu silloin, kun ei ole tarjoilutarvetta.
2. Seurakunta saa ostopalveluna tilatut tarjoilut kaikissa tilanteissa. Esim. sairastapauksessa palveluntarjoajan on itse huolehdittava ja järjestettävä asiat
siten, että seurakunta saa tilatun tarjoilun.
Emännän palkkaamisessa on vastaavasti kolme selkeää riskitekijää:
1. Jos työtä ei olekaan, joudutaan pohtimaan lomautuksia tai irtisanomista, mikä
ei ole kovin joustavaa ja on selkeä maineriski seurakunnalle.
2. Emännän sairastuessa seurakunta maksaa kahden ihmisen palkan, koska on
palkattava sijainen.
3. Sijaisen järjestäminen lyhyellä varoitusajalla voi olla mahdotonta, joten riskinä
on, että tilaisuuteen ennalta ilmoitettu tarjoilu ei toteudu lainkaan.
jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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EMÄNNÄN TARPEEN SELVITYS
jatkuu…
Emännän tarvetta ja siitä tehtyä edellä olevaa selvitystä on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa maanantaina 4.5.2020. Yhteistyötoimikunta oli niin ikään
yksimielisesti samaa mieltä, että seurakunnan toiminnasta ei synny emännän tarvetta, muuten kuin Ylistenrannan leirikeskuksessa järjestettävän toiminnan
osalta, jossa emännän tarpeeseen vaikuttaa tulevaisuudessa mm. järjestettävien
rippileirien määrä ja seurakunnan järjestämän muun leirikeskustoiminnan sijoittuminen kesäkaudella. Seurakunnan toiminnassa on tarve tarjoiluille, jotka on
tarkoituksenmukaisinta järjestää ostopalveluna.
Koska emännän tarpeen selvitys toi selkeästi esiin, että seurakunnassa ei tarvita
palkattua emäntää vaan tarjoiluja, ei emännän palkkaamisesta aiheutuvia palkkaja muita kustannuksia ole selvitetty tarkkaan euromääräisenä. Kustannuksia (tai
tulonmenetyksiä) syntyisi kuitenkin mm. seuraavista:
1. Seurakunta ilmoittaa keittiön uudelleen ilmoitetuksi elintarvikehuoneistoksi,
josta tulee vuosittainen maksu tarkastusmaksujen lisäksi;
2. Ilmoitettuun elintarvikehuoneistoon tulee laatia omavalvontasuunnitelma ja
organisoida näytteenotto keittiöön saapuvalle tavaralle;
3. Ulkopuolisten toimiminen keittiössä joko estyy kokonaan tai edellyttää, että
seurakunnan emäntä on tilaisuuden ajan valvomassa toimintaa keittiössä.
Tällöin joko menetetään tiloista saatava tuotto tai aiheutuu ylimääräisiä palkkakustannuksia emännän työskennellessä valvontatehtävissä pääasiassa
viikonloppuisin, jolloin myös työaikakorvauksia tulee eniten;
4. Palkatun emännän talousarvion mukaisten palkkojen lisäksi ko. palkkasumma vaikuttaa suorituslisää varten määriteltävään summaan, jolloin
suoristuslisäjärjestelmän perusteella lisäkustannusta tulee 1,6 % emännän
palkkasummasta.
Selvityksen lopputuloksena on, että seurakunnan toiminnasta ei synny tarvetta
palkatulle emännälle muuten kuin leirikeskukseen osaksi aikaa kesästä palkattavan määräaikaisen emännän osalta. Leirikeskuksen emännän palkkaaminen on
jo huomioitu talous- ja toimintasuunnitelmassa. Seurakunnan toiminnasta syntyvä
muu tarve tarjoiluille on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa ostopalveluna.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi
ja ilmoittaa asian kirkkovaltuustolle.
Mikko Kaunisto saapui kokoukseen 80 §:n käsittelyn aikana klo 18.21.

