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Jäsenet, paikalla:
Jani Laaksonen, khra, puheenjohtaja, sihteeri 93 §:n käsittelyn ajan.
Mikko Kaunisto
Ilona Kojo
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio, varapuheenjohtaja, poissa kokouksesta kohdan 93 § käsittelyn
ajan klo 18.15-18.40.
Maritta Tuominen (poissa hautausmaakatselmuksista 7.7.2020)
Matti Virtanen
Varajäsenet, paikalla:
Päivi Huhtanen (poissa hautausmaakatselmuksista 7.7.2020), Mari Suomelan
varajäsen
Ritva Palokangas (poissa hautausmaakatselmuksista 7.7.2020), Anne Palosen
varajäsen
Jäsenet, poissa:
Anne Palonen
Mari Suomela
Muut läsnäolijat:
Lasse Luoto, kirkkovaltuuston puh.joht. (poissa hautausmaakatselmuksista
7.7.2020)
Sanna Kemppi, talouspäällikkö, sihteeri 89-92 §:t ja 94-108 §:t, poissa kokouksesta kohdan 93 § käsittelyn aikana klo 18.15-18.40.
Muut poissaolevat:
Aila Hänninen, kirkkovaltuuston varapuh.joht.
Jyrki Smolander, kappelisrk:n kappalainen (poissa hautausmaakatselmuksista
7.7.2020)
Käsiteltävät asiat:
89 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

90 §

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 3.7.2020.
Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköisesti 3.7.2020.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla nimenhuudossa.
Päätös: Paikalla oli puheenjohtaja ja kuusi kirkkoneuvoston jäsentä sekä kaksi
varajäsentä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

91 §

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 Mikko Kaunisto
ja Ilona Kojo.

Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mikko Kaunisto ja Ilona Kojo.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Kaunisto ja Ilona Kojo. Pöytäkirja
tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

92 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus: Työjärjestys hyväksytään jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäten kohtaan 104 § Muut asiat
3) Muutos koulutussuunnitelmaan 2020, 4) Petri Sorvan virkavapaa-anomus ja
Sinikka Ritakallion asiana 5) Tilojen käyttö ja toimistojen aukiolo sekä ilmoitusasioihin 1 lisäys.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________
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HENKILÖSTÖASIA (SALAINEN)

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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HENKILÖSTÖASIA (SALAINEN)
jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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KOLEHDIT VAMPULAN KIRKOSSA KESÄKAUDELLA 2020
Kappelineuvosto on kokouksessaan 4.6.2020 hyväksynyt liitteenä 1 olevan kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelman (kesä-elokuu).

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

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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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 23.6.2020
Kirkkovaltuuston kokous pidettiin 23.6.2020 ja kokouksessa kirkkovaltuusto käsitteli seuraavat asiat:
29 §
30 §
31 §
32 §
33 §
34 §
35 §
36 §
37 §
38 §
39 §
40 §
41 §
42 §

Kokouksen avaus
Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille ja läsnä
olevien toteaminen
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Huittisten seurakunnan talousarviotilien tilinpäätös ja vuosikertomus
toiminnasta vuodelta 2019
Hautainhoitorahaston vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen
Huittisten seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestys
Seurakunnan maallikkovalitsijoiden vaali piispan vaalia varten
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Valitusosoitus
Kokouksen päättäminen

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto toteaa, että edellä mainitussa
kirkkovaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset voidaan panna täytäntöön, kun
ne saavuttavat lainvoiman 28.7.2020. Kohdassa 38 § Muut asiat valtuutettu Joonas Immonen jätti valtuustoaloitteen ”Seurakuntavaalien 2022
äänestyspaikat suunniteltava yhteistyössä nuorten kanssa” ja valtuutettu Jaakko
Lehtimäki jätti valtuustoaloitteen ”Selvityksen saaminen hahmottamaan srk:n
maa- ja metsäomistuksen kokonaiskuvaa”. Edellä mainittujen valtuustoaloitteiden osalta kirkkoneuvosto päättää, että ne annetaan talouspäällikölle valmistelua
varten.

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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HUITTISTEN HAUTAUSMAAKATSELMUS
Huittisten hautausmaan katselmus toteutettiin puutarhuri Tarja Lehtiön johdolla
puutarhurin laatiman katselmuslistan mukaisesti tiistaina 7.7.2020 klo 17.0017.45. Maritta Tuominen sekä varajäsenet Päivi Huhtanen ja Ritva Palokangas
olivat poissa hautausmaakatselmuksesta.
1. Kaadetut puut ja kannot sekä leikatut tammet
Keväällä 2020 on hautausmaalta kaadettu muutama mänty sekä poistettu
suunnitelman mukaisesti vanhojen tammien kuivia oksia. Kantojen jyrsintää
on valittu urakoitsija ja työ toteutetaan kesä-heinäkuun aikana.
2. Uurnalehdon nimikilpien muutos
Kirkkoneuvosto päätti syyskuun 2019 kokouksessa, että muistolehdon laatat uusitaan. Tutustutaan uusiin laattoihin.
3. Kynttilälyhdyt hautakivissä
Syyskuun 2019 kokouksessa määriteltiin rajat, joilla lyhtyjen kiinnittämin hautakiviin on mahdollista. Keväällä 2020 on kieltäydytty tuolloin tehdyn
päätöksen mukaisesti hoitamasta hautaa, jolla on kiinteä kynttilälyhty kiinnitettynä kukkareunukseen. Tutustutaan myös kuinka lyhtyjen kiinnittäminen
uusilla rajoituksilla on toteutettu.
4. Sakastin vesialtaan maisemointi
5. Kappeli ja ruuhkaantuminen

