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Kokousaika

Keskiviikko 01.11.2017 klo 19.00 -19.35

Kokouspaikka

Huittisten seurakuntakeskus, Toivon sali

Jäsenet, paikalla

Tuula Ala-Haavisto
Tuula Hannunen
Liisa Hosike
Aila Hänninen
Jouni Isotalo
Kauko Juusela
Aarno Korpela
Aulikki Kuisma
Ilkka Lahti
Jaakko Lehtimäki
Helena Manninen
Anne Ojaniittu
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Simo Riuttamäki
Harri Syrjälä
Aino Tammi
Maritta Tuominen
Pentti Virtanen, puheenjohtaja
Päivi Huhtanen
Antti Lehtinen
Eija Sampolahti
Maarit Syrjälä
Virpi Marku, Päivi Huhtasen varajäsen
Ritva Palokangas, Antti Lehtisen varajäsen

Jäsenet, poissa

Varajäsenet, paikalla

Muut saapuvilla olevat Rauno Herranen, kirkkoherra
Pirjo Lammi-Heikkilä, sihteeri

41 §

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 hartaus.
Kirkkovaltuuston kokouksessa 26.1.2017 kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi kaudeksi 2017 - 2018 valittiin Pentti Virtanen ja varapuheenjohtajaksi Aila Hänninen.
Kirkkovaltuuston sihteerinä toimii talouspäällikkö, jollei valtuusto toisin määrää.
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

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. Todettiin, että tilapäisestä esteestä ovat ilmoittaneet
Päivi Huhtanen, Antti Lehtinen ja Maarit Syrjälä. Lisäksi poissa oli Eija Sampolahti. Päivi Huhtasen varajäseneksi oli kutsuttu Virpi Marku ja Antti Lehtisen varajäseneksi Ritva Palokangas. Kirkkovaltuusto hyväksyi tilapäisestä esteestä ilmoittaneiden poissaolot ja paikalla olevat varajäsenet. Todettiin, että paikalla on
19 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä eli yhteensä 21. Poissa oli 2 jäsentä.

43 §

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 on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille postitse 23.10.
2017. Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa,
kokouskutsut on lähetetty sähköpostitse 23.10. 2017.
Kokouskutsu on nähtävillä Huittisten seurakunnan ilmoitustaululla 24.10.201701.11.2017 välisen ajan.
Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA
Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 § 2 mom.
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii talouspäällikkö, jollei valtuusto toisin päätä.

Ehdotus: Koska uusi talouspäällikkö ei ole vielä ehtinyt aloittamaan virassaan,
valitaan, tämän kokouksen sihteeriksi Pirjo Lammi-Heikkilä.
Päätös: Valittiin pöytäkirjanpitäjäksi Pirjo Lammi-Heikkilä.

45

§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuuston työjärjestys § 4
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan
aakkosjärjestyksessä.
Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Lahti ja Jaakko Lehtimäki. Pöytäkirjantarkastus on perjantaina 3.11.2017 klo 9 taloustoimistossa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Lahti ja Jaakko Lehtimäki. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 3.11.2017 klo 9 taloustoimistossa.

46 §

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.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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VUODEN 2018 TULOVEROPROSENTTI
Kn 7/12.9.2017 § 137
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan kirkkovaltuus to vahvistaa tuloveroprosentin. Vahvistus tehdään lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön pyöristettynä.
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Veroprosentti joudutaan päättämään ennen talousarvion
hyväksymistä.
Talousarvion laadinnassa taloudellisena lähtökohtana on verotulojen kehitys.
Huittisten seurakunnan kirkollisveron tuloveroprosentti on ollut 1,5 % vuodesta
2011 lähtien. Elokuussa 2017 tilitetyt kirkollisverotulot olivat -5,7 % pienemmät
kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan eli noin 71 000 euroa pienemmät kuin
elokuussa 2016. Koko kirkon osalta verotulotilitykset ovat pienentyneet edellisen
vuoden vastaavaan aikaan verrattuna - 4,2 %.
Huittisten seurakunnan verotulojen kehitys:

vuosi 2017 arvio
vuosi 2016
vuosi 2015
vuosi 2014
vuosi 2013
vuosi 2012
vuosi 2011
vuosi 2010

yhteisövero/
muutos ed.
kirkollisvero valtionrahoitus yhteensä
vuoteen
1 707 200,00
205 070,00
1 912 270,00
-3,7 %
1 753 245,73
233 079,39
1 986 325,12
-1,0 %
1 815 272,55
190 215,16
2 005 487,71
1,6 %
1 807 243,00
167 431,59
1 974 674,59
0,8 %
1 790 521,84
168 161,22
1 958 683,06
3,9 %
1 722 810,00
161 899,36
1 884 709,36
-3,5 %
1 733 959,20
219 771,76
1 953 730,96
10,1 %
1 586 266,25
188 887,31
1 775 153,56

Liitteenä (liite 1 / § 137) elokuun lopun toteutumisvertailu ja vertailu viime vuoteen.
Inflaatio on ollut alhaisella tasolla pitkään. Nyt ennustetaan loivaa kasvua siten,
että vuonna 2017 inflaatio olisi vähän yli prosentin ja kasvaisi edelleen vuodeksi
2018. Nousu olisi kuitenkin vähäistä.
Jos talous piristyy ennustetun mukaisesti ja palkkasumma kasvaa, on kirkollisveroon odotettavissa ansiotulojen kehityksen mukaista kasvua vuodeksi 2018. Jäsenmäärän kehitys, erityisesti työssäkäyvien ikäryhmissä, kuitenkin jarruttaa
kasvua. Tämän hetken arvion mukaan vuonna 2018 kirkollisveron määrän pysyisi vuoden 2017 tasolla.
Talous kasvaa epätasaisesti ja erot maan eri osissa saattavat olla suuria. Talouden kasvu on suurinta niin kutsuissa kasvukeskuksissa. Kasvua ei välttämättä
ole lainkaan paikkakunnilla, joita vaivaa muuttotappio ja joissa teollisuuden, palveluiden ja muun tuotannon työpaikkoja on vähän.
Vuoden 2016 tilinpäätös oli alijäämäinen 19 147,95 eur ja myös kuluvan vuoden
talousarvio on alijäämäinen 136 215 eur. Vuoden 2018 talousarvion laadinta on
meneillään. Nykyisen toiminnan turvaamiseksi yritetään löytää kuluja karsivia
ratkaisuja ja kustannustehokkaita toimintatapoja. Siitä huolimatta veroprosentin
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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VUODEN 2018 TULOVEROPROSENTTI
jatkuu…
nostoon kohdistuu suuria paineita, että talous saataisiin tasapainoon. 0,1 % korotuksella verotuloja olisi mahdollista saada noin 113 000 eur enemmän, joka
auttaisi vuoden 2018 talousarvion tasapainottamisessa.
Ehdotus (Talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle
vuoden 2018 veroprosentiksi 1,6 %
Päätös:
Talouspäällikkö esitteli asiaa, jonka jälkeen keskusteltiin. Keskustelun yhteydessä Mikko Kaunisto ehdotti, että pidetään veroprosentti edelleen 1,5 %:na.
Mikko Kauniston ehdotus sai kannatusta, joten suoritettiin äänestys päätösehdotuksen ja Mikko Kauniston ehdotuksen välillä. Päätösehdotus sai 3 ääntä ja Mikko Kauniston ehdotus 5 ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle
vuoden 2018 veroprosentiksi 1,5 %.
--------------------------------------

KV 4/01.11.2017 § 47
Päätösehdotus (KN): Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle vuoden 2018
veroprosentiksi 1,5%.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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TALOUSPÄÄLLIKÖN JOHTOSÄÄNNÖN VAHVISTAMINEN
Kn 8/28.09.2017 § 152
----