Päätös: Sinikka Ritakallio pyysi tarkempaa selvitystä kustannuksista. Ehdotusta
ei kannatettu. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska asian käsittely
on vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN TARJOILUJEN JÄRJESTÄMINEN 2020
Huittisten seurakunnan tarjoilujen järjestämisestä vuonna 2020 on lähetetty tarjouspyyntö yhdeksälle yritykselle. Periaatteena on, että pitopalvelun henkilö on
hoitamassa tarjoilun, ellei tarjouspyynnössä jonkin kohdan kohdalla erikseen ollut
mainittu vain valmiiden tuotteiden toimittamista, jolloin seurakunta hoitaa itse/vapaaehtoisten toimesta tarjoilun. Määräaikaisen palveluhankinnan ennakoitu arvo
ei ylitä Lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) palveluhankinnoille määriteltyä kansallista kynnysarvoa 300 000 euroa (alv 0 %)
liitteen E 5-15 kohdassa tarkoitettuja muita erityisiä palveluja koskevissa hankinnoissa.
Liitteenä 1 on yrityksille lähetty tarjouspyyntö. Tarjouksen on voinut jättää kaikista
tarjouspyynnön kohdista 1-4 yhdessä kaikista tai vain yhdestä/kahdesta/kolmesta
kohdasta erikseen. Ylistenrannan tarjoiluihin liittyy koronatilanteen takia epävarmuutta, joka on otettava huomioon hankinnassa. Rippileirien toteutuminen
leirimuotoisina riippuu tuomiokapitulin ja AVI:n hallituksen linjausten pohjalta antamista ohjeista.
Huittisten seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitettu tarjous oli jätettävä seurakunnalle paperisena tai sähköpostitse torstaihin 16.4.2020 klo 12.00 mennessä.
Jätetyt tarjoukset käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Ilona Kojo poistui kokouksesta kohdan 81 § käsittelyn ajaksi klo 18.41-18.52.

Päätös: Tarjouspyyntö oli lähetetty seuraaville yrityksille: Heinon Leipomo Oy,
Juhla- ja pitopalvelu Asko Tenkanen, Kahvila KodinSydän, Kotileipomo Wampulla, Leipomo-kahvila Arina/Leipomo Kolmikko Oy, Pitopalvelu Tiina
Lähteenmäki, Rajalan Plikkojen Pitopalvelu/T:mi Sirpa Perkola, Sastamalan seurakunta, Toripuoti/HiMa Catering Oy. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti
Toripuoti/HiMa Catering Oy. Koska muita tarjouksia ei ole, tarjousvertailua ei ole
tarpeen tehdä. Talouspäällikkö antoi päätösehdotuksenaan: ”Kirkkoneuvosto hyväksyy HiMa Catering Oy:n tarjouksen tarjoilujen järjestämisestä vuonna 2020
tarjouksen mukaan.”

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Tähän päätökseen voi hakea
muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Huittisten kirkkoneuvostolle (Hankintalaki
132-135 §).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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KIRKKOHERRANVIRASTON JA TALOUSTOIMISTON AUKIOLOAJAT 1.6.2020
ALKAEN
KN 8/18.9.2018 156 §
Huittisten seurakunnan kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat olleet normaalisti
avoinna maanantaista perjantaihin 9-14.30. Loma-aikoina kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat jo useampana vuonna olleet avoinna kesä-, heinä- ja elokuussa klo 9-13.
Tänä vuonna kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto pidettiin avoinna 1.6.-31.8.2018 välisenä aikana maanantaista torstaihin klo 9-13, perjantaisin kirkkoherranvirasto ja
taloustoimisto olivat suljettuina.
Kirkkoherranvirastossa ja taloustoimistossa tehdään paljon keskittymistä vaativia töitä,
jolloin työn keskeytyminen on työn tehokkuuden ja tuottavuuden kannalta ongelmallista.
Huittisten seurakunnan kirkkoherranviraston ja taloustoimiston aukioloajat ovat moniin
muihin seurakuntiin verrattuina laajat. Vuoden 2018 loma-aikana käytössä ollutta toimistojen aukioloaikaa pidettiin toimistojen työntekijöiden keskuudessa poikkeuksetta
toimivana ja työhön keskittymistä lisäävänä ratkaisuna.
Aukiolot naapuriseurakunnissa
Kokemäki: Kirkkoherranvirasto on avoinna ma-to klo 9-12, perjantaisin suljettu.
Loimaa: Seurakuntapalvelujen virasto on avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-13, keskiviikkoisin
suljettu.
Punkalaidun: Kirkkoherranvirasto on avoinna ma-ke-pe 9-13.
Säkylä-Köyliö: Säkylä-Köyliön kirkkoherranvirasto on avoinna ma, ke ja to klo 9-13 ja
Köyliön toimipiste ti ja pe klo 9-13.
Sastamala: Kirkkoherranvirasto on avoinna ma klo 9-17, ti suljettu, ke-pe klo 9-13.30.
Aukioloja saman kokoluokan seurakunnissa
Paimio: Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat avoinna ma-to klo 9-13.
Hämeenkyrö: Kirkkoherranvirasto on avoinna ma, ti, to ja pe klo 9-13.
Sotkamo: Kirkkoherranvirasto (sis. taloustoimisto) on avoinna ma-pe klo 9-12.
Orivesi: Kirkkoherranvirasto on avoinna ma-to klo 9-13 sekä to lisäksi klo 15-17, pe suljettu.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto pidetään
1.10.2018 alkaen avoinna maanantaista torstaihin klo 9-13, perjantaisin kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat suljettuna. Asiasta tiedotetaan kirkollisissa ilmoituksissa
syyskuussa ja pysyvästi kotisivuilla.
Päätös: Keskustelun jälkeen päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