Päätösehdotus (talouspäällikkö):
1. Merkitään tiedoksi kaadetut puut ja leikatut tammet sekä kantojen jyrsinnän
toteutus.
2. Merkitään tiedoksi uurnalehdon nimikilpien muutos.
3. Merkitään tiedoksi hautakivissä olevat kynttilälyhdyt ja niihin liittyvät aiemmat
kirkkoneuvoston päätökset sekä päätösten toteuttaminen hautaustoimessa ja
haudanhoitoon liittyen. Kirkkoneuvosto päättää, että se valtuuttaa talouspäällikkö Sanna Kempin vastaamaan kirkkoneuvostolle lähetettyyn hautakiven
kynttilälyhtyyn liittyvään kirjeeseen kirkkoneuvoston puolesta (liite 1).
4. Merkitään tiedoksi sakastin vesialtaan maisemointi.
5. Merkitään tiedoksi siunauskappelin tilanne.
5Päätös:
1. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
2. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
3. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
4. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
5. 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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VAMPULAN HAUTAUSMAAKATSELMUS
Vampulan hautausmaan katselmus toteutettiin puutarhuri Tarja Lehtiön johdolla
puutarhurin laatiman katselmuslistan mukaisesti tiistaina 7.7.2020 klo 18.1018.40. Maritta Tuominen sekä varajäsenet Päivi Huhtanen ja Ritva Palokangas
olivat poissa hautausmaakatselmuksesta.
1. Menneiden sukupolvien kivi
Hautaan kunnostettu myös toinen kivi. Listojen kiinnitys vielä tänä vuonna.
2. Palautuneet haudat
Historiallisten kivien työryhmä kokoontui tammikuussa ja valitsi säilytettävät
hautakivet. Palautuneiden hautojen muistomerkkien siirto paikaltaan vielä
tänä kesänä. Vapaat hautapaikat inventoidaan.
3. Hautausmaakiinteistöt
Alkukesän 2020 taukopaikkana toiminut srk-talo. Vanha taukotupa huonossa
kunnossa. Pappilan asunto toimii taukopaikkana loppukauden. Mitä ensi
vuonna?
4. Käytävän korjaaminen vesitöiden jälkeen
Leppäkujanteen kunnostus tehty talousarvion ulkopuolelta, koska tietoa vesiputkien vetämisestä ei ollut v.2020 talousarviota tehdessä.
5. Ilmoitustaulun uusiminen v.2021

Päätösehdotus (talouspäällikkö):
1. Merkitään tiedoksi Menneiden sukupolvien kiven tilanne.
2. Merkitään tiedoksi palautuneiden hautojen tilanne.
3. Merkitään tiedoksi hautausmaan taukotuvan tilanne.
4. Merkitään tiedoksi hautausmaan käytävän korjaaminen.
5. Todetaan, että ilmoitustaulu on tarpeen uusia ja päätetään, että uusiminen
huomioidaan vuoden 2021 talousarviossa.

Päätös:
1. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
2. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
3. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
4. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
5. 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
KN 5/19.5.2020
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.

----------------KN 6/14.7.2020 98 §
Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen (KJ) 15 lukuun. Siinä säädetään
myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan
ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti.
Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2)
Finanssialan keskusliitto julkaisee säännöllisesti omilla tilastosivuillaan talousennusteiden koontitaulukkoa, johon on kerätty valtion ja tutkimuslaitosten sekä
pankkien talouden ennusteita kuluvalle vuodelle ja seuraavalla vuodelle. Tämän
hetkiset ennusteet on koottu 08/2019-06/2020 julkaistuista ennusteista, joista
tässä yhteydessä otetaan huomioon ainoastaan 04-06/2020 koronatilanteen johdosta päivitetyt ennusteet. Ennusteiden yhteenvedon mukaan (keskiarvo
ennusteista) vuonna 2021 BKT kasvaa 3,7 % (vuonna 2020 -6,7 %), inflaatio on
1,2 % ja työttömyysaste nousee 8,3 %:iin.
Talousarvion laadinnassa taloudellisena lähtökohtana on verotulojen kehitys.
Huittisten seurakunnan kirkollisveron tuloveroprosentti on ollut 1.1.2020 alkaen
1,6 % (2011-2019 tuloveroprosentti oli 1,5 %).
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________
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VUODEN 2021 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET
jatkuu…
Huittisten seurakunnalle vuosittain tilitettyjen verotulojen kehitys:
tilitetty kirkollisvero
vuosi 2020 TA
vuosi 2019
vuosi 2018
vuosi 2017
vuosi 2016
vuosi 2015
vuosi 2014
vuosi 2013
vuosi 2012
vuosi 2011

muutos ed.
vuoteen

1 824 000,00
1 698 728,89
1 687 555,24
1 783 098,10
1 753 245,73
1 815 272,55
1 794 513,38
1 790 521,84
1 722 810,00
1 733 959,20

7,37 %
0,66 %
-5,36 %
1,70 %
-3,42 %
1,16 %
0,22 %
3,93 %
-0,64 %
8,63 %

yhteisövero/valtionrahoitus
192 050,00
194 662,01
202 264,44
203 330,16
233 079,39
190 215,16
180 161,21
168 161,22
161 899,36
219 771,76

yhteensä
2 016 050,00
1 893 390,90
1 889 819,68
1 986 428,26
1 986 325,12
2 005 487,71
1 974 674,59
1 958 683,06
1 884 709,36
1 953 730,96

muutos ed.
vuoteen
6,48 %
0,19 %
-4,86 %
0,01 %
-0,96 %
1,56 %
0,82 %
3,92 %
-3,53 %
10,10 %

