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Kokousaika

Tiistai 03.04.2018 klo 19.00-20.16

Kokouspaikka

Huittisten seurakuntakeskus, Birgitta-sali

Jäsenet

Tuula Ala-Haavisto
Tuula Hannunen
Liisa Hosike
Päivi Huhtanen
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
Maarit Syrjälä
Maritta Tuominen
Pentti Virtanen, puheenjohtaja

Jäsenet, poissa

Antti Lehtinen
Eija Sampolahti
Aino Tammi

Muut saapuvilla olevat Sanna Kemppi, talouspäällikkö, sihteeri
Muut poissa olijat

1 §

Rauno Herranen, kirkkoherra
Tiina Rumpunen, vs. kirkkoherra

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.
Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen.

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 oli ilmoittanut Aino Tammi, mutta varajäsentä ei ehditty kutsua paikalle.
Lisäksi poissa olivat Antti Lehtinen ja Eija Sampolahti.
Todettiin, että paikalla oli 20 varsinaista jäsentä, 3 poissa.

3 §

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
26.3.2018 Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsut on lähetetty sähköpostitse 26.3.2018.
Kokouskutsu on nähtävillä Huittisten seurakunnan ilmoitustaululla 26.3.-3.4.2018
välisen ajan.
Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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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 on hyväksynyt käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan
aakkosjärjestyksessä.
Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Ojaniittu ja Reima Puukki. Pöytäkirjantarkastus on torstaina 5.4.2018 klo 9 taloustoimistossa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Ojaniittu ja Reima Puukki. Pöytäkirjantarkastus on torstaina 5.4.2018 klo 9 taloustoimistossa.

5 §

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
kohdassa 10 § Muut asiat Jaakko Lehtimäellä on aloite.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA SEKÄ PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN
KN 2/13.2.2018 28 §
Vuonna 2018 pidetään seurakuntavaalit, joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet vuosiksi
2019 - 2022. Seurakuntavaalit järjestetään 18.11.2018. Ennakkoäänestys on 6. –
10.11.2018.
KVJ 2 luvun 4 §:n mukaan (8.11.2013/416 v. 2014):
”Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden
toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.
Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on valittava niin monta
jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostoista on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta säädetään.”
KL 23 luvun 19 §:n 2 momentin mukaan (26.11.1993/1054):
”Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.”
Vaalilautakunnan minimikokoonpano on kirkkoherra ja neljä muuta jäsentä ja yhtä monta
varajäsentä. Vaalilautakunnan varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, vaan heidät asetetaan siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Puheenjohtajaksi
nimetään joku jäsenistä. Liitteenä 1 olevassa kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 1/2018
on esitetty muutokset vaalilautakunnan jäsenten kelpoisuuteen. Kirkkolain KL 23 luvun
8 §:n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä
syystä muuta johdu.
Liitteenä 2 on vuoden 2018 seurakuntavaalien vaaliaikataulu. Vuonna 2014 Huittisten
kirkkovaltuusto KV 27.5.2014 10 § päätti, että koko seurakunta on yhtä äänestysaluetta
ja että kirkkoherran lisäksi vaalilautakuntaan valitaan 7 jäsentä. Vaalilautakunnan jäseniksi valittiin yksimielisesti: Pertti Tiuttu, Anja Kojo, Helinä Keskinen, Pertti Varjokumpu,
Tuula Koivisto, Hannu Vähähyyppä ja Marjo Naskali. Varajäseniksi valittiin yksimielisesti:
Jorma Joutsensalo, Pentti Risanen, Timo Juurikko, Outi Kontio, Unto Rekola, Liisa Hosike, Terttu Harjunmaa ja Susanna Nixon.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. koko seurakunta on yhtä äänestysaluetta ja
2. että se valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi vähintään neljä
muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Kirkkovaltuusto nimeää jäsenten joukosta
puheenjohtajan.