----------------KN 5/19.5.2020 82 §
Kirkkoneuvoston tehnyt kokouksessaan KN 8/18.9.2018 156 § edellä mainitun
päätöksen kirkkoherranviraston ja taloustoimiston aukioloajoista 1.10.2018 alkaen. Päätöksen mukaisesti kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat olleet
1.10.2018 alkaen avoinna maanantaista torstaihin klo 9-13 ja perjantaisin kirkkoherranvirasto sekä taloustoimisto ovat olleet suljettuina.
Yhteistyötoimikunnan kokouksessa maanantaina 4.5.2020 on käsitelty seurakunnan taukokäytäntöjä sekä työntekijöiden yhdenvertaisuuden että työsuojelullisen
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KIRKKOHERRANVIRASTON JA TALOUSTOIMISTON AUKIOLOAJAT 1.6.2020
ALKAEN
jatkuu…
näkökulman kannalta. Kaikilla työntekijöillä ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta pitää KirVESTESin määrittelemää päivittäistä lepoaikaa (ruokatauko). Toisaalta
ruokailua työn ohessa käytetään myös sellaisessa työssä, jossa se ei työtehtävien vuoksi ole välttämätöntä. Viranhaltijoille/työntekijöille tulisi KirVESTES 20182020 155 §:n mukaan antaa työpäivän aikana puoli tuntia kestävä lepoaika, jonka
aikana hän saa poistua työpaikaltaan. Lepoaikaa ei lueta työaikaan.
Jotta seurakunnan taukokäytäntö olisi kaikille työntekijäryhmille yhdenvertainen
ja työsuojelullisesta näkökulmasta täyttäisi päivittäisen vapaa-ajan tavoitteen
työnteon tauottamiseksi, on kirkkoherranviraston ja taloustoimiston aukioloaikoja
muutettava. Yhteistyötoimikunnan käsittelyssä katsottiin, että puolen tunnin ruokatauko sekä 15 minuutin kahvitaukojen pitäminen aamu- ja iltapäivällä on
mahdollista, kun kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto pidetään 1.6.2020 alkaen
avoinna maanantaista torstaihin klo 9-12, perjantaisin kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto olisivat edelleen suljettuina työnteon keskeytymättömyyden
mahdollistamiseksi.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto pidetään
1.6.2020 alkaen avoinna maanantaista torstaihin klo 9-12, perjantaisin kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat suljettuna. Asiasta tiedotetaan kirkollisissa
ilmoituksissa toukokuun lopussa ja aukioloajat ovat pysyvästi nähtävillä kotisivuilla.