Huittisten seurakunnan kirkollisverojen kehitys verovuosittain vuodesta 2011 (kirkollisveroprosentti nousi 1,4 %:sta 1,5 %:in 1.1.2011):
kirkollisvero
verovuosi 2020 TA
verovuosi 2019 TA
verovuosi 2018
verovuosi 2017
verovuosi 2016
verovuosi 2015
verovuosi 2014
verovuosi 2013
verovuosi 2012
verovuosi 2011

1 824 000,00
1 709 000,00
1 706 347,80
1 721 886,18
1 789 752,51
1 777 823,87
1 822 553,45
1 807 243,03
1 743 788,23
1 734 245,87

muutos ed.
vuoteen
6,73 %
0,16 %
-0,90 %
-3,79 %
0,67 %
-2,45 %
0,85 %
3,64 %
0,55 %
8,88 %

Kirkkohallituksen Perlacon Oy:ltä tilaaman ennusteen mukaan Huittisten seurakunnan jäsenmäärän, kirkollisveroa maksavien ja verotulojen kehitys olisi
lähivuosina seuraavanlainen (Covid-19 vaikutukset puuttuvat ennusteesta):
HUITTINEN
Asukasluku
Jäsenmäärä srk
Kirkollisveroa maksavat
Kirkollisvero 1000 e
Suhde: Jäsenmäärä/asl.
Suhde: Veroa maksavat/asl

2020
2021
2022
2023
2024
9 992
9 943
9 895
9 850
9 807
8 068
7 908
7 749
7 583
7 424
5 824
5 711
5 600
5 483
5 372
1 768,630 1 641,076 1 629,677 1 572,421 1 501,580
81 %
80 %
78 %
77 %
76 %
58 %
57 %
57 %
56 %
55 %