Päätös: Keskustelun jälkeen päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

jatkuu …
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SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA SEKÄ PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN
jatkuu…
------------------------KV 3.4.2018 6 §
Kirkkoneuvoston 20.3.2018 pidetyn kokouksen yhteydessä (pöytäkirjan ulkopuolella) keskusteltiin vaalilautakunnan jäsenmäärästä. Kirkkoneuvosto totesi, että
vaalilautakunnan jäsenten määrän tulisi olla kirkkoherran lisäksi vähintään 7 jäsentä, että järjestelyt sujuisivat ongelmitta. Varajäseniä olisi hyvä olla 9 mahdollisten esteellisyystilanteiden varalle.
Päätös äänestysaluejaosta on tehtävä ennen kuin vaalilautakunta asetetaan,
jotta vaalilautakuntaan voidaan valita tarpeellinen määrä jäseniä ja jotta jaosto
voi toimia päätösvaltaisena.
Vaalilautakuntaan ja keskusvaalitoimikuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei
ole vajaavaltainen (KL 23:2,1). Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa
olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä (KL 23:19,4).
Vaalilautakuntaan ja keskusvaalitoimikuntaan tulisi mahdollisuuksien mukaan
pyrkiä nimeämään jäseniä siten, että toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia
kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8). Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan (KL 23:19). Varajäsenet
eivät siis ole henkilökohtaisia.
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että
1. koko seurakunta on yhtä äänestysaluetta ja
2. kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi
vähintään neljä muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Kirkkovaltuusto nimeää jäsenten joukosta puheenjohtajan.
Päätös (KV):
Kirkkovaltuusto päätti, että koko seurakunta on yhtä äänestysaluetta.
Puheenjohtaja kertoi lakimiesasessorilta saadusta uudesta tiedosta, jonka mukaan kirkkoherra ei enää virkansa puolesta ole vaalilautakunnan jäsen ja koska
Rauno Herranen ei ole Huittisten seurakunnan jäsen, häntä ei voida valita vaalilautakuntaan. Kirkkovaltuusto päätti, että vaalilautakuntaan valitaan 7 jäsentä ja
9 varajäsentä.
Vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi Aulikki Kuisma ehdotti Asko Ritakalliota
ja Anne Kankaanrantaaa, Jouni Isokallio ehdotti Hannu Vähähyyppää ja Anne
Välimäkeä, Aila Hänninen ehdotti Eino Leinoa, Simo Riuttamäki ehdotti Ilkka
Riuttamäkeä, Jouni Isotalo ehdotti lisäksi Päivi Nokkalaa. Vaalilautakunnan jäseniksi valittiin yksimielisesti: Asko Ritakallio, Anne Kankaanranta, Hannu Vähähyyppä, Anne Välimäki, Eino Leino, Ilkka Riuttamäki ja Päivi Nokkala.
jatkuu …
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SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA SEKÄ PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN
jatkuu…
Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi varsinaisten jäsenten joukosta Jouni Isotalo
ehdotti Hannu Vähähyyppää. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannu Vähähyyppä.
Vaalilautakunnan varajäseniksi Aila Hänninen ehdotti Susanna Nixonia, Harri
Syrjälä ehdotti Pentti Risasta, Aulikki Kuisma ehdotti Pertti Tiuttua, Liisa Hosiketta ja Anne Ojaniittua, Jouni Isotalo ehdotti Maria Kankaanrantaa, Simo Riuttamäki ehdotti Simo Riuttamäkeä, Aarno Korpela ehdotti Aino Soukolaa ja Jouni Isotalo ehdotti lisäksi Aino Tammea. Varajäseniksi valittiin yksimielisesti: Susanna Nixon, Pentti Risanen, Pertti Tiuttu, Liisa Hosike, Anne Ojaniittu, Maria Kankaanranta, Simo Riuttamäki, Aino Soukola ja Aino Tammi. Kutsujärjestykseksi kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti aakkosjärjestyksen.
Kahden valitun jäsenen esteellisyys havaittiin pykälän käsittelyn aikana ja Simo
Riuttamäki muutti ehdotuksiaan ja ehdotti vaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Ilkka Riuttamäen tilalle Margit Riuttamäkeä ja varajäseneksi Simo Riuttamäen tilalle Seija Multasta. Muutokset hyväksyttiin yksimielisesti.
Korjattu lista vaalilautakuntaan varsinaisiksi jäseniksi valituista on seuraava: Asko Ritakallio, Anne Kankaanranta, Hannu Vähähyyppä, Anne Välimäki, Eino Leino, Päivi Nokkala ja Margit Riuttamäki. Korjattu lista vaalilautakuntaan varajäseniksi valituista on seuraava: Susanna Nixon, Pentti Risanen, Pertti Tiuttu, Liisa
Hosike, Anne Ojaniittu, Maria Kankaanranta, Aino Soukola, Aino Tammi ja Seija
Multanen. Aakkosjärjestyksen mukainen varajäsenten kutsujärjestys on seuraava: Liisa Hosike, Maria Kankaanranta, Seija Multanen, Susanna Nixon, Anne
Ojaniittu, Pentti Risanen, Aino Soukola, Aino Tammi, Pertti Tiuttu.
Tarkistuksen jälkeen todettiin, että varsinaisiksi jäseniksi oli valittu 4 naista ja 3
miestä, jolloin sekä miehiä että naisia on kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Varajäseniksi oli valittu 7 naista ja 2 miestä, joten miehiä on suhteessa liian vähän.
Puheenjohtaja ehdotti uutta valintaa, mutta ehdotusta ei kannatettu ja lisäksi todettiin, että ohjeistuksessa annettu 40 prosenttia on suositus, joten varajäsenten
korjattu valinta jäi voimaan.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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SEURAKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN
KN 2/13.2.2018 29 §
Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi äänestyspaikka, jonka tulee olla avoinna klo 11-20 välisen ajan. Liitteenä 1 olevassa kirkkohallituksen
yleiskirjeessä nro 1/2018 on esitetty huomioita äänestyspaikkojen esteettömyydestä ja
vaalisalaisuuden turvaamisesta.
Vuonna 2014 äänestäminen on tapahtunut kirkkovaltuuston päätöksellä KV 27.5.2014
11 § Huittisten kirkossa. Esteettömyyden näkökulmasta ajateltuna vaalit olisi tarkoituksenmukaisempaa järjestää Huittisten seurakuntakeskuksessa.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että
äänestäminen järjestetään tapahtuvaksi Huittisten seurakuntakeskuksessa.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