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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ASEMAKAAVAN ”VANHAN POIKAKOULUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS” OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SEKÄ LUONNOS
NÄHTÄVILLÄ
Huittisten seurakunta on vastaanottanut liitteenä 1 olevan kaavan ”Vanhan poikakoulun alueen asemakaavan muutos” osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
ilmoituksen luonnoksen nähtävillä olosta. OAS ja kaavaluonnos ovat julkisesti
nähtävillä 30.4.-5.6.2020 ja mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kaupunginhallitukselle.
Jos kirkkoneuvoston jäsenellä on ehdotus mahdolliseksi mielipiteeksi, tämä pyydetään toimittamaan kirjallisessa muodossa sähköpostitse talouspäällikölle
15.5.2020 klo 10 mennessä.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, onko Huittisten seurakunnalla aihetta antaa kaavan ”Vanhan poikakoulun alueen asemakaavan
muutos” osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan mielipidettä sekä päättää mielipiteen sisällöstä.

Päätös: Talouspäällikkö muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:
”Kirkkoneuvosto päättää, että Huittisten seurakunnalla ei ole aihetta antaa ”Vanhan poikakoulun alueen asemakaavan muutos” osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan mielipidettä.”
Päätettiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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MUUT ASIAT
1) Talousarvion toteutuminen 30.4.2020
Kokouksessa jaetaan raportit talousarvion toteutumisesta 30.4.2020. Viime
vuonna toteuma 30.4.2019 näytti 122 851,02 € ylijäämää.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto merkitsee tilanteen tiedoksi.

Päätös: Liitteet 1 ja 2 jaettiin kokouksessa, toteuma 30.4.2020 näytti 169 559,45
€ ylijäämää.
Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska asian käsittely
on vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).
84 §

MUUT ASIAT
2) Kirkkoneuvoston kokoussuunnitelma huhti-elokuu 2020
KN 1/21.1.2020 15 § 1)
Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto on päättänyt
kokouksessaan KN 9/12.11.2019 199 § 1) tammi-maaliskuun 2020 kokoussuunnitelmasta. Seuraavia kokouspäiviä ei ole sovittuna.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset ovat tiistaisin
14.4.2020, 19.5.2020, 16.6.2020 ja 14.7.2020. Elokuussa ei pidettäisi kokousta.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

----------------KN 5/19.5.2020 84 § 2)
Kirkkoneuvosto on tehnyt kokouksessaan KN 1/21.1.2020 yllä olevan päätöksen
asiassa Kirkkoneuvoston kokoussuunnitelma huhti-elokuu 2020.Kirkkoneuvosto
päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Seuraavaksi kokouspäiväksi on alun
perin sovittu tiistai 16.6.2020.
Päätösehdotus (vs. kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää, että kirkkoneuvosto ei
kokoonnu 16.6.2020. Seuraavan kerran kirkkoneuvosto kokoontuu hautausmaakatselmukseen 7.7.2020 ja seuraava kokous on tiistaina 14.7.2020. Elokuussa ei
pidetä kokousta.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
3) Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
Tilintarkastajat ovat käyneet tarkastamassa tilit perjantaina 15.5.2020 ja antaneet
liitteenä 1 olevan tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019. Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat allekirjoittaneet 25.3.2020 tilintarkastusprosessiin kuuluvan
vahvistusilmoituskirjeen (liite 2), joka annettiin tilintarkastajille.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle sekä
varsinaisten talousarviotilien että hautainhoitorahaston tilien osalta
1. että kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen
2. että kirkkovaltuusto saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019 tiedokseen ja
3. että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
vuodelta 2019.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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4) Rippikoulujen ruokamaksut 2020
Rippikoulujen ruokamaksu on ollut aikaisempina vuosina 80 €/henkilö. Rippikoulun ruokamaksuja on peritty vain rippileireille osallistuvilta, joille on tarjottu
leiripäivinä aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen takia kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen KN
4/14.4.2020 66 § 2) jonka mukaan, jos rippikouluja ei ole mahdollista pitää leirimuotoisina niin järjestetään lähiopetus. Lähiopetus järjestetään
seurakuntakeskuksessa kunkin ryhmän leiriajankohtaa noudattaen. Lähiopetukseen osallistuville tarjotaan kesä-heinäkuussa 2020 joko lounas tai päivällinen
päiväkohtaisen opetusajan mukaisesti. Tarjoiluista seurakunnalle aiheutuvat kustannukset ovat merkittävästi pienemmät kuin leiririppikouluissa. Vuonna 2019
kustannukset ruokailujen järjestämisestä olivat n. 180 €/leiriläinen. Tänä vuonna
ruokailujen järjestämisen kustannus on n. 84 €/leiriläinen.
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 tekemästä muutoksesta rippikoulusuunnitelmaan, jonka perusteella on päätettävä
rippikoulujen ruokamaksuista vuonna 2020.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että Huittisten seurakunta laskuttaa 25 € rippikoulujen ruokamaksuna vuonna 2020.