Tammi-kesäkuussa 2020 tilitetyt kirkollisverotulot olivat 1,1 % suuremmat kuin
edellisenä vuonna vastaavaan aikaan eli 10 116,86 euroa suuremmat kuin
vuonna 2019, mikä on lähes 55 000 euroa vähemmän kuin veronkorotuksen perusteella oli talousarviossa arvioitu. Koko kirkon osalta verotulot ovat
pienentyneet alkuvuonna 2020 edellisen vuoden vastaavaan aikaan -2,5 %.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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VUODEN 2021 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET
jatkuu…
Vuoden 2019 tilinpäätös oli 43 749,75 € ylijäämäinen. Kuluvan vuoden talousarvio on 143 880 € alijäämäinen. Suunnitelmavuosi 2021 on 120 236,65 €
alijäämäinen ja suunnitelmavuosi 2022 on 92 227,90 € alijäämäinen. Kuluvan
vuoden talousarvion toimintakate on 1 852 470 € ja vuosikate 16 800 €, joka jo
lähtötasoltaan alijäämäisenä ei riitä poistoihin. 31.12.2019 taseessa oli Edellisten
tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilillä 791 070,59 €. Vuoden 2019 ylijäämästä huolimatta alijäämäiset talousarvio 2020 sekä suunnitelmavuodet 2021-2022
vähentävät toteutuessaan tilin saldon 478 475,79 euroon (ennuste taseen saldosta 31.12.2023).
Talouden tasapainottaminen on ennusteet huomioiden edelleen ajankohtaista ja
vaatii vaikeidenkin päätösten tekemistä sekä sitoutumista jo tehtyihin päätöksiin.
Kiinteistöjen iästä johtuen tarve vuosi- ja peruskorjauksille kasvaa. Myös yleinen
kustannustaso nousee tasaisesti. Kiinteistöjen vuosi- ja peruskorjaustarpeen selvittämiseksi sekä laadittavan kiinteistöstrategian pohjaksi kiinteistöihin on
tarpeen tehdä rakenteisiin meneviä kuntotutkimuksia. Selvitykset aloitettiin
vuonna 2019 Huittisten seurakuntakeskuksesta ja niitä jatketaan vuonna 2020
Ylistenrannan leirikeskuksessa, Papintie 1:n rivitalossa ja Vampulan kirkossa.
Vuodelle 2021 ajoituisi siten Vampulan pappilan ja seurakuntatalon kuntotutkimukset.
Toimintaa ja toimintatapoja on entistä selkeämmin tarpeen kehittää siten, että
saadaan aikaan pysyviä kustannussäästöjä. Seurakunnan perustehtävän määrittely on avainasemassa, jotta toimintamenoja voidaan vähentää pysyvästi. On
kiinnitettävä huomiota tukipalveluihin ja kiinteistörakenteeseen – miten nämä palvelevat seurakunnan perustehtävää ja keskitytäänkö rakenteisiin vai toimintaan.
Lähitulevaisuudessa laadittavassa kiinteistöstrategiassa määritellään, mihin kiinteistöihin panostetaan, mitkä kiinteistöt käytetään loppuun ja mistä kiinteistöistä
voidaan luopua. Talouden ohjaamisen työkaluiksi Huittisten seurakunnalle on
alettu vuonna 2020 laatia vapaaehtoiset huomioivaa henkilöstösuunnitelmaa.
Osana henkilöstösuunnitelmaa mietitään, miten henkilöstökulujen vähentämiseksi hyödynnetään tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi.
Työnteon edellytyksistä on kuitenkin pidettävä huolta, sillä työnantajalla tulee olla
riittävä henkilöstö tehtävänsä hoitamista varten (KL 6:1,5). Tuloja voidaan pyrkiä
lisäämään kiinteistöjä myymällä tai sijoitustoimintaa kehittämällä. Sijoitustoiminnan kehittäminen verovaroin rahoitetussa julkisyhteisössä tarkoittaa riskitason
noston sijasta sijoitusratkaisujen kustannusrakenteen tarkastelua.
Nykyinen työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 asti. Talousarvioraami vuodelle 2021 laaditaan siten, että varaudutaan nykyisen henkilöstön palkkamenojen työehtosopimuksen mukaisiin korotuksiin sisältäen suorituslisäjärjestelmään varattavan summan vähintään 1,6 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä
olevien palkoista. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2021 palkkakustannukset kasvavat vuoteen 2020 verrattuna noin 1,9 prosenttia.
jatkuu…
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Toiminnan turvaamiseksi on pyrittävä löytämään kuluja karsivia ratkaisuja ja kustannustehokkaita toimintatapoja. Seurakunnassa olisi hyvä lähteä
valmistelemaan työalauudistusta, jonka yhteydessä voidaan tarkastella myös toimenkuvia – tavoitteena olisi yksinkertaistaa työnteon rakenteita ja lisätä laajaalaisempaa toimintaa. Uusia palvelussuhteita ei tule perustaa ilman erityistä harkintaa.
Liitteenä 1 on tarkempia talousarvion laadintaohjeita.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeet.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).
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RAKENTEISIIN MENEVIEN KUNTOTUTKIMUSTEN HANKINNAN VALMISTELU
Huittisten seurakunnalle on lähitulevaisuudessa tarkoitus laatia kiinteistöstrategia,
jonka lisäksi erityisesti rakennusten korjausvelan selvittäminen on tarpeen. Kiinteistöstrategian pohjaksi, jotta jokaisen rakennuksen kunto, korjaustarve sekä
tarvittavien korjausten kustannukset ovat tiedossa ja perustuvat faktoihin, on aloitettu kiinteistöjen kuntotutkimukset. Rakenteisiin menevät kuntotutkimukset on
tehty vuonna 2019 Huittisten seurakuntakeskuksessa ja tänä keväänä Ylistenrannan leirikeskuksessa. Talousarvioon on vuonna 2020 varattu määrärahat
Vampulan kirkossa ja seurakunnan omistamassa rivitalossa tehtäviä rakenteisiin
meneviä kuntotutkimuksia varten. Jotta kiinteistöihin liittyvä korjaustarve olisi
mahdollisimman tarkasti selvillä ja jotta kiinteistöstrategiaa varten voidaan arvioida, mihin kiinteistöihin kannattaa panostaa, mitkä kiinteistöt tulisi käyttää
loppuun ja mistä kiinteistöistä voidaan mahdollisesti luopua, on rakenteisiin menevät kuntotutkimukset tarpeen tehdä myös Vampulan seurakuntatalolla ja
Vampulan pappilassa. Jollain aikataululla mahdollisesti myös Huittisten kirkossa.
Mikäli rakenteisiin meneviä kuntotutkimuksia tehdään Vampulan seurakuntatalolla ja Vampulan pappilassa vuonna 2021, on rakenteisiin menevät
kuntotutkimukset Vampulan kirkossa, seurakunnan omistamassa rivitalossa,
Vampulan seurakuntatalolla ja Vampulan pappilassa sisältävän palveluhankintakokonaisuuden ennakoitu arvo 58 000 € (alv 0 %) hyvin lähellä hankintalaissa
palveluhankinnoille määriteltyä kansallista kynnysarvoa 60 000 € (alv 0 %). Jotta
hankintaa ei jouduttaisi kesken hankintaprosessia muuttamaan kansalliseksi hankinnaksi, on hankinta tarkoituksenmukaisinta tehdä hankintalain mukaisia kansallisen hankinnan periaatteita noudattaen. Hankintayksikön on ilmoitettava
kansallinen hankinta HILMA:ssa.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto
1) päättää, että Vampulan kirkossa, seurakunnan omistamassa rivitalossa,
Vampulan seurakuntatalolla ja Vampulan pappilassa tehtävät rakenteisiin
menevät kuntotutkimukset sisältävä palveluhankintakokonaisuus kilpailutetaan kansallisena hankintana, vaikka hankinnan arvo ei ylitä hankintalain 25
§:n kynnysarvoa.
2) valtuuttaa talouspäällikkö Sanna Kempin rekisteröitymään Huittisten seurakunnan edustajana/pääkäyttäjänä HILMAan.

Päätös:
Sinikka Ritakallio teki ehdotuksen, että kirkkoneuvosto päättää, että
1) Vampulan kirkossa, seurakunnan omistamassa rivitalossa, Vampulan seurakuntatalolla ja Vampulan pappilassa tehtäväksi suunniteltuja rakenteisiin
meneviä kuntotutkimuksia sisältävää palvelukokonaisuutta ei kilpailuteta kansallisena hankintana, sillä tähän hankintakokonaisuuteen ei ole valtuuston
myöntämiä määrärahoja. Näin ollen valtuutus HILMA:an rekisteröitymiseksi ei
ole myöskään tarpeen.
jatkuu…
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2) hankitaan Vampulan kirkossa tehtävä rakenteisiin menevä kuntotarkastus,
jotta kirkon kunnon ylläpitämiseksi tarvittavat kunnostustyöt voidaan suorittaa.
Kunnostustöiden yhteydessä kirkko tulee liittää vesijohtoverkkoon mahdollisimman pian.
3) Huittisten Papintie 1:n rivitalossa tehdään peruskuntoarvio.
4) Muista kuntotarkastuksista päätetään, kun kirkkoneuvosto on saanut Huittisten seurakuntakeskukseen ja Ylistenrannan leirikeskukseen tehtyjen
kuntotarkastusten tulokset mahdollisine toimenpide-ehdotuksineen.

