HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA
10/13.9.2022

Aika

Tiistai 13.9.2022 klo 17.32–20.20

Paikka

Huittisten seurakuntakeskus Toivonsali

SIVU
1/30

Jäsenet, paikalla:
Jani Laaksonen, khra, puheenjohtaja
Niina Immonen
Ilona Kojo
Aarno Korpela
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio, varapuheenjohtaja
Mari Suomela
Matti Virtanen
Muut läsnäolijat:
Lasse Luoto, kirkkovaltuuston puh.joht.
Aila Hänninen, kirkkovaltuuston varapuh.joht., poistui kokouksesta 181§ käsittelyn aikana klo 19.27
Mirjami Ekholm, talouspäällikkö, poissa kokouksesta kohtien 171 §-173 § käsittelyn ajan klo 18.47–18.55
Tuula Jokela, sihteeri
Jyrki Smolander, kappelisrk:n kappalainen
Arttu Eräjä, ATCoWork Oy, paikalla klo 17.30–18.27 kohdan 169 § ja 18.56–
19.05 kohdan 174 § käsittelyn ajan.

Käsiteltävät asiat:
165 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

166 §

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 ja esityslista liitteineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille
8.9.2022.
Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköisesti 8.9.2022.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA
10/13.9.2022

SIVU
2/30

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

167 §

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 Sinikka Ritakallio ja Mari Suomela.
Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sinikka Ritakallio ja Mari Suomela. Pöytäkirja tarkastetaan 14.9.2022 kello 14 Huittisten seurakuntakeskuksen
kirjastossa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sinikka Ritakallio ja Mari Suomela. Pöytäkirja tarkastetaan 14.9.2022 kello 14 Huittisten seurakuntakeskuksen kirjastossa.

168 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus: Työjärjestys hyväksytään jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti, lisäten kohtaan 184 § Muut asiat kohdat 3) Vastuuryhmien yhdistäminen ja
4) Kolehdit Vampulan kirkossa loka-joulukuussa 2022.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäten kohtaan 184 § Muut asiat
kohdat 3) Vastuuryhmien yhdistäminen ja 4) Kolehdit Vampulan kirkossa lokajoulukuussa 2022.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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HAKANPÄÄ, PUUNTAIMET KUVIOLLE 8

Valmistelija: vt. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
KN 8/14.6.2022 138 §
Valmistelija: Vt. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
ATCoWork Oy on kilpailuttanut Huittisten seurakunnan lukuun Hakanpää-tilalla vuonna
2022 toteutettavat metsänhoitotyöt. Tarjousta on pyydetty seuraavista kohteista:
1. Kuviot 1 ja 3
Taimikon varhaisperkaus, yhteensä 2,0 hehtaaria. Suositaan sekapuustoisuutta ja jätetään lehtipuuta korkeintaan 15 % täydentävänä puulajina. Jäävän puuston tavoitetiheys
1800-2000 r/ha.
2. Kuvio 9
Nuoren metsän hoito 5,4 hehtaaria. Suositaan sekapuustoisuutta ja valitaan
kuvion valtapuu työpistekohtaisesti kasvupaikan ja puun ominaisuuksien
mukaan. Tavoitetiheys männyllä 2200 r/ha, koivulla 1600 r/ha ja kuusella
1800 r/ha. Mitään puulajia ei täysin poisteta metsiköstä vaan valtapuita
haittaamattomia puita voidaan jättää alempaan jaksoon.
3. Kuvio 8
Koko käsittelypinta-ala 1,9 hehtaaria. Täydennysistutusta 0,9 hehtaaria
männyn kasvupaikalle. Tavoitetiheys männyllä 2200 r/ha. Koko kuviolle kasvamaan jätettävien koivujen ja mäntyjen käsittely hirvikarkotteella. Tarjouksella ilmoitettava
käytettävä aine, jonka on oltava hyvän ammattikäytännön mukainen.
Tarjouksia pyydettiin 12 yritykseltä: ATCoWork Oy, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso
Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Metsäpalvelu Helminen Oy, Metsä Nieminen, Metsänhoitopalvelu Seija Vuorela, Innofor Oy, Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy, Metsäpalvelu
Turunen Oy, Metsäpalvelu Kiviranta ja Westas Oy. ATCoWork Oy voi osallistua tarjouskilpailuun jättämällä tarjouksen ensimmäisenä. ATCoWork Oy on ilmoittanut
aikataulusta seuraavasti: Jätämme myös itse tarjouksia ja meidän tarjoustemme määräaika on 3 vrk ennen muita.
Määräaikaan mennessä kolme yritystä jätti tarjouksen (suluissa tarjouksen jättöaika):
ATCoWork Oy (5.6.2022), Metsäliitto Osuuskunta (9.6.2022) ja Metsä Nieminen
(9.6.2022). Metsäpalvelu Kiviranta kiitti tarjouspyynnöstä, mutta ilmoitti että ei jätä tarjousta.
Tarjousvertailu esitellään kokouksessa.
Lisätietojen antaja: Vt. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, puh. 044 0560 176.
Päivi Huhtanen oli poissa kokouksesta 19.56-20.25 Kohtien 138 § ja 139 § käsittelyn
ajan.
Päätösehdotus (vt. talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että Huittisten seurakunta
hankkii Hakanpää-tilan kohtien 1-3 metsänhoitotyöt kuvioille 1, 3, 9 ja 8 ATCoWork
Oy:ltä, kokonaishintaan 3530,00 € alv 0 %.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Matti Virtanen esitti, että kuvioille 1 ja 3 ei tehdä metsänhoitotöitä vielä tänä vuonna ja
kuviolle 8 istutettaisiin koivua. Sinikka Ritakallio kannatti Virtasen ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu vastaehdotus, oli asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet: He, jotka kannattavat vt. talous-päällikön
päätösehdotusta äänestävät Jaa, ja he, jotka kannattavat Virtasen ehdotusta, äänestävät Ei. Suoritettiin nimenhuutoäänestys:
Ilona Kojo Ei
Aarno Korpela Jaa
Anne Palonen Jaa
Reima Puukki Ei
Sinikka Ritakallio Ei
Matti Virtanen Ei
Tuula Riuttamäki Ei
Jani Laaksonen Jaa
Todettiin, että Jaa-ääniä oli annettu 3, Ei-ääniä 5.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että
1) kuvioille1-3 ei tehdä metsänhoitotöitä vielä tänä vuonna,
2) kuviolle 8 istutettaisiin koivua
3) kuviolle 9 hyväksyttiin metsänhoitotyöt vt. talouspäällikön ehdotuksen mukaisesti.