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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5) Ylistenrannan leirikeskuksen poisto käytöstä toistaiseksi
Ylistenrannan leirikeskuksessa on tehty kuntotutkimusta huhti-toukokuussa. Loppuraporttia ei ole vielä saatu, mutta tutkimusten tekijöiltä on pyydetty
kommentteja tutkimusten aikana esiin tulleista leirikeskuksen käyttöön mahdollisesti vaikuttavista havainnoista. Sitowise Oy on lähettänyt materiaalinäytteiden
tulosraportin, joka sisältää lausunnon näytteiden tuloksista.
Lausunnossa on selostettu Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetus
(545/2015) ja sen soveltamisohje (8/2016), jonka mukaan ”Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus ylittää toimenpiderajan 10 000 pmy/g. Näytteen bakteeripitoisuus vähintään 100 000
pmy/g viittaa bakteerikasvuun materiaalissa. Jos aktinomykeettipitoisuus on suurempi kuin toimenpideraja 3000 pmy/g, se viittaa aktinomykeettikasvustoon
näytteessä. Lisäksi näytettä tulkittaessa tulee tarkastella havaittua lajistoa (aktinomykeetit ja sienet). Rakennusmateriaalinäytteissä tavallisimmin esiintyviä
sienisukuja ovat Penicillium, Aspergillus ja Cladosporium sienisuvut sekä hiivat.
On huomattava, että myös tavanomaiset homesuvut voivat kasvaa kostuneilla
materiaaleilla. Vaurioituneissa materiaaleissa esiintyy usein mikrobeja, joita harvemmin esiintyy vauriottomien rakennusten rakenteissa. Näitä mikrobeja
kutsutaan kosteusvaurioindikaattoreiksi.”
Lausunnon mukaan useamman näytteen osalta esitetyt toimenpiderajat tekninen
mittausepävarmuus huomioiden ylittyvät joko yhden tai useamman raja-arvon
osalta ja/tai näytteen mikrobisuvusto on tavanomaisesta poikkeava eli on havaittu
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
Raportista ja sen sisältämästä lausunnosta on kysytty tutkimuksen tekijöiltä, mitä
tulokset käytännön kannalta tarkoittavat. Vastauksen mukaan: ”Lyhytaikainen,
vain muutamia viikkoja kestävä, oleskelu tiloissa on kyllä turvallista järjestää. Rakenteissa on paikallisia mikrobikasvustoja, mutta niiden laajuus voidaan arvioida
olevan rakennetyyppi ja rakennuksen ikä huomioiden tyypillisille tasolla. Teidän
tulee kuitenkin varautua rakennusten melko pikaisiin peruskorjauksiin ja siihen,
että herkistyneille ihmisille myös lyhyt oleskelu tiloissa saattaa aiheuttaa oireita,
ja tämän kaltaiselle tilanteelle teidän on laadittava toimintasuunnitelma. Asuntolassa sisäilman laatua voi/tulee parantaa asentamalla huoneisiin
korvausilmaventtiilit.”
Raportin ja lausunnon perusteella on kysytty ohjeistusta sekä AVIn työsuojeluneuvonnasta että Terveystalon työterveyslääkäriltä. Molempien tahojen ohjeistus
on, että kaikki tilat laitetaan kuntoon, ennen kuin yksikään ihminen menee tiloihin.
Työterveyshuollosta korostettiin, että tilanteessa on syytä edetä turvallisuusnäkökulma ja riskienhallinta edellä, mieluummin varman päälle kuin ottaen tietoisia
riskejä. Työterveyshuollon näkemyksen mukaan jos/kun leirikeskusta ei itse käytetä, niin sitä ei myöskään annettaisi muillekaan käyttöön.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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5) Ylistenrannan leirikeskuksen poisto käytöstä toistaiseksi
jatkuu…
Kun kuntotutkimuksen loppuraportti ja kustannusarviot sisältävä 10 vuoden PTSsuunnitelma on saatu leirikeskuksen osalta, voidaan miettiä, mikä on leirikeskuksen käyttöaste huomioiden tarkoituksenmukaisin toimintasuunnitelma
leirikeskuksen osalta. Aikataulusyistä, jotta vuoden 2021 rippikoulujen toteutusta
voidaan lähteä suunnittelemaan, tehdään niiden osalta jo tässä kohtaa tilavaraukset muualle kuin Ylistenrannan leirikeskukseen ja tämä huomioidaan vuoden
2021 talousarvion laadinnassa.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että Huittisten seurakunta ei toistaiseksi käytä Ylistenrannan leirikeskusta omaan toimintaan eikä
leirikeskusta vuokrata ulkopuolisille.

