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Kokousaika

Tiistai 23.6.2020 klo 18.00-19.40

Kokouspaikka

Huittisten seurakuntakeskus, Toivonsali ja Kaila-sali

Jäsenet, paikalla:

Markku Evala
Aila Hänninen, varapuheenjohtaja
Joonas Immonen
Niina Immonen
Jouni Isotalo
Ilona Kojo
Aulikki Kuisma, poissa kokouksesta klo 18.50-18.51 kohdan 38 §
käsittelyn aikana.
Jaakko Lehtimäki, poissa kokouksesta klo 18.28-18.32 kohdan 37 §
käsittelyn ajan.
Lasse Luoto, puheenjohtaja
Helena Manninen, saapui klo 18.41 kohdan 38 § käsittelyn aikana
Ritva Palokangas
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Leena Räikkä
Mari Suomela
Harri Syrjälä
Maarit Syrjälä
Maritta Tuominen
Matti Virtanen

Varajäsenet, paikalla:

Aarno Korpela, Joni Immosen varajäsen
Virpi Marku, Tuula Hannusen varajäsen
Tapani Suojanen, Päivi Huhtasen varajäsen

Jäsenet, poissa:

Tuula Hannunen
Päivi Huhtanen
Joni Immonen

Muut saapuvilla olevat: Jani Laaksonen, kirkkoherra
Sanna Kemppi, talouspäällikkö, sihteeri
29 §

KOKOUKSEN AVAUS
KJ 8 luku 5 § 1 mom.
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.
Kirkkovaltuuston kokouksessa 29.1.2019 kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi kaudeksi 2019 - 2020 valittiin Lasse Luoto ja varapuheenjohtajaksi Aila Hänninen.
Kirkkovaltuuston sihteerinä toimii talouspäällikkö, jollei valtuusto toisin määrää.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN ESTEEN ILMOITTANEILLE JA LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestys 2 §
Kun valtuutetulla on tilapäinen este, hänen varajäsenelleen on viipymättä lähetettävä kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava mikäli mahdollista kirjallisesti.
Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan
estyneen tilalla.
Suoritettiin nimenhuuto. Nimenhuudon yhteydessä todettiin, että tilapäisestä esteestä olivat ilmoittaneet Tuula Hannunen, jonka varajäseneksi oli kutsuttu Virpi
Marku, Päivi Huhtanen, jonka varajäseneksi oli kutsuttu Tapani Suojanen sekä
Joni Immonen, jonka varajäseneksi oli kutsuttu Aarno Korpela. Helena Manninen
oli ilmoittanut saapuvansa myöhässä, joten hän ei ollut saapuvilla nimenhuudossa.
Kirkkovaltuusto hyväksyi Tuula Hannusen, Päivi Huhtasen ja Joni Immosen esteet sekä heidän varajäsenensä. Paikalla oli 19 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä eli yhteensä 22.

31 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KJ 8 luku 5 § mom. 2
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 §
Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko
kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kirkkolaki 7 luku 4 §
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kaikille kirkkovaltuuston jäsenille
postitse 4.6.2020.
Kokouskutsu on ollut nähtävillä Huittisten seurakunnan ilmoitustaululla 4.6.23.6.2020 välisen ajan.

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuuston työjärjestys § 4
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.1.2019 käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Harri Syrjälä ja Maarit Syrjälä. Pöytäkirjantarkastus on torstaina 25.6.2020 kello 10 Aurora-salissa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Harri Syrjälä ja Maarit Syrjälä. Pöytäkirjantarkastus on torstaina 25.6.2020 kello 10 Aurora-salissa.

33 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestys § 9
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei kirkkovaltuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että
Joonas Immosella ja Jaakko Lehtimäellä on molemmilla kohdassa Muut asiat
valtuustoaloite.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIOTILIEN TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TOIMINNASTA VUODELTA 2019
Seurakunnan taloutta koskevat säädökset on koottu KJ 15. lukuun.
KJ 15. luku 5 §
Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat
tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston
tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

KJ 15. luku 6 §
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa selostetaan oleelliset asiat konsernin toiminnasta ja taloudesta sekä niiden kehityksestä tilikauden aikana.
Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä
niiden johdosta.