-------------------KN 9/12.7.2022 159 §
ATCoWork Oy edustaa Huittisten seurakuntaa valtakirjalla ja on hoitanut Hakanpää-tilan
metsänhoitotöiden kilpailutuksen ja vastaanottanut tarjoukset.
ATCoWork Oy on ilmoittanut, että he jättävät myös tarjouksia ja tarjouksien jättöaika on
3 vrk ennen muita.
ATCoWork Oy on jättänyt oman tarjouksen metsänhoitotöistä. Tarjous on jätetty
tarjouspyynnön mukaisesti ja 3 vrk ennen muita.
Tarjousvertailun perusteella ATCoWork Oy:n tarjoukset olivat kaikille kuvioille
edullisimmat. Kirkkoneuvosto teki kokouksessaan KN 8/14.6.2022 138 § päätöksen, että
kuvioille 1 ja 3 ei tehdä metsänhoitotöitä tänä vuonna ja kuviolle 8
istutettaisiin koivua.
ATCoWork Oy:lle on lähetetty päätöksestä pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen
17.6.2022. ATCoWork Oy on ilmoittanut kirjallisesti 17.6.2022 vt.
talouspäällikölle, että heidän tarjouksensa ei ole voimassa uuteen kirkkoneuvoston päätökseen koskien kuviota 8. ATCoWork Oy perustelee asiaa seuraavasti:
Tarjouspyynnössä lukee seuraavasti: ”Koko käsittelypinta-ala 1,9 hehtaaria. Täydennysistutusta 0,9 hehtaaria männyn kasvupaikalle. Tavoitetiheys männyllä 2200 r/ha. Koko
kuviolle kasvamaan jätettävien koivujen ja mäntyjen käsittely hirvikarkotteella. Tarjouksella ilmoitettava käytettävä aine, jonka on oltava hyvän
ammattikäytännön mukainen.” Tarjouspyynnössä on pyydetty männyn taimia
osalle kuviota, noin 0,9 ha alueelle täydennettäväksi taimeksi.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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jatkuu…
Muilta osin tarjouksella ei täydennysistuteta mitään, sillä kuusikossa ja koivikossa on riittävästi taimia jo harvennettavaksikin asti. Ei ole hyvän ammattikäytännön ja hyvän
metsänhoidon suositusten mukaista kasvattaa karkeapohjaiselle, nopeasti kuivuvalle
alueelle kallion päällä koivua vaan se on selkeästi männyn paikka. Suositusten
mukaisia havupuun taimia alueelle tulisi täydentää ja siihen on jo suunnitelmavaiheessa
otettu kantaa, ja siihen nojaavassa tarjouspyynnössä vastattu
tarjouksella.
Hakanpää-tilan metsäsuunnitelma on tehty ajalle 2020-2030. Kirkkovaltuusto on
hyväksynyt metsäsuunnitelman kokouksessaan KV 4/22.10.2020 50 §. Metsäsuunnitelma on sisältänyt kuvion 8 osalta tiedon metsätuhoista: hirvet syöneet
männyn taimet. Toimenpidesuunnitelmana on, että kuviolla 8 tehdään täydennys-istutusta 0,9 ha alalla ja käsittely hirvikarkotteella 1,9 ha alalla. Tarjouspyyntö
kuvion 8 osalta perustui metsäsuunnitelmaan. Koska kirkkoneuvosto on tehnyt
päätöksen poiketen tarjouspyynnöstä, tulisi kuvio 8 kilpailuttaa uudelleen, mikäli
halutaan tehdä täydennysistutuksia, jossa käytetään koivun taimia. Kilpailutus tulisi
tehdä uudelleen jo senkin vuoksi, että koivun taimihinta on kalliimpi kuin
männyn taimihinta. Metsäsuunnitelman mukaisten metsänhoitotöiden kilpailutus
kuuluu vuosihintaan. Mikäli tehdään lisäkilpailutuksia, ATCoWork Oy veloittaa
näistä lisämaksun.
Lisätietojen antaja: Vt. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, puh. 044 056 0176.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää pyytää lisäselvitystä siitä millaisia
toimenpiteitä alueelle pitää tehdä, jotta istutettavat taimet saadaan kasvamaan ja tekee
päätöksen kuviolle 8 istutettavasta puulajista ja toimenpiteistä myöhemmin. Asia annetaan valmisteltavaksi talouspäällikölle.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

---------Vt. talouspäällikkö pyytänyt lisäselvitystä Arttu Eräjältä ATCoWork Oy:stä. Eräjä
on kutsuttu kokoukseen antamaan kirkkoneuvostolle lisäselvitys kuviosta 8.
Koska maaperä on vettä läpäisevää ja vettä ja ravinteita on niukasti saatavilla,
suositeltavin ja metsänhoidollisesti peruteltu puulaji on mänty. Eräjä luettelee
mahdolliset vaihtoehtoiset toimintatavat:
1. Koska alueelta löytyy yhteensä n. 1200 tainta, yhtenä vaihtoehtona on olla
tekemättä mitään. Tämä vaihtoehto on halvin lyhyellä tähtäyksellä. Taimikko
ei ole tasaisesti jakautunut eikä valtioneuvoston asetuksen mukainen. Valvontavastuu on Suomen Metsäkeskuksella, joka mahdollisen tarkastuksen
yhteydessä arvioi, onko jokin osa kuviosta uudistamatta ja määrää toimet sen
mukaan.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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jatkuu…
2. Koska jäävät puut ovat jo no metrin mittaisia, voi alueelle tehdä varhaisperkauksena totaaliraivauksen, jolloin poistetuksi tulisivat myös uudistamista
haittaavat lehtipuut. Tämän jälkeen aukkopaikkoihin tulisi istuttaa vähintään
kaksivuotiaita männyntaimia kuokalla, jotta taimet kasvaisivat tasakokoisiksi
jo olemassa olevien kanssa. Työ edellyttää erityisen huolellista muokkausta
kuokalla. Tämän jälkeen taimille tulisi tehdä hirvikarkotekäsittely ja mahdollisesti nauhata alue hirvieläimiltä muutamaksi vuodeksi. Hirvikarkotekäsittely
tulisi toistaa vuosittain, kunnes taimet ovat riittävän pitkiä selvitäkseen. Samoin heinääminen tulisi tehdä vuosittain.
Tämä vaihtoehto on ensimmäistä kalliimpi, mutta tuloksena saataisiin valtioneuvoston asetuksen mukainen taimikko. Osa puustosta jää vajaalaatuisiksi,
niitä poistetaan tulevissa harvennuksissa.
Alueen nettonykyarvo jäänee viivästyksen takia negatiiviseksi.
3. Alueen raivaaminen kokonaan, kemiallinen heinäntorjunta ja uudelleen viljely
istuttaen. Aikaansaatu puusto tulisi käsitellä hirvikarkotteella ja heinätä vuosittain. Hirvikarkotekäsittely tulisi toistaa, kunnes puusto on riittävän suurta.
Alue tulisi myös nauhata.
Vaihtoehto on varmin tapa saada aikaan alueelle taimikko.
Investoinnin tuotto 1—2 % kiertoajalla (heinääminen ja hirvien torjunta kallista), tappioksi tulisi edellisen taimikon synnyttämiseksi jo tehdyt toimet.

Arttu Eräjä poistui kokouksesta kohdan 169 § käsittelyn aikana klo 18.27.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että alueella toteutetaan vaihtoehdon 3 mukaiset metsänhoitotyöt, koska näin saadaan varmimmin
aikaan tasainen taimikko.

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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SINIKKA RITAKALLION SELVITYSPYYNTÖ METSÄNHOITOTÖISTÄ

Valmistelija: Vt. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.6.2022 139 § metsänhoitotöistä. Sinikka Ritakallio on seurakunnan edustajana käynyt 10.8.2022 Kulman kuvio 7
metsänhoitotyömaalla. Käynnin perusteella hän on tehnyt huomioita, joista muutamat tulisi tarkistaa tehtyihin päätöksiin liittyen ja tuoda selvitys
kirkkoneuvostolle seuraavassa kokouksessa.
Selvitys metsänhoitotöihin annettiin kirkkoneuvoston kokouksessa.
Lisätietojen antaja: Vt. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, puh. 044 056 0176.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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TALOUSPÄÄLLIKKÖ MIRJAMI EKHOLMIN PERUSPALKKA JA KOKEMUSLISÄÄN OIKEUTTAVA AIKA