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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MUUT ASIAT
6) Huittisten kirkon ja seurakuntakeskuksen äänentoiston kartoituksen hankinta
KN 6/9.7.2019 128 § 6)
Huittisten kirkon äänentoistossa on havaittu vikaa ja asiaa on selvitetty, jotta korjaaminen voitaisiin aloittaa. Samassa yhteydessä on esitetty toiveita myös äänentoiston
parantamisesta muissa seurakunnan tiloissa.
Äänentoiston uudistaminen kirkossa edellyttää suunnittelua ja valmistelua, sekä korjaustoimenpiteiden ajaksi korvaavaa laitteistoa. Tämä laitteisto voidaan vuokrata tai hankkia
omaksi käytettäväksi myöhemmin esimerkiksi siirrettävänä äänentoisto-kalustona muualla seurakunnan tiloissa.
Asiaa on selvitetty ja väliaikaisratkaisuksi ja myöhemmin käytettäväksi kalustoksi on ehdotettu yhtä pilarikaiutinjärjestelmää sekä täydentäviä kaiuttimia, joilla äänentoisto
saadaan järjestettyä, kunnes varsinainen äänentoisto saadaan korjattua. Tämän lisäksi
kirkkoon voidaan hankkia äänipöytä, jonka avulla saadaan parannettua kirkon äänentoiston ja radioinnin ohjaamista. Lisäksi on keskusteltu langattomien mikrofonien
uusimisesta niin, että kirkossa voidaan käyttää myös pääpantamikrofoneja.
Kokonaiskustannusten laitehankintojen osalta on arvioitu olevan noin 5 000 euroa. Osa
laitteista tulisi jäämään kirkkoon, mutta erityisesti pilarikaiuttimen käyttö myös muissa
tiloissa on mahdollista, kun kirkon äänentoisto on saatu korjattua.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto
1) antaa talouspäällikölle valtuudet tehdä tarvittavat laitehankinnat ja vuokrasopimukset
laitteista ja
2) päättää, että kustannukset huomioidaan vuoden 2019 lisätalousarviossa.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