Oheisena liitteenä 1 on tällä hetkellä voimassa oleva talouspäällikön johtosääntö,
joka on hyväksytty kirkkovaltuustossa 13.11.2008.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle talouspäällikön johtosääntöön tehtäväksi liitteessä mainitut muutokset.
Päätös: Keskustelun jälkeen kirkkoherra muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Johtosäännön 1§: kolmas virke kuuluu: ”Viranhaltija on kirkkoneuvoston alainen,
henkilöesimiehenä toimii kirkkoherra.” 2§:n ensimmäinen virke kuuluu: ” Kelpoisuusehtona virkaan on ekonomin, tradenomin, merkonomin tutkinto tai muu soveltuva koulutus.” Näillä muutoksilla kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle
talouspäällikön johtosäännön vahvistamista.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska asian käsittely
on valmistelua (KL 24:5)
---------KV 4/01.11.2017 § 48
Kirkkoneuvostolle ehdotettiin vuoden 2009 alusta voimaan tulleeseen johtosääntöön kahta muutosta: 1§: kolmas virke ”Viranhaltija on kirkkoherran alainen.”, 2§:
ensimmäinen virke ”Kelpoisuusehtona virkaan on ekonomin tai tradenomin tutkinto tai muu soveltuva koulutus.” Aikaisemmassa johtosäännössä 1§:n kolmas
virke on kuulunut ” Viranhaltija on kirkkoneuvoston alainen” ja 2§:n ensimmäinen
virke ” Kelpoisuusehtona virkaan on ekonomin tai merkonomin tutkinto tai muu
soveltuva koulutus.
Kirkkoneuvosto esittää johtosääntöön seuraavia muutoksia. Johtosäännön 1§:
kolmas virke kuuluu: ”Viranhaltija on kirkkoneuvoston alainen, henkilöesimiehenä toimii kirkkoherra.” 2§:n ensimmäinen virke kuuluu: ” Kelpoisuusehtona virkaan on ekonomin, tradenomin, merkonomin tutkinto tai muu soveltuva koulutus.”

Päätösehdotus (KN): Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle talouspäällikön
johtosäännön hyväksymistä liitteen 1 mukaisena.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen liitteen 1 mukaisena korjauksella, että talouspäällikön johtosääntö tulee voimaan 1.1.2018.

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 LUKU § 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 LUKU § 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: Kauko Juusela tiedusteli, missä tehtävissä talouspäällikön virkaan
valittu henkilö on aikaisemmin toiminut. Puheenjohtaja totesi, että kirkkoherra
selvittää asiaa ilmoitusasioissa.

50 §

ILMOITUSASIAT

Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee yllä olevat asiat tiedoksi.
Päätös: Jaakko Lehtimäki käytti puheenvuoron kutsuen kaikki tervetulleeksi Huittisten kirkkoon Katariinan alttarin ääreen 25.11.2017 klo 17 tilaisuuteen ”Kristuksen kasvokuva Huittisten keskiaikaisessa kirkossa”.
Kirkkoherra Rauno Herranen
- toi terveiset ja siunauksen toivotukset Keilan seurakunnalta. Huittisten seurakunnasta vieraili neljän hengen ryhmä Keilan seurakunnassa ja Keilan kirkkopäivillä.
- ilmoitti, että seurakunnan talouspäällikkönä aloittaa 20.11.2017 Sanna Kemppi. Kirkkoherra kertoi kirkkovaltuutetuille hänen työurastaan.
- ilmoitti, että Tiina Rumpunen toimii 19.11.2017 alkaen Anna-Maria Haapalan
sijaisena.
Kirkkovaltuusto merkitsi kokouksessa esiin tulleet asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Ehdotus: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 3.11.201704.12.2017 kirkkoherranvirastossa sen ollessa auki ja nähtävillä olosta ilmoitetaan 2.11.2017 päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

52 §

VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 4 §:n mukaisen valitusosoituksen. Liite1.

53 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35. Luettiin yhdessä Herran siunaus.

Pentti Virtanen
puheenjohtaja

Pirjo Lammi-Heikkilä
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varmistettu
nimikirjaimillamme.
Huittisissa 03.11.2017

Ilkka Lahti

Jaakko Lehtimäki

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 3.11.4.12.2017 viraston aukioloaikoina. Nähtävillä olosta on ilmoitettu 2.11.2017 päivätyllä kuulutuksella seurakunnan ilmoitustaululla.
Huittisissa 5.12.2017

Rauno Herranen
kirkkoherra
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