Ritakallion ehdotusta ei kannatettu. Kirkkoneuvosto päätti talouspäällikön päätösehdotuksen mukaisesti.

Sinikka Ritakallio jätti eriävän mielipiteen, jona toimii Ritakallion kirjallisesti jättämä vastaehdotus (liite 1).

Muutoksenhaku: 1) Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5). 2) Tähän päätökseen voi
hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL
24:3).
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO OHJESÄÄNTÖ
KN 5/19.5.2020 78 §
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/lainsaadanto/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-
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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 mukaisista suorituslisistä ja työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien
maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille;”
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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
verkossa. Läsnäolo ja puheoikeus kappeliseurakunnan kappalaisella pitäisi muuttaa
muotoon kappeliseurakunnan papille. Talouspäällikön läsnäolo-oikeus kirkkoneuvoston
kokouksessa. Kirkkoherran toimivalta 23 § ja 24 §.
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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.
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.
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----------------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
Sinikka Ritakallio
Leena Räikkä
Mari Suomela
Harri Syrjälä
Antti Törmä
Matti Virtanen

Ei
Jaa
Jaa
Jaa
Ei
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Ei
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
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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.
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.”
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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.

----------------KN 6/14.7.2020 100 §
Huittisten seurakunnan kirkkovaltuuston päätöstä kirkkoneuvoston ohjesäännön
hyväksymisestä (KV 2/27.2.2020 20 §) koskeva alistusasian käsittely on rauennut ja sen johdosta kirkkovaltuuston 27. päivänä toukokuuta 2014 hyväksytty ja
6. päivänä elokuuta 2014 vahvistettu ohjesääntö siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen säilyy voimassa. Jotta suorituslisäjärjestelmää (KN 8/18.9.2018
150 §) voidaan toteuttaa suunnitellun mukaisesti, on kirkkoneuvoston ohjesääntöä muutettava samalla muutoksella, joka sisältyi rauenneeseen
kirkkovaltuustossa 27.2.2020 hyväksyttyyn ohjesääntöön:
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 § Talouspäällikkö 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:
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
100 §

PÖYTÄKIRJA
6/14.7.2020

SIVU
23/33

HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO OHJESÄÄNTÖ
jatkuu…
”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 (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto hyväksyy esitetyn muutoksen kirkkoneuvoston ohjesääntöön ja
lähettää muutetun ohjesäännön tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös: Sinikka Ritakallio teki ehdotuksen, että kirkkoneuvosto ei esitä kirkkovaltuustolle muutoksia kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Päivi Huhtanen kannatti
Ritakallion ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu vastaehdotus, oli asiasta äänestettävä. He, jotka kannattavat talouspäällikön
päätösehdotusta, äänestävät Jaa, ja he, jotka kannattavat Ritakallion ehdotusta,
äänestävät Ei. Suoritettiin nimenhuutoäänestys:
Päivi Huhtanen
Mikko Kaunisto
Ilona Kojo
Ritva Palokangas
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Maritta Tuominen
Matti Virtanen
Jani Laaksonen

Ei
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Ei
Jaa
Jaa
Jaa

¨
Todettiin, että Jaa-ääniä oli annettu 7 ja Ei-ääniä 2. Äänestyksen jälkeen kirkkoneuvosto päätti talouspäällikön päätösehdotuksen mukaisesti esittää
kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy esitetyn muutoksen kirkkoneuvoston ohjesääntöön ja lähettää muutetun ohjesäännön tuomiokapitulin
vahvistettavaksi