----------------KN 5/19.5.2020 84 § 6)
Talouspäällikön viranhaltijapäätöksellä 33/2019 on toteutettu yllä oleva kirkkoneuvoston päätös Huittisten kirkon äänentoiston parantamisesta ja tehty
tarvittavat laitehankinnat ja vuokrasopimukset laitteista Huittisten kirkon äänentoiston parantamiseksi siten, että osa laitteista hankittiin seurakunnalle omiksi ja
osa laitteista vuokrattiin. Vuonna 2019 toteutettu ratkaisu oli tarkoitettu väliaikaiseksi, kunnes äänentoisto saadaan korjattua. Samanaikaisesti on tullut ilmi
tarve päivittää myös Huittisten seurakuntakeskuksen äänentoistoa.
Talouspäällikkö on pyytänyt väliaikaisratkaisun Huittisten kirkon äänentoiston parantamiseksi toteuttaneelta Orrester Oy:ltä tarjouksen Huittisten kirkon
äänentoiston ja Huittisten seurakuntakeskuksen äänentoiston kartoittamisesta ja
korjaamisen suunnittelusta. Orrester Oy tarjoaa ko. kiinteistöjen äänentoiston
kartoituspalvelua hintaan 868 € (sis. alv. 24 %). Tarjous sisältää olemassa olevan
kaluston silmämääräisen kartoituksen, tilan ja erilaisten laite- ja asennusvaihtoehtojen arvioinnin, käyttötarpeen ja tilan mukaisen järjestelmän korjaamisen
suunnittelun sekä hankittavaksi suunniteltavan kaluston riittävän vaatimustason
mukaisen listaamisen. Kartoitus toteutetaan siten, että hankittavaksi ajateltu laitjatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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6) Huittisten kirkon ja seurakuntakeskuksen äänentoiston kartoituksen hankinta
jatkuu…
teisto mukautuisi hyvin erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Laitteiston tulisi olla käyttäjän tarpeen mukaista, helppokäyttöistä, sekä edustaa hyvää ammattilaatua.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että Huittisten kirkon ja
seurakuntakeskuksen äänentoiston kartoitus hankitaan Orrester Oy:ltä tarjouksen mukaisesti ja valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan hankintaa varten
tarvittavat sopimukset ja muut dokumentit.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Tähän päätökseen voi hakea
muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Huittisten kirkkoneuvostolle (Hankintalaki
132-135 §).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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7) Seurakunnan maallikkovalitsijoiden vaali piispan vaalia varten
Turun piispan virka tulee avoimeksi 1.2.2021 lukien arkkipiispa Kaarlo Kallialan
virkasuhteen päättyessä. Tuomiokapituli on määrännyt piispan vaalin toimitettavaksi siten, että ensimmäinen vaalipäivä on torstaina 5.11.2020 klo 13.00 ja
tarvittaessa toisen kierroksen vaalipäivä torstaina 3.12.2020 klo 13.00. (liite 1).
Vaali toimitetaan arkkihiippakunnassa kussakin rovastikunnassa lääninrovastin
puheenjohdolla.
Seurakuntien kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet valitsevat piispan vaalia varten
tuomiokapitulin päättämän määrän maallikkovalitsijoita. Huittisten seurakunnan
osalta maallikkovalitsijoita valitaan 10. Vaalikelpoisuus maallikkovalitsijaksi määräytyy samoin kuin seurakuntavaaleissa eli KL 23 luvun 2 §:n 1 momentin
mukaan. Vaalikelpoinen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.
Kirkkoherran tulee huolehtia, että valinta toteutuu ja lähettää tieto valittujen nimistä, postiosoitteista ja sähköpostiosoitteista tuomiokapituliin viimeistään
1.7.2020. Jos valinnan jälkeen ja ennen varsinaisia vaalipäiviä joku valituista menettää vaalikelpoisuutensa, esim. muuttaa toiselle paikkakunnalle, siitä on
ilmoitettava tuomiokapituliin. Tällaisella henkilöllä ei ole äänioikeutta vaalipäivänä.