Liitteenä 1 on seurakunnan tasekirja sisältäen tuloslaskelman, taseen ja niiden
liitetiedot sekä toimintakertomuksen vuodelta 2019. Liitteenä 2 on vuosikertomus
vuodelta 2019.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt vuoden 2019 tilinpäätöksen 25.3.2020 ja jättänyt
tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajat ovat antaneet 15.5.2020 tilintarkastuskertomuksen (kts. 36 § Liite 1), joka on käsitelty kirkkoneuvostossa
19.5.2020.
Tuloslaskelma osoittaa, että toimintatuottoja kertyi vuonna 2019 yht. 238 286,31
€. Ulkoiset toimintakulut olivat yht. 1 807 040,54 €, jossa oli laskua vuoteen 2018
verrattuna 117 036,65 € eli -6,08 %. Henkilöstökulut olivat 1 087 423,71 €, kun
vastaava kulu vuonna 2018 oli 1 153 727,86 € (luku ei sisällä haudanhoitorahaston palkkoja). Seurakuntien työnantajan eläkemaksu aleni 0,40 prosenttiyksiköllä
21,4 prosenttiin, työnantajan sairausvakuutusmaksu aleni 0,09 prosenttiyksiköllä
sekä työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut alenivat 0,15 prosenttiyksiköllä
vuodesta 2018 vuoteen 2019. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista
on 60,2 %.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIOTILIEN TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TOIMINNASTA VUODELTA 2019
jatkuu…
Pääluokkien ulkoiset toimintakatteet ovat seuraavat:

Hallinto
Seurakunnallinen toiminta
Hautaustoimi
Kiinteistötoimi
Yhteensä

Talousarvio
muutosten
Toteutuma Poikkeama
jälkeen
311 980,00
291 531,92 20 448,08
966 455,00 865 157,66 101 297,34
173 495,00 122 119,81 51 375,19
323 150,00 289 944,84 33 205,16
1 775 080,00 1 568 754,23 206 325,77 88,4 %

Pääluokassa 1 Hallinto suurin yksittäin ero talousarvion ja toteuman välillä oli
henkilöstökulujen alitus 7 867,67 €, jossa suurimpana yksittäisenä tekijänä on talouspäällikön opintovapaan sijaisuuksien hoitaminen sisäisin tehtäväjärjestelyin.
Pääluokassa 2 Seurakunnallinen toiminta suurimmat alitukset tulivat henkilöstökuluissa, joissa toteuman ero talousarvioon oli 28 349,51 € ja jossa suurimpana
yksittäisenä tekijänä on lapsityönohjaajan irtisanoutuminen ja tehtävän täyttäminen vasta vuoden 2020 puolella, sekä ulkopuolisten ravitsemuspalveluiden osalta 16 910,68 €. Talousarviossa olleita suunniteltuja hankkeita jäi pääluokan 4
Hautaustoimi osalta toteutumatta tai siirrettiin vuoteen 2020 yhteensä 30 964,15
€ ja pääluokan 5 Kiinteistötoimi osaltakin yli 8 000 €.
Verotulot ja valtionrahoitus olivat yhteensä 1 893 390,90 (vuonna 2018: 1 889
819,68 €). Nousua vuoteen 2018 verrattuna oli 3 571,90 €. Vuosikate oli 174
660,67 €, josta poistojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 43 749,75 €.
Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kirjattuihin rahoitusvarallisuuden arvonalentumisiin kirjattiin vuoden 2019 tilinpäätöksessä arvonalentumisten palautuksia yhteensä 24 577,77 €.
Investointeja ei toteutunut vuonna 2019. Rahoituslaskelman mukaisesti seurakunnan rahavarat 31.12.2019 olivat 1 464 963,24 €. Rahavarat kasvoivat 206
672,06 €. Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilin saldo on yhteensä
791 070,59 €.
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi toiminnan vuosikertomuksen vuodelta 2019
2. kirkkovaltuusto hyväksyy poistoerokirjauksen 2 604,56 €
3. kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen
4. kirkkovaltuusto hyväksyy tilikauden 2019 ylijäämän 43 749,75 € kirjauksen
omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotukset yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksen kohta 1: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.
Kohdat 2-4: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun
hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN
Hautainhoitorahaston tilinpäätös on Huittisten seurakunnan tasekirjan 2019 sivuilla 78-80 (kts. 34 § Liite 1). Tuloslaskelma osoittaa tilikauden ylijäämäksi 13
529,88 €. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kirjattuihin rahoitusvarallisuuden arvonalentumisiin kirjattiin vuoden 2019 tilinpäätöksessä arvonalentumisten palautuksia yhteensä 18 448,51 €.
Haudanhoitovastuu ja siihen liittyvä laskelma on esitetty tasekirjan sivulla 77.
Rahaston hoitovastuut ovat 345 047,28 €, ylikatteellisuus on 309 158,18 €.
Hautainhoitorahaston varat ovat talletuksina ja sijoituksina eri pankeissa yhteensä 660 131,81 €. Edellisten kausien ylijäämää on kertynyt taseeseen 158 858,24
€.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2019
ja
2. tilikauden 2019 ylijäämä 13 529,88 € siirretään omaan pääomaan edellisten
tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotukset yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2019
Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukainen tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös
hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.
Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus kirkkovaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on
esitettävä kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomukseen liittyvät, asianomaisilta
muistutuksen johdosta pyydetyt vastineet ja kirkkoneuvoston lausunto.
Kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuskertomus ja siitä tehdyt
muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päätetään myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastajan on ilmoitettava havaitsemistaan epäkohdista viipymättä kirkkoneuvostolle. (KJ 15:8 ja 9)
Liitteenä 1 on tilintarkastuskertomus vuodelta 2019. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. Kirkkoneuvosto on
käsitellyt tilintarkastuskertomuksen 19.5.2020.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019 tiedokseen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2019 sekä varsinaisten talousarviotilien että hautainhoitorahaston osalta.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösehdotuksen yksimielisesti ja myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
tilivelvollisille vuodelta 2019.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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SEURAKUNNAN MAALLIKKOVALITSIJOIDEN VAALI PIISPAN VAALIA
VARTEN
KN 5/19.5.2020 84 § 7)
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.
---------------------------------KV 3/23.6.2020 37 §