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).
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VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN KONVERTOINTI
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 17/2019 julkistanut haettavaksi hiilineutraaliusavustuksen Hiilineutraali kirkko 2030 -ohjelmaan liittyen. Yleiskirjeen mukaan:
”Kirkkohallituksen täysistunto päätti jakaa 15.10.2019 arviolta noin 900 000 euroa
seurakuntatalouksien omistamien vanhojen suojeltujen rakennusten lämmitysja/tai sähköjärjestelmien uusimiseen fossiilisia energialähteitä käyttävistä hiilineutraaleiksi vuoden 2020 aikana.” ja ”Kysymyksessä ovat seurakuntatalouden
omistamaan yksittäiseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen tai
rakennuksiin kohdistuvat muutostyöt. Suojellut rakennukset voivat olla kirkkolailla
suojeltuja, kaavalla, muulla lailla suojeltuja tai esimerkiksi RKY-kohteita.” Öljylämmitys on Huittisten seurakunnan omistamissa kiinteistöissä Vampulan kirkossa ja
Vampulan pappilassa. Ohjelman puitteissa on mahdollista saada avustus suojeltujen kohteiden öljylämmityksen muutokselle, joten avustusmahdollisuus koskee
Vampulan kirkkoa.
Kirkkohallitus on palkannut DI Energianeuvoja Bengt Avellanin avustamaan seurakuntia muutostöiden suunnittelussa ja kustannusten arvioinnissa. Vampulan
kirkon osalta kommentit ovat alla:
”Nykyisellä kiertoilmalämmitysjärjestelmällä voidaan nopeasti lämmittää kirkon
ilmaa. Järjestelmän heikkous on kuitenkin ilmanjako, joka puhaltaa lämmitettyä
ilmaa yhdestä kohteesta alttarin viereisen seinään asennetun säleikön kautta ja
poistoilma imetään sen alla lattiaan asennetun säleikön kautta. Tämä jättää osan
kirkkosalia lämmittämättä.
Järjestelmä on toimintaperiaatteeltaan yksinkertainen ja todennäköisesti hyvin
äänekäs, joten sen pitäminen käynnissä tilaisuuksien aikana ei ole mahdollista.
Tilaisuuksien aikana varsinainen lämmitys tapahtuu penkkien alle asennettujen
suoraa sähköä käyttävien lämmittimien avulla. Lämmönjako on kävijöitä silmällä
pitäen onnistunut koska lämpö pysyy oleskeluvyöhykkeellä, mutta energiatehokkuuden kustannuksella.
Yksinkertaisimmillaan järjestelmän konvertointi voidaan toteuttaa siten että nykyisen öljykattilan tilalle asennetaan ilmasta lämpönsä ottava lämpöpumpun
kondensaattori suoraan kiertoilmakoneen ilmavirtaan.
Vaihtoehtoisesti voidaan järjestelmä täydentää varaajasäiliöllä, jota lämmitetään
lämpöpumpulla ja vesi-glykolikiertoisen lämmönsiirrin asennetaan kiertoilmakoneeseen.
Kummassakin tapauksessa kannattaisi kiertoilmakoneen uusimista harkita. Tavoite olisi nopeussäätöisellä puhaltimella varustetun kiertoilmakoneen avulla
aikaansaada niin hiljainen järjestelmä, että sitä voitaisiin pitää käynnissä myös
toimitusten aikana.
Kiertoilmasäleikköjen, varsinkin poistoilmasäleikön sijainnin muutosta voisi harkita, mutta todennäköisesti tämä aiheuttaisi varsin mittavia rakennemuutoksia.
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Lämpöpumpun asennus ei vaatisi kaivaustöitä ja ulkoyksikön asennus lisärakennuksen yhteyteen ei aiheuttaisi kovin suurta esteettistä häiriötä.
Kustannusarvio n. 30 k€ + kiertoilmakoneen uusiminen, yhteensä noin. 50 k€
Täysin erilainen vaihtoehto, jossa nykyinen kiertoilmajärjestelmä jätettäisiin ennalleen, olisi Split- tyyppisen ilma-ilma -lämpöpumppujärjestelmä lattialle
asennettavilla sisäyksiköillä joita olisi 4 kpl per ulkoyksikkö. Ulkoyksiköitä voisi
olla joko yksi tai kaksi.
Ajatus tässä olisi aikaansaada hiljainen lämmitysjärjestelmä, joka jakaisi lämmön
tasaisesti koko kirkkosaliin eikä aiheuttaisi esteettisiä haasteita. Järjestelmän mitoitus ei vastaisi huipputehontarvetta mutta ylläpitäisi tasaisen peruslämpötilan
kirkkosalissa.
Tällaisen järjestelmän kustannusarvio olisi noin 15 k€ per ulkoyksikkö.”
Liitteenä 1 on yhden laitevalmistajan esitteitä 2 kpl, joista saa käsityksen, miltä
mahdollisesti kirkkoon asennettavat laitteet näyttäisivät.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 17/2019 Kirkkohallituksen päätös 15.10.2019 nk.
hiilineutraalisuusavustus lukee 2.10.2019 alkaen suunnitteilla olevien järjestelmämuutoshankkeiden osalta, että: ”haku 1.7.2020 mennessä, lainvoimainen päätös
suunnitelmien hyväksymisestä (kirkkovaltuusto tai muu asiassa toimivaltainen
elin), arvio kokonaiskustannuksista ja muutoksen kuvauksesta tarvitaan liitteeksi.”
Avellanilta saadun tiedon mukaan hakuaikaa olisi jatkettu elokuun 2020 loppuun.
Koska sekä Avellan että hiilineutraalisuusavutuksista lisätietoja antava Kirkkohallituksen yliarkkitehti ovat elokuulle asti vuosilomalla ei hakuajan jatkolle ole asian
valmistelun yhteydessä saatu varmistusta.
Huittisten seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 § 2 momentissa säädetään kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista, joista kirkkoneuvosto päättää.
10 § 2 momentin kohdan 1 mukaan kirkkoneuvosto päättää hankinnasta, jos sen
arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään ja
kohdan 2 mukaan kirkkoneuvosto päättää rakennuspiirustusten hyväksymisestä,
jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä
kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään. Kirkkovaltuuston määräämä euromääräinen raja (KV
2/8.6.2010 30 §) kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 § 2 momentin 1 kohdan osalta
on 100 000 € ja 2 kohdan osalta on 50 000 €, joten kirkkoneuvosto on yllä mainittujen kustannusarvioiden perusteella päätösvaltainen toimielin hyväksymään
sekä hankinnan että mahdollisen suunnitelman.
Liitteenä 2 on esitäytetty rakennusavustushakemus.
jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
101 §

PÖYTÄKIRJA
6/14.7.2020

SIVU
26/33

VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN KONVERTOINTI
jatkuu…
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää,
1) että se hyväksyy suunnitelman Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän konvertoinnista siten, että nykyisen öljykattilan tilalle asennetaan ilmasta
lämpönsä ottava lämpöpumpun kondensaattori suoraan kiertoilmakoneen ilmavirtaan ja samalla uusitaan kiertoilmakone, suunnitelman kustannusarvio
50 000 €;
2) että Huittisten seurakunta hakee Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän konvertointia varten Kirkkohallituksen rakennusavustusta;
3) että se valtuuttaa talouspäällikkö Sanna Kempin täyttämään ja allekirjoittamaan avustushakemuksen;
4) että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 50 000 €:n lisämäärärahan
myöntämistä Vampulan kirkolle 1015020200 (pääluokka 5 kiinteistötoimi)
vuodelle 2020;
5) että yllä olevat päätökset 1 ja 4 ovat ehdollisia ja suunnitelmien kanssa edetään vuonna 2020 ainoastaan, mikäli hiilineutraalisuusavustuksen hakuaikaa
on jatkettu ja kirkkohallitus myöntää avustuksen.