Päätösehdotus (vs. kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto toimittaa Huittisten seurakunnan maallikkovalitsijoiden vaalin (10 henkilöä) piispan
vaalia varten.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska asian käsittely
on valmistelua (KL 24:5).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
1. Talouspäällikön päätökset: 11-15/2020
2. Kirkkoherran päätökset: 2/2020
3. KIPAssa tehdyt viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherran hyväksymät ajalta: 1.4. – 30.4.2020
Talouspäällikön hyväksymät ajalta: 1.4. – 30.4.2020
4. Kirkkopalvelut on lähettänyt seurakuntaan 16.4.2020 tiedon: ”Tulevan kesän
2020 tiekirkkokausi kesäkuusta elokuuhun perutaan koronaepidemian vuoksi.
Epidemian kestoa ja sen vaikutusta ihmisten liikkumiseen ja kokoontumisen rajoituksiin on mahdoton arvioida. Haluamme toimia vastuullisesti, emmekä
vaarantaa kävijöitä ja työntekijöitä tilanteessa, jossa koronaviruksen leviäminen
on yhä mahdollista. Tiekirkot ovat madaltaneet ihmisten kynnystä tulla kirkkoihin,
ja ne ovat tarjonneet levähdyspaikan rauhaa ja arkkitehtonisia elämyksiä etsiville
ihmisille. Onkin erityisen harmillista, että joudumme perumaan tulevan kesän tiekirkkokauden epidemian takia.”
5. Turun arkkihiippakunnan hiippakuntapastori on tehnyt 28.4.2020 viranhaltijapäätöksen 38/2020 Jani Laaksosen virkavapaus Huittisten seurakunnan
kirkkoherran virasta ajalle 1.-22.6.2020. Päätöksen mukaan Jani Laaksoselle on
myönnetty virkavapautta Huittisten seurakunnan kirkkoherran virasta ajalle 1.–
22.6.2020.
6. Turun arkkihiippakunnan hiippakuntapastori on tehnyt 28.4.2020 viranhaltijapäätöksen 39/2020 Jyrki Smolanderin viranhoitomääräys Huittisten seurakunnan
kirkkoherran viransijaiseksi ajalle 1.-22.6.2020. Päätöksen mukaan pastori Jyrki
Smolanderille annetaan kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla viranhoitomääräys o.v.o. Huittisten seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi ajalle 1.–
22.6.2020.
7. Vampulan pappilan vuokralainen on irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään 30.6.2020. Vampulan pappila otetaan seurakunnan omaan käyttöön
hautausmaan kausityöntekijöiden taukotiloiksi 1.7.2020 alkaen.
8. Tapio Luoma vihki 3.5.2020 Turun tuomiokirkossa papiksi Maire Lampikosken.
Maire Lampikoski sai viranhoitomääräyksen Huittisten seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi ajalle 3.5.–31.10.2020.
9. Porin ev.lut. seurakuntayhtymä on toimittanut Huittisten seurakunnalle Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueen seurakuntien sairaalasielunhoidon
yhteistoimintaan liittyvät dokumentit: kustannustenjako ja laskutus, talousarvio
2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022. Sopimus Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon yhteistoiminnasta on astunut voimaan 1.1.2018
alkaen kustannustenjaon osalta. Sopimusjärjestelyjen johdosta 1.1.2018 alkaen
Porin ev.lut. seurakuntayhtymä ylläpitää sairaalasielunhoidon yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvia toimintoja Porissa ja Harjavallassa ja Rauman seurakunta
Raumalla. Saatekirjeen mukaan sairaalasielunhoidon järjestelyt on tehty työryhmän ohjaamana yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ja kaikki toiminnalliset
sopimusvelvoitteet on toteutettu.
10. Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään tiistaina 23.6.2020 klo 18 alkaen.
11. Vs. kirkkoherra antoi selvityksen seurakunnan toiminnasta ja sen edellyttämistä erityisjärjestelyistä koronatilanteessa tuomiokapitulista saatujen ohjeiden
mukaan 1.6.2020 alkaen.
Päätösehdotus (vs. kirkkoherra): Ilmoitetaan tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA
5/19.5.2020

SIVU
32/32

Päätös: Ilmoitettiin tiedoksi.
Muutoksenhaku: Viranhaltijapäätöksistä on erikseen annettu muutoksenhakuohjeet. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
86 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Vs. kirkkoherran ehdotus: Pöytäkirja on saatavilla kirkkoherranvirastosta
20.5.2020 – 3.6.2020, 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.

87 §

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

88 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. Luettiin yhdessä Herran siunaus.

_________________________
Jyrki Smolander
puheenjohtaja

_________________________
Sanna Kemppi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi
Huittinen 19.5.2020

_________________________
Mari Suomela

_________________________
Matti Virtanen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
20.5.2020 – 3.6.2020, 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 4.6.2020

__________________________
Jyrki Smolander, vs. kirkkoherra
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