Valmistelija: Palkkausasioiden valmistelutyöryhmä
Asian on valmistellut Palkkausasioiden valmistelutyöryhmä, jonka Kirkkoneuvosto
on kokouksessaan KN1/26.1.2021 § 26 valinnut vuosiksi 2021–2022. Ryhmään
kuuluvat Sinikka Ritakallio (työryhmän puheenjohtaja) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Lasse Luoto ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Aila Hänninen
sekä Matti Virtanen. Kaikki työryhmän jäsenet olivat läsnä kokouksessa torstaina
1.9.2022 klo 13–15.30 seurakuntakeskuksessa. Talouspäällikkö oli läsnä kokouksessa klo 13.40–15.15.
KirVESTES 2022-2024 mukaisesti ylimmän johdon varsinainen palkka muodostuu K- tai J-hinnoitteluryhmään ja kokonaisharkintaan perustuvasta
peruspalkasta. Seurakunta määrittää palvelukseen otettaessa kirkkoherran sekä
johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan peruspalkan viralle määritellyn K-/J-hinnoitteluryhmän palkka-asteikolta arvioimalla viran tehtävien
vaativuutta, niiden laaja-alaisuutta ja vastuullisuutta sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuutta.
Soveltamisohjeen mukaan ylimmän johdon palkkaukseen ei makseta erillisiä lisiä
eikä varsinaista palkkaa jaeta eri palkanosiin. Vuosilomaa koskevien määräysten
vuoksi johtavalle talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijalle on vahvistettava kokemuslisään oikeuttava aika.
Huittisten seurakunnan talouspäällikön palkka on sijoitettu vaativuusryhmään
J20, jonka vaihteluväli on 3382,36–4439,59 € /kk (KirVESTES 2022-2024, liite 1).
Mirjami Ekholm on antanut työkokemuksestaan seuraavan selostuksen: Humppilan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 20.8.2020 vahvistanut, että talouspäällikkö
Mirjami Ekholmilla on ennen virkasuhteen alkua 22.6.2020 kertynyt taloushallinnon tehtävistä kokemuslisään oikeuttavaa aikaa 19 vuotta ja 2 kuukautta.
Humppilan seurakunnasta hän siirtyy Huittisten seurakunnan talouspäälliköksi
1.9.2022 alkaen.
Siten Populus-palkanlaskentajärjestelmän mukainen kokemuslisään oikeuttava
aika per 31.8.2022 on 21 vuotta ja 4 kuukautta.
Työryhmän kokouksessa käytiin läpi talouspäällikön tehtävien kuvaus valtuuston
1.11.2017 hyväksymän Talouspäällikön johtosäännön pohjalta. Keskusteltiin laajasti viran hoitoon liittyvistä asioista. Todettiin, että seurakunnan
kiinteistöstrategia on valmisteilla ja keskusteltiin meneillään olevista kiinteistöhankkeista. Keskustelussa nousi esille esim. isännöintiin liittyvien tehtävien
väheneminen, kun rivitalo puretaan. Todettiin, että seurakunnassa on otettu käyttöön Domus-asiakirjanhallintajärjestelmä viranhaltijapäätösten tekemiseen ja
arvioitiin seurakuntahallinnon ja -talouden kehitystä.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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jatkuu…
Palkkausasioiden valmistelutyöryhmä esittää yksimielisesti, että talouspäällikkö
Mirjami Ekholmin peruspalkka 1.9.2022 alkaen on 4300 € /kk. Työryhmän esitys
on sama, jonka hän on esittänyt palkkatoiveenaan hakuprosessin yhteydessä.
Palkkaa tarkastellaan kuuden kuukauden koeajan jälkeen.

Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526.

Mirjami Ekholm oli poissa kokouksesta kohtien 171 § - 173 § käsittelyn ajan klo
18.47-18.55.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää, että talouspäällikkö Mirjami Ekholmin peruspalkka 1.9.2022 alkaen on 4300 € /kk. Palkkaa tarkastellaan
kuuden kuukauden koeajan jälkeen. Kokemuslisään oikeuttavaksi ajaksi per
31.8.2022 vahvistetaan 21 vuotta ja 4 kuukautta.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että talouspäällikkö Mirjami Ekholmin peruspalkka
1.9.2022 alkaen on 4300 € /kk. Palkkaa tarkastellaan kuuden kuukauden koeajan
jälkeen. Kokemuslisään oikeuttavaksi ajaksi per 31.8.2022 vahvistetaan 21
vuotta ja 4 kuukautta.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

172 §

PÖYTÄKIRJA
10/13.9.2022

SIVU
10/30

PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDET UUDELLE TALOUSPÄÄLLIKÖLLE JA TALOUSTOIMISTON TOIMISTOSIHTEERILLE
Huittisten seurakunnan taloussäännössä, 7 § Seurakunnan rahaliikenne ja pankkitilien käyttö, todetaan, että:
Kaikki seurakunnan rahaliikenne hoidetaan rahalaitosten kautta ja pankkitilit avataan seurakunnan y-tunnukselle. Kaikki seurakunnan pankkitilit merkitään
seurakunnan taseeseen.
Pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista päättää talouspäällikkö. Talouspäällikkö valvoo seurakunnan menojen suorittamista ja tulojen
kertymistä sekä huolehtii maksuvalmiuden säilymisestä.
Seurakunnalla on tilejä Aito Säästöpankissa, Satapirkan Osuuspankissa, Nordeassa sekä Ala-Satakunnan Osuuspankissa.

Mirjami Ekholm oli poissa kokouksesta kohtien 171 § - 173 § käsittelyn ajan klo
18.47-18.55.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää, että
seurakunnan rahatilien kaikki käyttöoikeudet annetaan uudelle talouspäällikölle
Mirjami Ekholmille 1.9.2022 alkaen. Mirjami Ekholmin ollessa estyneenä käyttöoikeudet annetaan taloustoimiston toimistosihteeri Eeva Ala-Haavistolle.
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

173 §

PÖYTÄKIRJA
10/13.9.2022

SIVU
11/30

TALOUSPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN TYÖRYHMIIN JA MUIHIN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN

Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen
Seurakunnan johtavia viranhaltijoita on nimetty seurakunnan omiin ja sidosryhmien työryhmiin, hallintoelimiin ja muihin luottamustehtäviin. Nimeämiset on tehty
joko viran puolesta tai henkilökohtaisesti nimeten.
Talouspäällikön vaihtuessa kirkkoneuvoston on tarpeen nimetä uusi viranhaltija
tarpeellisiin ryhmiin.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526.
Mirjami Ekholm oli poissa kokouksesta kohtien 171 § - 173 § käsittelyn ajan klo
18.47-18.55.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto nimeää Mirjami Ekholmin
1) Porin aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään kirkkoherran varajäseneksi
2) kiinteistöstrategiatyöryhmään
3) hallintomallin kehittämistyöryhmään
4) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen hanketyöryhmään
5) työsuojelupäälliköksi
sekä Eeva Ala-Haaviston
6) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen hanketyöryhmään
7) Papintie 1:n rivitalon purkuun liittyvään urakkatyöryhmään

Päätös: Kirkkoneuvosto nimesi Mirjami Ekholmin
1) Porin aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään kirkkoherran varajäseneksi
2) kiinteistöstrategiatyöryhmään
3) hallintomallin kehittämistyöryhmään
4) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen hanketyöryhmään
5) työsuojelupäälliköksi
sekä Eeva Ala-Haaviston
6) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen hanketyöryhmään
7) Papintie 1:n rivitalon purkuun liittyvään urakkatyöryhmään

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

174 §

PÖYTÄKIRJA
10/13.9.2022

SIVU
12/30

TIEOIKEUS RAUHANIEMEN METSÄTILALLE

Valmistelija: talouspäällikkö Mirjami Ekholm
Koska Huittisten seurakunnalla ei ole tieoikeutta omistamalleen Rauhaniemen
metsätilalle kiinteistölle asti, aiheutuu metsänhoidollisten töiden suorittamisen
vuoksi kulusta kiinteistölle lisäkustannuksia.
KN 15 (14.12.2021) § 243 Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä
Rauhaniemen osalta varastointioikeuden kustannuksen 0,7€/m3 (alv 0%), joka
maksetaan tien viimeisen kiinteistön omistajalle Hannu Tuomiselle.
Yllä olevaan päätökseen perustuen vuonna 2022 maanomistajalle maksettu
maksu oli 614,47 eur (veroton hinta).
Huittisen seurakunnan sopimuspohjainen metsäasiantuntija Arttu Eräjä ATCoWork Oy:stä on suositellut seurakuntaa hakemaan yksityistietoimitusta ja
arvioinut kustannusten olevan runsaat tuhat euroa.
Tieoikeus tarkoittaa pysyvää, kiinteistölle kuuluvaa oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta kulkemista varten. Toimituksen hinta perustuu tyypillisesti tien
pituuteen ja rasitettujen kiinteistöjen lukumäärään.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Mirjami Ekholm, puh. 0440 560 161.