Päätös: Keskustelun aikana talouspäällikkö muutti päätösehdotuksen 1 kohdan
kuulumaan seuraavasti: ”että se hyväksyy suunnitelman Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän konvertoinnista siten, että nykyisen öljykattilan tilalle asennetaan
ilmasta tai maasta lämpönsä ottava lämpöpumpun kondensaattori suoraan kiertoilmakoneen ilmavirtaan ja samalla uusitaan kiertoilmakone, suunnitelman
kustannusarvio 50 000 €”. Päätettiin talouspäällikön ehdotuksen mukaisesti muutetulla 1 kohdalla.

Muutoksenhaku: 1-3) ja 5) Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3). 4) Tähän päätökseen
ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
(KL 24:5).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
102 §

PÖYTÄKIRJA
6/14.7.2020

SIVU
27/33

HUITTISTEN TARASKALLION ALUEEN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN
LUONNOS NÄHTÄVILLÄ
Huittisten seurakunta on vastaanottanut liitteenä 1 olevan Huittisten Taraskallion
alueen tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksen sekä ilmoituksen luonnoksen nähtävillä olosta. Kaavaluonnos ja -selostus liitteineen ovat julkisesti nähtävillä 18.6.28.8.2020 ja mahdolliset mielipiteet tulee osoittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä kaupunginhallitukselle.
Jos kirkkoneuvoston jäsenellä on ehdotus mahdolliseksi mielipiteeksi, tämä pyydetään toimittamaan kirjallisessa muodossa sähköpostitse talouspäällikölle
perjantaihin 10.7.2020 klo 10 mennessä.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että Huittisten seurakunnalla ei ole aihetta antaa Huittisten Taraskallion alueen tuulivoimaosayleiskaavan luonnokseen mielipidettä.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
103 §

PÖYTÄKIRJA
6/14.7.2020

SIVU
28/33

TAULULAHJOITUS HERTZBERG
Yksityishenkilö haluaa lahjoittaa Huittisten seurakunnalle kehystetyn valokuvan
rovasti Reinhold Hertzbergistä. Lahjoittajalla ei ole toiveita lahjoituksen suhteen.
Huittisten seurakunta on saanut vuonna 2018 lahjoituksena Hertzbergiä esittävän
taulun, joka on laitettu esille Helenansaliin. Lisäksi seurakunnan kirkkoherroista
on yksi valokuva esillä Birgitta-salin aulatilassa ja seinällä on esillä myös Hertzbergin kuva. Seurakunnan arkisto ei ole suunniteltu/tarkoitettu taiteen
säilyttämistä varten.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto kiittää seurakunnan huomioimista mahdollisena lahjoituskohteena. Kirkkoneuvosto päättää, että Huittisten
seurakunta ei ota vastaan taululahjoitusta.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

104 §

MUUT ASIAT
1) Kirkkoneuvoston kokoussuunnitelma syyskuu-joulukuu 2020
Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Elokuussa ei pidetä
kirkkoneuvoston kokousta. Loppuvuoden kokouspäiviä ei ole sovittuna.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Syys-joulukuussa kirkkoneuvoston kokoukset ovat
tiistaisin 15.9.2020, 13.10.2020, 10.11.2020 ja 8.12.2020.

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

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
104 §

PÖYTÄKIRJA
6/14.7.2020

SIVU
29/33

MUUT ASIAT
2) Ylistenjärven yksityistien tiekokous
Ylistenjärven yksityistien tiekokous pidetään lauantaina 1.8.2020 klo 13.00 Rekikosken kylätalolla Huittisissa.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto voi nimetä seurakunnalle edustajan Ylistenjärven yksityistien tiekokoukseen.

Päätös: Kirkkoneuvosto nimesi Lasse Luodon seurakunnan edustajaksi Ylistenjärven yksityistien tiekokoukseen.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
104 §

PÖYTÄKIRJA
6/14.7.2020

SIVU
30/33

MUUT ASIAT
3) Muutos koulutussuunnitelmaan 2020
Kirkon sopijajärjestöt ovat keväällä solmineet uuden virka- ja työehtosopimuksen
vuosille 2020-2022, joka tuo joitain muutoksia esimerkiksi työajan käsitteeseen ja
uusia täsmennyksiä uuden lainsäädännön takia.
Vuoden 2020 talousarviossa on myönnetty määräraha talouspäällikön osallistumiseen KirVESTES:n soveltamispäiviin. Seurakunnan molempien johtavien
viranhaltijoiden on kuitenkin hyvä olla tietoisia uusista tulkinnoista sekä ohjeistuksista, josta syystä myös kirkkoherran on hyvä saada koulutusta uudesta
työehtosopimuksesta ja osallistua KirVESTES:n soveltamispäiviin syksyllä 2020.
Kirkon työmarkkinalaitos järjestää syksyllä 2020 kaksi koulutusta, joissa uutta
virka- ja työehtosopimusta käsitellään.
Tampereella 17.-18.11. järjestettävän koulutuksen kurssimaksu on 218 euroa per
henkilö, jolloin kokonaiskustannus olisi 436 euroa, jonka lisäksi tulevat matkakustannukset kahdelta päivältä. Nämä kustannukset voidaan kattaa
kokonaisuudessaan jo hyväksytystä koulutussuunnitelmasta, koska kevään kurssijaksoja on muutettu etäkoulutuksiksi, jolloin mm. majoituskustannuksista on
syntynyt säästöä.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy muutoksen koulutussuunnitelmaan.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
104 §