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkovaltuusto toimittaa Huittisten seurakunnan maallikkovalitsijoiden vaalin (10 henkilöä) piispan vaalia varten.

Päätös (KV):
Jaakko Lehtimäki oli poissa kokouksesta klo 18.28-18.32 kohdan 37 § käsittelyn
ajan.
Puheenjohtaja selosti piispan vaalia varten valittavien maallikkovalitsijoiden vaalimenettelyä ja pyysi kirkkovaltuustoa tekemään ehdotuksia.
Ilona Kojo ehdotti: Aulikki Kuisma, Matti Virtanen, Helena Manninen ja Leena
Räikkä
Sinikka Ritakallio ehdotti: Virpi Marku ja Päivi Huhtanen
Aarno Korpela ehdotti: Aila Hänninen
Jouni Isotalo ehdotti: Markku Evala ja Reima Puukki
Aila Hänninen ehdotti: Aarno Korpela
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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SEURAKUNNAN MAALLIKKOVALITSIJOIDEN VAALI PIISPAN VAALIA
VARTEN
jatkuu…
Puheenjohtaja totesi, että koska Huittisten seurakunnan maallikkovalitsijoita valitaan 10 ja ehdokkaita on 10 tulevat kaikki ehdotetut valituiksi ilman äänestystä.
Huittisten seurakunnasta oli valittu maallikkovalitsijoiksi piispan vaalia varten
seuraavat henkilöt:
Aulikki Kuisma
Matti Virtanen
Helena Manninen
Leena Räikkä
Virpi Marku
Päivi Huhtanen
Aila Hänninen
Markku Evala
Reima Puukki
Aarno Korpela

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
KJ 8 luvun 5 § mom. 3 – 4
Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista,
kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos jotakin asiaa ei ole saatu käsitellyksi kokouksessa ja se on päätetty siirtää
käsiteltäväksi jatkokokouksessa, ei tähän tarvitse antaa eri kutsua.
KJ 8 luvun 6 §
Asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei
kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä.
Kirkkoneuvosto totesi, että kirkkovaltuustolla ei ole mahdollisuuksia keskustella
erilaisista asioista vapaasti virallisissa kokouksissa, joten kirkkoneuvosto päätti
luoda valtuustolle tällaisen mahdollisuuden tämän pykälän käsittelyssä.

Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto keskustelee seurakuntaa koskevista
valtuutettujen esille tuomista asioista.
Keskustelu: Joonas Immonen jätti valtuustoaloitteen ”Seurakuntavaalien 2022
äänestyspaikat suunniteltava yhteistyössä nuorten kanssa” (liite 1) ja Jaakko
Lehtimäki jätti valtuustoaloitteen ”Selvityksen saaminen hahmottamaan srk:n
maa- ja metsäomistuksen kokonaiskuvaa” (liite 2), jotka otettiin vastaan valmistelua varten.
Helena Manninen saapui kokoukseen klo 18.41 kohdan 38 § käsittelyn aikana.
Tapani Suojanen piti puheenvuoron seurakunnan kiinteistöistä, niiden kunnosta
ja niihin liittyvästä pitkän tähtäimen suunnittelusta ja päätöksenteon tärkeydestä.
Esim. Ylistenrannan leirikeskuksen osalta ollaan tietynlaisessa käännekohdassa.
Aulikki Kuisma oli poissa kokouksesta klo 18.50-18.51 kohdan 38 § käsittelyn aikana.
Joonas Immosen pyynnöstä kirkkoherra ja talouspäällikkö antoivat selostuksen
koronaepidemian vaikutuksista seurakunnan toimintaan ja talouteen. Aila Hänninen toi puheenvuorossaan esiin seurakunnan koronaepidemian aikaisia toimintoja, joista oli kuullut ja Aulikki Kuisma osallistui keskusteluun erityisesti henkilöstön
saavutettavuuden näkökulmasta.
39 §

ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto ilmoittaa seuraavat asiat tiedoksi kirkkovaltuustolle:
1) Huittisten seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt kokouksessaan 20.4.2020 päätöksen § 124 Kirkkolain kokonaisuudistuksen käsittelyn keskeyttäminen ja vaiku-
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tukset 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 kirkko
lain 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.”
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”
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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.
2) Huittisten seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestys
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.
3) 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
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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.
Emännän tarvetta ja siitä tehtyä edellä olevaa selvitystä on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa maanantaina 4.5.2020. Yhteistyötoimikunta oli niin
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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 palkka- ja 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.

Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee asiat 1-3 tiedoksi.

Päätös:
Jaakko Lehtimäki ja Sinikka Ritakallio pitivät puheenvuorot kohtiin 1 ja 2 liittyen
(Ritakallion puheenvuoro liitteenä 1). Lisäksi Sinikka Ritakallio ja Jaakko Lehtimäki pitivät puheenvuoron emännän tarpeen selvityksestä. Keskusteluun osallistuivat myös Aulikki Kuisma, talouspäällikkö, Tapani Suojanen, Matti Virtanen,
Harri Syrjälä, Markku Evala ja Leena Räikkä sekä kirkkoherra.
Kirkkovaltuusto merkitsi asiat 1-3 tiedoksi.
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Ehdotus: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti saatavilla kirkkoherranvirastosta 25.6.-27.7.2020, jonka lisäksi se on nähtävillä seurakunnan verkkosivuilla. Nähtävillä olosta ilmoitetaan 24.6.2020 päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla. Virallinen ilmoitus on viraston ilmoitustaululla ja kopio ilmoituksesta
on ulko-oven ilmoitustaululla.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

41 §

VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 4 §:n mukaisen valitusosoituksen. Liite 1.

42 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. Kirkkoherra lausui Herran siunauksen.

Lasse Luoto
puheenjohtaja

Sanna Kemppi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varmistettu nimikirjaimillamme.
Huittisissa 25.6.2020

Harri Syrjälä

Maarit Syrjälä

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti saatavilla kirkkoherranvirastosta 25.6.27.7.2020, jonka lisäksi se on ollut nähtävillä seurakunnan verkkosivuilla. Nähtävillä olosta
on ilmoitettu 24.6.2020 päivätyllä kuulutuksella seurakunnan ilmoitustaululla ja kopio ilmoituksesta on ollut ulko-oven ilmoitustaululla.
Huittisissa 28.7.2020

Jani Laaksonen
kirkkoherra
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