Arttu Eräjä saapui kokoukseen kohdan 174 § käsittelyn ajaksi klo 18.56-19.05.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää
1) hakea maanmittauslaitokselta yksityistietoimitusta tieoikeuden saamiseksi
kiinteistölle asti,
2) valtuuttaa talouspäällikön hoitamaan yksityistietoimituksen hakua ja yksityistieasiaa seurakunnan edun mukaisesti,
3) varata vuoden 2023 talousarvioon 1 500 euron määrärahan yksityistietoimitukselle.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti
1) hakea maanmittauslaitokselta yksityistietoimitusta tieoikeuden saamiseksi
kiinteistölle asti,
2) valtuuttaa talouspäällikön hoitamaan yksityistietoimituksen hakua ja yksityistieasiaa seurakunnan edun mukaisesti,
3) varata vuoden 2023 talousarvioon 1 500 euron määrärahan yksityistietoimitukselle.

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

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

175 §

PÖYTÄKIRJA
10/13.9.2022

SIVU
13/30

VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN JAETUN URAKAN TARJOUSPYYNNÖT

KN 7/24.5.2022 107 §

Valmistelija: Vt. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
Huittisten seurakunta on päättänyt muuttaa Vampulan kirkon lämmityksen öljy/ilmalämmityksestä maalämpöön (KN 8/8.6.2021 131 §). Tämä tarkoittaa
lämmitysjärjestelmän uudelleen rakentamista. Urakan suunnittelutyö on tehty
marraskuu 2021-helmikuu 2022 välillä. Varsinainen urakka voidaan aloittaa
11.7.2022 lämpökeskuksen, ullakkotilojen ja kirkon alustan osalta ja kirkon huonetiloissa 15.8.2022 alkaen. Urakan tulee olla valmis ja vastaanotettavissa
26.10.2022.
Hankintailmoitus liitteineen on julkaistu Hilmassa 25.4.2022. Tarjous tulee toimittaa viimeistään torstaihin 19.5.2022 klo 12 mennessä sähköisesti
Hankintailmoitukset.fi -kanavaan (Hilma). Tarjoukset avataan välittömästi
19.5.2022.
Tarjousten jättäminen edellyttää, että tarjoaja on tutustunut kohteeseen. Tarjousten vertailuperuste on referenssi- ja tilaajavastuulain vaatimukset täyttävien
tarjoajien osalta halvin tarjous. Tarjouksen antajan tulee varautua esittelemään
urakka-suunnitelmansa kirkkoneuvoston kokouksessa 24.5.2022. Urakkasopimuksen solmiminen on ehdollinen, sillä se edellyttää kirkkovaltuuston
hyväksyntää ja koko hanke kirkkohallituksen hyväksyntää.
Liitteenä 1 on Hilmassa julkaistu tarjouspyyntö.
Tarjousvertailut käsitellään kokouksessa.
Tarjoukset avattiin 19.5.2022 klo 13 alkaen. Mukana avaustilaisuudessa olivat vt.
talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, Huittisten seurakunta, Jukka Hammaren,
FinProma Oy ja Niina Haanpää, FinProma Oy. Määräaikaan 19.5.2022 klo 12
mennessä ei jätetty yhtään tarjousta.
Rakennuskustannukset nousivat v. 2021 aikana 15 %, joka kertoo myös markkina-tilanteesta, urakoitsijoilla on tilauksia. Muutamat tarjouspyynnöstä tiedon
saaneet vastasivat, etteivät pysty tälle kesälle tarjoamaan uusia töitä.
Tarjousten saatavuutta parantaa, jos kokonaisurakasta luovutaan ja kilpailutetaan työ osa-alueittain esimerkiksi seuraavasti:
-Rakennus-urakka sisältäen myös asbestipurkutyöt, pääurakka
-LVIA-urakka sisältäen myös maalämpökaivon työt, sivu-urakka
-Sähköurakka
Osa-alueisiin jakaminen lisää hiukan rakennuttamisen ja valvonnan kustannuksia, mutta ei merkittävästi suhteessa kokonaishintaan. Uuden kilpailutuksen
ajankohta voisi olla syksy 2022. Urakka-aika toukokuun 2023 alusta alkaen, jolloin nykyinen lämmitysjärjestelmä voidaan säiden puolesta purkaa pois.
Lisätietojen antaja: Vt. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, puh. 044 0560 176.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

175 §

PÖYTÄKIRJA
10/13.9.2022

SIVU
14/30

jatkuu…
VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN JAETUN URAKAN TARJOUSPYYNNÖT
jatkuu…
Päätösehdotus (vt. talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto
1.
toteaa, että Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen urakkaan ei tullut tarjouksia määräaikaan 19.5.2022 klo 12 mennessä
2.
päättää, että tarjouspyyntö julkaistaan uudelleen päivitetyillä tiedoilla
syksyllä 2022 Hilmassa. Urakka kilpailutetaan osa-alueittain. Tarjouspyyntö tuodaan ennen julkaisua hyväksyttäväksi kirkkoneuvoston
kokoukseen 13.9.2022.
3.
päättää, että urakka siirretään vuodelle 2023.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
---------Jukka Hammaren FinPromasta on toimittanut jaetun urakan mukaisen uuden
tarjouspyynnön ja tarjouslomakkeet sekä urakkaselvityksen, urakkarajaliitteen ja
turvallisuusasiakirjan.
Liitteet on toimitettu sähköpostitse kirkkoneuvoston jäsenille 12.9.2022.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy hankkeen jaetun urakan tarjouspyynnön ja tarjouslomakkeet liitteineen julkaistavaksi Julkisten
hankintojen palvelu Hilmassa.

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

176 §

PÖYTÄKIRJA
10/13.9.2022

SIVU
15/30

MUUTOS LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUKSEEN SUOMEN HANKINTAJURISTIT
OY:N TOIMIMINEN ASIAMIEHENÄ KHO:SSA ASIASSA MUU KIRKOLLISASIA
HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO SUOMEN RAKENNUSTERVEYSPALVELUT OY RAKENTEISIIN MENEVIEN KUNTOTUTKIMUSTEN
HANKINTA

KN 5/12.4.2022 85 § 6)
Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
Turun hallinto-oikeus on tehnyt ratkaisun asiassa 25.2.2022 20049/2021 Muu kirkollisasia Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy
rakenteisiin menevien kuntotutkimusten hankinta. Hallinto-oikeuden ratkaisussa hallintooikeus hylkää valituksen sekä hallinto-oikeus hylkää Suomen Rakennusterveyspalvelut
Oy:n ja Huittisten seurakunnan vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.
Vs. talouspäällikkö on tiedustellut 6.4.2022 Korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO)
onko päätökselle haettu valituslupaa/valitettu. Korkeimman hallinto-oikeuden vastauksen mukaan asiasta on haettu valituslupaa/valitettu.
Talouspäällikkö on viranhaltijapäätöksellään 7/2021 tehnyt päätöksen oikeudellisten palveluiden hankinnasta Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön vastaamiseksi Suomen
Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:ltä. Asiaa on hoitanut Suomen Hankintajuristit Asiantoimisto Oy:ssä asianajaja Kalle Salava. Salava on tiedustellut, haluaako Huittisten
seurakunta, että hän jatkaa asiassa asiamiehenä. Vs. talouspäällikkö on pyytänyt asianajajalta arviota kustannuksista. Salava on ilmoittanut laskutusperusteeksi 190 €/h + alv.
Tarvittavien työtuntien määrä riippuu tarvittavien kirjelmien määrästä ja esitetyistä väitteistä. Hänen kokemuksensa mukaan prosessien tuntimäärät ovat KHO:ssa yleensä
jonkin verran suurempia kuin markkinaoikeudessa. Tähän vaikuttaa myös se, että KHO
on tyypillisesti antanut ratkaisun valituslupa-asiaan samalla kun se on antanut ratkaisun
koko asiaan, mikä voi johtua siitä, että ko. tapauksissa valituslupa on myönnetty. Pienhankinnan kohdalla menettelyn soisi olevan kustannustehokkaampi ja valituslupien
hylkääminen todennäköisempää. Näistä syistä tarvittavan työmäärän haitari on suuri ja
hän arvioi tarvittavan työmäärän olevan 10-50 tuntia eli 1900-9500 € + alv.
Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, p. 044 056 0176.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto
1) päättää, että Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Kalle Salava
jatkaa Huittisten seurakunnan asiamiehenä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiassa Muu kirkollisasia Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto Suomen
Rakennusterveyspalvelut Oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten hankinta.
2) esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 10 000 € asianajopalkkiota varten.

jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
176 §

PÖYTÄKIRJA
10/13.9.2022

SIVU
16/30

MUUTOS LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUKSEEN SUOMEN HANKINTAJURISTIT
OY:N TOIMIMINEN ASIAMIEHENÄ KHO:SSA ASIASSA MUU KIRKOLLISASIA
HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO SUOMEN RAKENNUSTERVEYSPALVELUT OY RAKENTEISIIN MENEVIEN KUNTOTUTKIMUSTEN
HANKINTA
jatkuu…
Päätös: Kirkkoneuvosto
1) päätti, että Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Kalle Salava
jatkaa Huittisten seurakunnan asiamiehenä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiassa Muu kirkollisasia Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto Suomen
Rakennusterveyspalvelut Oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten hankinta.
2) esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 10 000 € asianajopalkkiota varten.
------------------

Valmistelija: Vt. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan KN 5/12.4.2022 85 § esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 10 000 € Suomen Hankintajuristit
Asianajotoimisto Oy:n asianajopalkkiota varten toimimisesta asiamiehenä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiassa Muu kirkollisasia Huittisten seurakunnan
kirkkoneuvosto Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten hankinta. Lisämäärärahan tarve esitettiin asianajaja Kalle Salavan
ilmoittaman palkkion ylärajan perusteella. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt
Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy:lle valitusoikeutta asiassa, joten lisämäärärahan tarvetta ei ole.
Lisämäärärahasta ei ole päätetty vielä kirkkovaltuuston kokouksessa.
Lisätietojen antaja: Vt. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, puh. 044 056 0176.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että se ei esitä kirkkovaltuustolle lisämäärärahaa 10 000 €.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että se ei esitä kirkkovaltuustolle lisämäärärahaa
10 000 €.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
177 §

PÖYTÄKIRJA
10/13.9.2022

SIVU
17/30

KOLEHDIT HUITTISTEN KIRKOSSA LOKA-JOULUKUUSSA 2022
Ehdotus Huittisten kirkossa kerättävistä kolehdeista on liitteessä 1.

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

Päätös: Kirkkoneuvosto vahvisti liitteenä olevan kolehtien kantosuunnitelman.

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

178 §

KIRKKONEUVOSTON KOKOUSSUUNNITELMA LOKA-JOULUKUU 2022
Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Seuraavia kokouspäiviä ei ole sovittuna.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset ovat tiistaisin
11.10.2022, 15.11.2022 ja 13.12.2022 kello 17.30 alkaen.

Päätös: Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset ovat tiistaisin 11.10.2022,
15.11.2022 ja 13.12.2022 kello 17.30 alkaen.

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
179 §

PÖYTÄKIRJA
10/13.9.2022

SIVU
18/30

VAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VAPAUTTAMINEN TEHTÄVÄSTÄ
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 1/1.3.2022 12 § nimennyt jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan. Samassa yhteydessä vaalilautakuntaan on nimetty
henkilö, joka ei voi tehtävässä toimia ja siten hänet tulisi vapauttaa tehtävästä.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
vapauttaa tehtävästään vuoden 2022 seurakuntavaalien vaalilautakunnan varajäsenenä Jaakko Peteliuksen.

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vapauttaa tehtävästään
vuoden 2022 seurakuntavaalien vaalilautakunnan varajäsenenä Jaakko Peteliuksen.

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
180 §

PÖYTÄKIRJA
10/13.9.2022

SIVU
19/30

HUITTISTEN SEURAKUNNAN ARKISTON DIGITOINTI

Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen
KN 8/13.10.2020 144 §
Kirkon yhteinen digitointiprojekti perustuu 2.11.2018 voimaan astuneeseen puitesopimukseen (virastokollegion päätös 25.10.2018 § 500), joka päättyy 31.5.2022.
Puitesopimus tarjoaa seurakunnille helpon ja kustannustehokkaan tavan arkiston digitointiin.
Fyysisten arkistojen haasteita ovat mm.:
- Huono löydettävyys, oikean tiedon etsiminen on usein hidasta.
- Fyysiset riskit, arkisto on hankala varmuuskopioida ja se on altis tuhoutumiselle
(esim. home, lahoaminen, vesivahingot, tulipalot) ja varkauksille.
- Fyysisen tilan rajoitteet
- Hallittavuus, dokumenttien elinkaarenhallinta usein jopa mahdotonta.
- Tiedon käsittely, asiakirjojen käsittely tapahtuu usein omalla työpisteellä, jolloin tieto
on varattu yhteen paikkaan.
Kirkkohallitus on kilpailuttanut arkiston digitointipalvelun ja seurakunnat voivat hyödyntää
puitesopimusta. Myöhemmin tehtäessä seurakunnan on itsenäisesti kilpailutettava digitointipalvelu, mikä lisää myöhemmin tehtävän digitoinnin kokonaiskustannuksia. Etuja
seurakunnalle arkiston digitoinnista vuonna 2021 olisi arkistoinnin saattaminen ajan tasalle sekä tiedon löydettävyyden ja hallittavuuden parantaminen. Digitoitu aineisto
viedään Domukseen, jossa sitä voidaan käsitellä helpommin kuin fyysisesti arkistoitua
materiaalia. Domuksen käyttöönoton myötä seurakunnan hallinnollinen materiaali on siirtymässä sähköiseen muotoon, jolloin tieto olisi yhtenevästi löydettävissä ja hallittavissa
samassa muodossa.
Alustavien suunnitelmien mukaisesti seurakunnan olisi hyödyllistä digitoida pysyvästi säilytettävät dokumentit sekä kiinteistöihin liittyvät dokumentit ja piirustukset. Jotta digitointi
voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisimmalla ja kustannustehokkaimmalla tavalla seurakunnan on tarpeen palkata henkilö alkuvuonna 2021 noin 3-6 kuukaudeksi saattamaan
fyysinen arkisto arkistonmuodostussuunnitelman mukaiseksi ja ajantasaiseksi. Kustannusarvio 10 000 – 20 000 € + sivukulut (vaativuusryhmä 601 + täysi kokemuslisä).
Tämän jälkeen toteutettuna puitesopimuksen mukainen kustannus arkiston digitoinnista
olisi n. 20 000 € (sis. alv. 24 %).
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että
1) Huittisten seurakunta palkkaa arkistoinnista vastaavan henkilön 3-6 kuukaudeksi
vuonna 2021 ja palkkauksen kustannus 20 000 € + sivukulut otetaan mukaan vuoden 2021 talousarvioon;
2) Huittisten seurakunta toteuttaa arkiston digitoinnin vuonna 2021 Canonin puitesopimusta hyödyntäen ja sen kustannus 20 000 € otetaan mukaan vuoden 2021
talousarvioon.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
Digitointityö on aloitettu vuoden 2021 huhtikuussa arkiston järjestämisellä, joka on pitänyt sisällään mm. arkiston tiivistämisen ja digitoitavan materiaalin pakkaamisen ja
digitoidun materiaalin purkamisen ja järjestämisen arkistoon.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN ARKISTON DIGITOINTI
jatkuu…
Tiivistettävän arkiston laajuuden vuoksi työ on kestänyt pidempään kuin on suunniteltu,
mutta arkiston järjestäminen on saatu valmiiksi. Digitoitavaa materiaalia on oletettua
enemmän, eikä projektia digitoinnin osalta ole saatu valmiiksi vuonna 2021.
Digitoimatta olevaa materiaalia on jäljellä noin puolet suunnitellusta määrästä ja projektin
loppuun saattaminen edellyttää tässä vaiheessa enää materiaalin pakkaamista ja varsinaista digitoimista Canonin toimesta. Tähän ei ole varattu määrärahoja vuodelle 2022,
koska projektin oletettiin tulevan valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä.
Digitoinnin loppuunsaattamisen kustannusarvio on 15 000 euroa.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto osoittaa lisämäärärahan 15 000 euroa vuodelle 2022 arkiston digitoinnin loppuunsaattamista varten.
Päätös: Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.
-------------------KV 1/1.3.2022 11 §
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkovaltuusto osoittaa lisämäärärahan
15 000 euroa vuodelle 2022 arkiston digitoinnin loppuunsaattamista varten.
Päätös: Kirkkovaltuusto päätti osoittaa lisämäärärahan 15 000 euroa vuodelle
2022 arkiston digitoinnin loppuunsaattamista varten.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