PÖYTÄKIRJA
6/14.7.2020

SIVU
31/33

MUUT ASIAT
4) Petri Sorvan virkavapaa-anomus
Petri Sorva on anonut virkavapaata Huittisten seurakunnan nuorisotyönohjaajan
virasta ajalle 16.9.2020-28.2.2021.
Viranhaltijalle voidaan anomuksesta myöntää virkavapaata KL 40 §. Myöntäminen ja virkavapaan pituus ovat työnantajan harkinnassa, kun kyse ei ole
opintovapaasta KL 41 §.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto myöntää Petri Sorvalle palkatonta
virkavapaata Huittisten seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta ajalle
16.9.2020-28.2.2021.

Päätös: Kirkkoneuvosto myönsi Petri Sorvalle palkatonta virkavapaata Huittisten
seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta ajalle 16.9.2020-28.2.2021.

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

104 §

MUUT ASIAT
5) Tilojen käyttö ja toimistojen aukiolo
Sinikka Ritakallio esitti seurakuntalaisilta saadun palautteen johdosta, että
1) toimitilojen ovia ei enää pidetä lukittuina toimistojen aukioloaikoina, vaan seurakuntalaisia palvellaan myös henkilökohtaisesti
2) seurakuntakeskuksen tiloissa voidaan järjestää muistotilaisuuksia
3) Ylistenrannan uusi keittiörakennus ja mahdollisesti sauna otetaan käyttöön
loppukesäksi, jotta siellä voidaan järjestää päivä- ja iltatilaisuuksia, jotka eivät
edellytä yöpymistä
Kirkkoherra selvensi seurakunnassa tehtyjä linjauksia.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Toiveet on saatettu kirkkoneuvoston tietoon samoin
kuin johtavien viranhaltijoiden tietoon ja seurakunnan toiminnan ja tilojen avaamista pohditaan.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
105 §

PÖYTÄKIRJA
6/14.7.2020

SIVU
32/33

ILMOITUSASIAT
1. Talouspäällikön päätökset: 16-17/2020
2. Kirkkoherran päätökset: 3/2020
3. KIPAssa tehdyt viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherran hyväksymät ajalta: Talouspäällikön hyväksymät ajalta: 4. Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt
22.4.2020 päätöksen, jolla on perustettu Taraskallion luonnonsuojelualue.
5. Asunto-Oy Turun Eerikinkatu 29:n varsinainen yhtiökokous on pidetty
8.6.2020. Kappelineuvosto on kokouksessaan 4.6.2020 käsitellyt asiaa ja päättänyt, että se ei lähetä ketään yhtiökokoukseen. Huittisten seurakunnalla ei ollut
edustajaa yhtiökokouksessa.
6. Kantolan Yksityistien vuosikokous on pidetty 25.6.2020. Huittisten seurakunnalla ei ollut edustajaa vuosikokouksessa.
7. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Huittisten seurakunnalle tiedoksi BroiCo Oy:n hakemuksen Broilerkasvattamon toiminnan laajentaminen ja
toiminnan aloituslupa. Muistutus tai mielipide on pyydetty toimittamaan viimeistään 13.7.2020. Huittisten seurakunta ei ole toimittanut asiassa muistutusta tai
mielipidettä.
8. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt 17.6.2020 päätöksen § 205
Anna-Maria Haapalan virkavapaus Huittisten seurakunnan seurakuntapastorin
virasta ajalle 31.7.2020-31.8.2023. Päätöksen mukaan pastori Anna-Maria Haapalalle on myönnetty virkavapautta Huittisten seurakunnan seurakuntapastorin
virasta ajalle 31.7.2020-31.8.2023.
9. Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille tarkoitettu kiinteistöseminaari pidetään torstaina 17.9.2020 klo 17 alkaen seurakuntakeskuksessa.
Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille tarkoitettu talousseminaari pidetään
lauantaina 3.10.2020 klo 9-15 seurakuntakeskuksessa ja tähän tilaisuuteen on
ennakkoilmoittautuminen. Tilaisuuksiin lähetetään erillinen kutsu.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Ilmoitetaan tiedoksi.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Viranhaltijapäätöksistä on erikseen annettu muutoksenhakuohjeet. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
106 §

PÖYTÄKIRJA
6/14.7.2020

SIVU
33/33

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Kirkkoherran ehdotus: Pöytäkirja on saatavilla kirkkoherranvirastosta 15.7.2020 –
29.7.2020, 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.

107 §

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

108 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoherra päätti kokouksen klo 21.24. Kirkkoherra luki Herran siunauksen.

_________________________
Jani Laaksonen
puheenjohtaja 89-104 § 2) ja 105-108 §:t
sihteeri 93 §

_________________________
Sanna Kemppi
sihteeri 89-92 §:t ja 94-108 §:t

Pöytäkirja on tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi
Huittinen 14.7.2020

_________________________
Mikko Kaunisto

_________________________
Ilona Kojo

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
15.7.2020 – 29.7.2020, 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 30.7.2020

__________________________
Jani Laaksonen, kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