-------------------KN 10/13.9.2022 180 §
Digitoitu materiaali on palautettu seurakuntaan, ja sen kunto tulee tarkistaa mahdollisia reklamaatioita varten, sekä sijoittaa takaisin arkistoon. Tätä varten on
tarpeen palkata arkistonjärjestelijä jatkamaan työssä. Tähän ei ole määrärahaa,
koska aikaisempi arvio lisämäärärahan tarpeesta ei ole ollut riittävä.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
osoittaa lisämäärärahan 2000 euroa vuodelle 2022 arkiston digitoinnin loppuunsaattamista varten.

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se osoittaa lisämäärärahan 2000 euroa vuodelle 2022 arkiston digitoinnin loppuunsaattamista varten.

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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SILJA HAAVISTON OPISKELUJÄRJESTELYT TYÖN OHELLA

Valmistelija: kirkkoherra Jani Laaksonen
KN 9/12.7.2022 160 § 2)
Silja Haavisto on päässyt Diakonia korkeakouluun Pieksämäen kampukselle sosionomi–
diakoni linjalle elokuusta alkaen. Tarkoitus on jatkossa tehdä kaksoispätevyys diakoni–
nuorisotyö. Haavisto hakee vaihtoa Poriin, jos se onnistuu, koska lähijaksot olisivat sitten
lähempänä. Opinnot ovat monimuoto-opintoja
ja ne voi suorittaa työn ohella, mutta sisältävät lähijaksoja, varsinkin alussa.
Seurakunnan on hyvä tukea työntekijöiden kouluttautumista. Haavistolla ei ole
kirkon pätevyyttä ja tutkinto mahdollistaisi kirkon virkojen hakemisen. Tämä saattaisi olla
hyvä seurakunnalle, kun jatkossa täytetään virkoja. Haavisto on tehnyt
hyvää työtä lapsityönohjaajana ja kehittänyt seurakunnan työtä yli työalarajojen,
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Senkin takia tällaisesta monialaisesta koulutuksesta
saattaa olla hyötyä seurakunnalle jatkossa.
Tässä vaiheessa olisi hyvä keskustella, että onko Haaviston mahdollista tehdä
opinnot työn ohessa. Lisäksi olisi hyvä keskustella, että voidaanko Haavistolle
maksaa esimerkiksi kilometrikorvauksia lähijaksoille.

-------------------KN 10/13.9.2022 181 §
Silja Haaviston opiskelu edellyttää ensimmäisenä vuonna useampaa läsnäolopäivää kuukauden aikana. Osa näistä voidaan mahdollisesti toteuttaa
vapaapäivien puitteissa, osa voitaisiin toteuttaa etätyönä, jolloin hän tekee tarvittavat työtehtävät, mm. valmistelua, opintopäivinä. Tältä osin noudatettaisiin
samankaltaista linjaa, jota on noudatettu aiemmin vastaavissa tilanteissa.
Lisätietoja antaa: kirkkoherra Jani Laaksonen, p. 044 536 3526.
Aila Hänninen poistui kokouksesta kohdan 181 § käsittelyn aikana klo 19.27.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää, että Silja Haavisto voi suorittaa opintoja työajalla, samalla tehden etätyönä valmistelua ja lähiesihenkilön
työtä. Haavistolle ei korvata matkakustannuksia lähijaksoilta. Tätä järjestelyä tarkastellaan uudelleen syksyllä 2023.

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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ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINTA KIINTEISTÖSTRATEGIAN VALMISTELUUN
Valmistelija: vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
KN 19/20.7.2021 146§
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen täysistunto on hyväksynyt seurakunnille ja seurakuntayhtymille tarkoitetun kiinteistöstrategiamallin ja -ohjeen
kokouksessaan 23.2.2021. Materiaalin on tuottanut kirkkohallituksen virastokollegion
asettama työryhmä.
Seurakuntataloudet voivat käyttää kiinteistöstrategiamallia oman kiinteistöstrategian
pohjana soveltaen sitä seurakuntatalouden koon ja tarpeen mukaan. Ohjeissa on runsaasti strategiatyöskentelyä tukevaa aineistoa ja linkkejä eri tietolähteisiin. Tavoitteena
on, että kaikki seurakuntataloudet laativat kymmenen vuoden päähän ulottuvan vision ja
sille toimivan kiinteistöstrategian. Mallin tavoite on, että kiinteistöstrategioissa toteutuu
aina seurakuntatalouden kokonaisetu.
Kiinteistöstrategiamallin käyttöohjeeseen on kirjattu kiinteistöstrategiaprosessin tavoitteesta seuraavasti: ”Strategiamallin tavoitteena on, että kaikki seurakunnat ja
seurakuntayhtymät laativat kiinteistöstrategian, josta muodostuu määräajoin päivittyvä
strategiaprosessi kunkin seurakunnan / seurakuntayhtymän käytössä olevien resurssien
määrittämin reunaehdoin. Kiinteistöstrategiaprosessin kautta varmistetaan, että seurakunnalla on perustehtäväänsä varten tarkoituksenmukaisia toimitiloja, joiden käyttö- ja
ylläpitokulut ovat kohtuullisia. Strategiassa linjataan millä kriteereillä seurakunta tulee
tulevaisuudessa luopumaan ylimääräisistä tai toimintaan huonosti soveltuvista tiloista ja
kuluiltaan liian suurista kiinteistöistä. Strategiassa otetaan myös kantaa siihen, millaisilla
periaatteilla ja rahoitusmuodolla kiinteistöjä ja rakennuksia peruskorjataan.”
Kiinteistöstrategian laadinnasta ohje linjaa seuraavasti: ”Kiinteistöstrategia tulee laatia
seuraavaksi 10 vuodeksi ja strategian päivittämistä suositellaan neljän vuoden välein.
Päivittämisen yhteydessä strategia tarkentuu ja tiedonkeruu sekä laskentamallien hyödyntäminen kehittyvät aikaisemmasta. 10 vuoden strategia auttaa hahmottamaan
investointitarpeita ja varautumaan niiden toteutukseen hyvissä ajoin. Kohdekohtaisella
10 vuoden pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmalla (PTS) voi ennustaa ja säädellä hyvin
vuositalolla peruskorjausten ajankohtaa.”
Kiinteistöstrategiaprosessi alkaa perustamalla kiinteistöstrategiatyöryhmä. Kiinteistöstrategiatyöryhmässä on hyvä olla mukana kiinteistöistä vastaavana viranhaltijana
talouspäällikkö, kirkkoherra sekä yksi työntekijöiden edustaja, joka voidaan valita syyskauden ensimmäisessä työntekijäkokouksessa 25.8.2021. Lisäksi työryhmään on hyvä
nimetä kaksi luottamushenkilöä, joilla on kiinteistöpuolen asiantuntemusta. Työryhmä
voi käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita työryhmän työskentelyn aikana.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto
1) päättää perustaa kiinteistöstrategiatyöryhmän, jonka toimintakausi päättyy, kun kiinteistöstrategian ensimmäinen versio on hyväksytty kirkkovaltuustossa, kuitenkin
viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä;
2) nimeää kiinteistöstrategiatyöryhmän jäseniksi talouspäällikön, joka toimii työryhmän
puheenjohtajana, kirkkoherran sekä kaksi muuta jäsentä ja päättää, että työryhmään
kuuluu edellä mainittujen lisäksi yksi työntekijöiden edustaja, jonka työntekijät valitsevat työntekijäkokouksessa 25.8.2021, työryhmä voi käyttää apunaan myös
ulkopuolisia asiantuntijoita.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINTA KIINTEISTÖSTRATEGIAN VALMISTELUUN
jatkuu…
Päätös:
Anne Palonen esitti työryhmään jäseneksi Mikko Kaunistoa. Päivi Huhtanen kannatti Palosen esitystä. Ilona Kojo esitti työryhmään jäseneksi Aulikki Kuismaa. Päivi Huhtanen
kannatti Kojon esitystä.
Kirkkoneuvosto
1) päätti perustaa kiinteistöstrategiatyöryhmän, jonka toimintakausi päättyy, kun kiinteistöstrategian ensimmäinen versio on hyväksytty kirkkovaltuustossa, kuitenkin
viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä;
2) nimesi kiinteistöstrategiatyöryhmän jäseniksi talouspäällikön, joka toimii työryhmän
puheenjohtajana, kirkkoherran, Mikko Kauniston sekä Aulikki Kuisman ja päätti, että
työryhmään kuuluu edellä mainittujen lisäksi yksi työntekijöiden edustaja, jonka työntekijät valitsevat työntekijäkokouksessa 25.8.2021, työryhmä voi käyttää apunaan
myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

-------------------KN 10/13.9.2022
Huittisten seurakunnassa on valmisteilla kiinteistöstrategia. Kirkkoneuvosto on
kokouksessaan KN 9/20.7.2021 päättänyt perustaa kiinteistöstrategiatyöryhmän.
Työryhmään kuuluvat talouspäällikkö, kirkkoherra, luottamushenkilöistä Mikko
Kaunisto ja Aulikki Kuisma sekä työntekijöiden edustaja Kaisa Vehmaa. Kiinteistöstrategiatyöryhmä voi käyttää apunaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita.
Kiinteistöstrategiatyöryhmä on kokoontunut vuoden 2022 aikana kolme kertaa.
Kirkkohallituksen kiinteistöstrategiamallissa määritellään kiinteistöstrategian laadinnasta seuraavasti: Kiinteistöstrategian laatii kiinteistöjohtaja / -päällikkö /
talousjohtaja / -päällikkö ja kiinteistötoimenjohtokunta/kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunta. Työryhmä voi ja sen kannattaa käyttää asiantuntijoita apunaan. Kiinteistöstrategian hyväksyy kirkkovaltuusto / yhteinen kirkkovaltuusto.
Kiinteistöstrategian aloitusvaiheessa talouspäällikkö Sanna Kemppi on tiedustellut seurakunnalle kiinteistöpäällikköpalveluita tarjoavan FinProma Oy:n
käytettävyyttä asiantuntijana kiinteistöstrategian valmistelussa. 4.4.2022 palaverissaan kiinteistöstrategiatyöryhmä on keskustellut asiasta ja sopinut, että
FinProma Oy:n kanssa keskustellaan, mitä heidän kanssaan on puhuttu heidän
osallistumisestaan strategian tekoon. FinProma Oy on ollut aikaisemminkin tekemässä kiinteistöstrategioita seurakunnille, joten heillä on tarvittavaa
asiantuntemusta kiinteistöstrategian valmisteluun. Lisäksi FinProma Oy on mukana useissa Huittisten seurakunnan kiinteistöihin liittyvissä projekteissa, joten
heillä on jo tuntemusta Huittisten seurakunnasta ja sen kiinteistöistä. FinProma
Oy:n kanssa on sovittu kiinteistöstrategiatyöpajasta, sen valmistelusta, vetämisestä ja työskentelyn loppuraportoinnista. FinProma Oy:n kanssa käydyissä
keskusteluissa todettiin, että koska he joka tapauksessa tulevat perehtymään ja
valmistautumaan sekä laatimaan työskentelyä varten rungon, vetämään työskentelyn, sekä kirjoittamaan työskentelyn pohjalta muistiinpanot, yhteenvedon ja
raportin, niin nämä olisi järkevintä kirjata suoraan heidän laatimalle
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINTA KIINTEISTÖSTRATEGIAN VALMISTELUUN
jatkuu…
strategiarungolle, jota seurakunta voi halutessaan muokata ja hioa haluamaansa
laajuuteen/suuntaan. Tämä helpottaisi kirjallisen strategian laadintatyötä seurakunnan päässä.
FinProma Oy tarjoaa kiinteistöstrategian valmistelutyötä joko kokonaisuutena tai
suppeampana tai alkuperäisesti suunnitellusti työskentelypajalla. Hinta liikkuu
seurakunnan valitseman laajuuden mukaan 40-70 h välillä.
a) Kokonainen kiinteistöstrategia-luonnos, suhteessa alla oleviin tuntimääräarvio
on noin 10-15 lisätuntia. Tämä sisältää alla olevat osiot + kiinteistöstrategialuonnoksen laatimisen valmiiseen muotoon.
b) Kokonaisen kiinteistöstrategian runko ja pitkälle laadittu täytetty luonnos, suhteessa alla olevaan tuntimääräarvio on noin 5-7,5 lisätuntia. Tämä sisältää
alla olevan osion valmistelun ja työskentelyhetken pohjalta siinä käsitellyt
asiat suoraan strategiamuotoon, mutta joitain osa-alueita jäisi seurakunnan
itsensä laadittavaksi.
c) Alkuperäisesti sovittu työskentelypaja ja sen valmistelut, tuntimääräarvio on
30-37,5 tuntia + työskentelytilaisuus Huittisissa. Tämä sisältää perehtymisen
aineistoon, valmistautumisen ja rungon laatimisen työskentelyä varten, työskentelyn vetämisen ja työskentelyn pohjalta kirjoitetut muistiinpanot,
yhteenvedon ja raportin.
Hinta olisi laajuudesta riippuen noin 3160 - 5530 euron (alv 0%) välillä. Talousarvioon ei ole varattu vuodelle 2022 määrärahaa ulkopuolisen asiantuntijan
hankintaan kiinteistöstrategian valmistelussa.
Lisätietojen antaja: Vt. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, puh. 044 056 0176.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto
1) päättää, että Huittisten seurakunta hankkii kiinteistöstrategian valmisteluun
asiantuntijapalvelua FinProma Oy:ltä
2) päättää, että FinProma Oy:n tarjoama palvelu otetaan laajuudessa a)
3) ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää lisämäärärahan
6900 euroa sis. alv 24 % asiantuntijapalvelun hankkimiseen kiinteistöstrategian valmisteluun.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINTA KIINTEISTÖSTRATEGIAN VALMISTELUUN
jatkuu…
Sinikka Ritakallio esitti vastaehdotuksen (Liite 1):
”Kirkkoneuvosto päättää, että
1) Huittisten seurakunta ei hanki kiinteistöstrategian valmisteluun liittyviä asiantuntijapalvelua FinProma Oy:ltä,
2) rakennusten nykytilan selvittämiseksi laajennetaan kiinteistöstrategiatyöryhmää siten, että kiinteistöstrategiatyöryhmään kutsutaan lisäksi
kiinteistötyöryhmän jäsenet (KN 1/26.1.2021 §26) sekä luottamushenkilöpuheenjohtajat. Työryhmän työskentelyä johtaa talouspäällikkö. Työryhmä
selvittää rakennusten nykytilan käyttötarpeineen tehtyjen kuntotutkimusten
pohjalta ja järjestää kuluvana vuonna kiinteistöstrategiatyöpajan, jossa käydään läpi työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa tilatarpeita ja muita
kiinteistöihin liittyviä asioita.
3) strategiatyöskentelyn yhteydessä selvitetään, olisiko järkevää muuttaa Ylistenrannan leirikeskus kiinteistöosakeyhtiöksi, joka olisi osittain
arvonlisäverovelvollinen majoituksen osalta.
Vaihtoehtoisesti esitän muutosta kohtiin 2) ja 3):
2) päättää, että palvelu otetaan käyttöön laajuudessa c)
3) ehdottaa kirkkovaltuustolle, että valtuusto myöntää lisämäärärahan 3160,- sis.
alv 24% asiantuntijapalvelun hankkimiseen kiinteistöstrategian valmisteluun.
4) strategiatyöskentelyn yhteydessä selvitetään, olisiko järkevää muuttaa Ylistenrannan leirikeskus kiinteistöosakeyhtiöksi, joka olisi osittain
arvonlisäverovelvollinen majoituksen osalta.”
Ritakallion ehdotusta ei kannatettu.

Päätös: Kirkkoneuvosto
1) päätti, että Huittisten seurakunta hankkii kiinteistöstrategian valmisteluun asiantuntijapalvelua FinProma Oy:ltä
2) päätti, että FinProma Oy:n tarjoama palvelu otetaan laajuudessa a)
3) ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää lisämäärärahan
6900 euroa sis. alv 24 % asiantuntijapalvelun hankkimiseen kiinteistöstrategian valmisteluun.

Muutoksenhaku: 1-2) Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3). 3) 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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LASTENOHJAAJAN IRTISANOUTUMINEN JA SIJAISJÄRJESTELYT

Valmistelija: kirkkoherra Jani Laaksonen
Taina Saretsalo on irtisanoutunut Huittisten seurakunnan lastenohjaajan tehtävästä, siten että viimeinen työpäivä on ollut 10.9.2022. Seurakunnassa on
linjattu, että työntekijän irtisanoutuessa tarkastellaan, onko tehtävän täyttäminen
tarpeen.
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Lisätietoja antaa: kirkkoherra Jani Laaksonen, p. 044 536 3526.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto merkitsee irtisanoutumisen tiedoksi
ja päättää hakea määräaikaisen lastenohjaajan ajalle 1.10.2022-30.6.2023 ja valitsee valintatyöryhmän suorittamaan haastattelut ja työntekijän valinnan. Asiaa
tarkastellaan uudelleen keväällä 2023.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi irtisanoutumisen tiedoksi ja päätti hakea määräaikaisen lastenohjaajan ajalle 1.10.2022-30.6.2023 ja valitsi valintatyöryhmän
suorittamaan haastattelut ja työntekijän valinnan. Valintatyöryhmään valittiin Ilona
Kojo, Anne Palonen, lapsityönohjaaja Silja Haavisto ja kirkkoherra Jani Laaksonen. Asiaa tarkastellaan uudestaan keväällä 2023.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

184 §

PÖYTÄKIRJA
10/13.9.2022

SIVU
27/30

MUUT ASIAT
1) Palkallisten virkavapaiden myöntäminen
Ajalle 1.7.-31.8.2022 sijoittuneet palkalliset virkavapaat selvityksineen on koottu
oheiseen luetteloon. Virkavapaiden myöntäminen on kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston harkinnassa.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Raportin puuttumisen vuoksi asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

184 §

MUUT ASIAT
2) Huittisten seurakunnan kuukausiraportti
Liitteenä 1 on Huittisten seurakunnan kuukausiraportti. Raportin on lähettänyt
Kirkkohallitus. Raportin luvut kuvaavat ajanjaksoa 01-04/2022 (jäsenmäärä huhtikuun lopussa). Vertailuryhmä on muodostettu kymmenestä jäsenmäärältään
lähimmästä muusta seurakunnasta (viisi omassa hiippakunnassa ja viisi koko
maassa). Huittisten seurakunnan vertailuryhmän muodostavat Turun arkkihiippakunnan alueella Eura, Eurajoki, Masku, Pöytyä ja Somero sekä koko maan osalta
Alajärvi, Ii, Orivesi, Sotkamo ja Taipale.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

184 §

PÖYTÄKIRJA
10/13.9.2022

SIVU
28/30

MUUT ASIAT
3) Vastuuryhmien yhdistäminen
Huittisten seurakunnassa toimii tällä hetkellä seitsemän vastuuryhmää. Näistä
kolme on kokouksissaan syksyn 2022 aikana esittänyt vastuuryhmien yhdistämistä seuraavan valtuustokauden alusta alkaen. Evankelioimistyön ja lähetystyön
vastuuryhmät ovat esittäneet yhdistymistä keskenään ja yhteiskuntatyön vastuuryhmä on esittänyt vastuuryhmän yhdistämistä diakoniatyön vastuuryhmään.
Yhdistämisillä toivotaan vastuuryhmien esityksissä olevan toimintaa tehostava ja
luottamushenkilöiden vapaaehtoisuutta tukeva vaikutus, kun aikaa voidaan vapauttaa enemmän itse toimintaan.
Vastuuryhmien yhdistäminen on mahdollista kirkkovaltuuston päätöksellä, joka
vastuuryhmät on asettanut.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto
1) esittää kirkkovaltuustolle, että evankelioimistyön ja lähetystyön vastuuryhmät
yhdistetään ja uuden vastuuryhmän nimi on lähetystyön vastuuryhmä
2) esittää kirkkovaltuustolle, että yhteiskuntatyön vastuuryhmä ja diakoniatyön
vastuuryhmä yhdistetään ja uuden vastuuryhmän nimi on diakoniatyön vastuuryhmä,
3) toteaa, että hallintomallinkehittämistyöryhmän tehtävänä on päivittää ja samalla yhtenäistää vastuuryhmien toimintasäännöt vastaamaan uutta
vastuuryhmäjakoa, mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy yhdistämiset.

Päätös: Kirkkoneuvosto
1) esittää kirkkovaltuustolle, että evankelioimistyön ja lähetystyön vastuuryhmät
yhdistetään ja uuden vastuuryhmän nimi on lähetystyön vastuuryhmä
2) esittää kirkkovaltuustolle, että yhteiskuntatyön vastuuryhmä ja diakoniatyön
vastuuryhmä yhdistetään ja uuden vastuuryhmän nimi on diakoniatyön vastuuryhmä,
3) toteaa, että hallintomallinkehittämistyöryhmän tehtävänä on päivittää ja samalla yhtenäistää vastuuryhmien toimintasäännöt vastaamaan uutta
vastuuryhmäjakoa, mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy yhdistämiset.

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

184 §

PÖYTÄKIRJA
10/13.9.2022

SIVU
29/30

MUUT ASIAT
4) Kolehdit Vampulan kirkossa loka-joulukuussa 2022
Ehdotus Vampulan kirkossa kerättävistä kolehdeista on liitteessä 1.

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

Päätös: Kirkkoneuvosto vahvisti liitteenä olevan kolehtien kantosuunnitelman.

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

185 §

ILMOITUSASIAT
1. Talouspäällikön päätökset: 43–48/2022
2. Kirkkoherran päätökset: 11–14/2022
3. Kirkkovaltuuston kokouksessa 2/2022 nousi esiin se, että seurakunnalla ei ole
laadittuna yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Suunnitelmaa ei edellytetä alle 30 henkilön työyhteisöiltä, mutta sen laatimista on seurakunnassa kuitenkin suunniteltu.
4. Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään 27.9.2022 kello 18.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Ilmoitetaan tiedoksi.

Päätös: Ilmoitettiin tiedoksi.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
186 §

PÖYTÄKIRJA
10/13.9.2022

SIVU
30/30

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Kirkkoherran ehdotus: Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 14.9.2022
– 28.9.2022 viraston aukioloaikana ja siitä ilmoitetaan ko. aikana viraston ilmoitustaululla.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

187 §

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

188 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20 ja luki Herran siunauksen.

_________________________
Jani Laaksonen
puheenjohtaja

_________________________
Tuula Jokela
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi
Huittinen 14.9.2022

_________________________
Sinikka Ritakallio

_________________________
Mari Suomela

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 14.9.2022 – 28.9.2022 viraston aukioloaikana ja siitä on ilmoitettu ko.
aikana viraston ilmoitustaululla.
Huittinen 29.9.2022

__________________________
Jani Laaksonen, kirkkoherra
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