------------------------------KV 3.4.2018 7 §
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto päättää, että äänestäminen järjestetään
tapahtuvaksi Huittisten seurakuntakeskuksessa.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRANVAALIN VAALITAPA
KN 3/20.3.2018 45 §
Kirkkoherra Rauno Herranen on irtisanoutunut Huittisten seurakunnan kirkkoherran virasta ja tuomiokapituli on todennut palvelussuhteen päättyväksi ilmoituksen johdosta
1.8.2018 lukien.
Kirkkolain 23 luvun 11 §:n mukaan:
”Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet
(kirkkoherran välitön vaali). Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston
pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali).
Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.”
Tuomiokapituli pyytää Huittisten seurakunnan kirkkovaltuustoa päättämään, pyytääkö se
tuomiokapitulilta välillistä vaalia. Kirkkoherran vaaliin liittyvät säädökset ovat KJ 6 luvun
14-20 § ja KVJ 3 luvun 58-68 §. Sakastin sivuilla on luettavissa opas Kirkkoherranvaalin
hallintomenettely.
Välitön vaali lyhyesti:
- hakuajan päätyttyä tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoisuuden virkaan ja asettaa
enintään kolme hakijaa vaalisijoille (muita hakijoita ei voi äänestää)
- tuomiokapituli määrää, milloin vaali toimitetaan
- vaalisijan saaneet hakijat pitävät vaalisaarnan
- vaali toimitetaan, äänioikeus 18 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä
- jos vain yksi hakija on asetettu vaaliehdokkaaksi, tuomiokapituli antaa hänelle viranhoitomääräyksen virkaan (pyydettyään ensin kirkkoneuvoston lausunnon)
- tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen vaalin tultua lainvoimaiseksi eniten ääniä
saaneelle
Välillinen vaali lyhyesti:
- hakuajan päätyttyä tuomiokapitulin tutkii hakijoiden kelpoisuuden virkaan ja antaa hakijoista seurakunnalle lausunnon, jossa otetaan huomioon hakijoiden kelpoisuus, kyky ja
taito ottaen huomioon seurakunnan tarpeet
- tuomiokapituli lähettää seurakunnalle hakijoiden hakemukset ja lausuntonsa hakijoista
- kirkkovaltuusto valitsee virkaan jonkun kelpoisista hakijoista (vähintään puolet äänistä,
muuten uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä, jos äänet tasan, tuomiokapituli
antaa viranhoitomääräyksen)
- jos yksi hakija tai jos seurakunnan etu sitä vaatii, kirkkovaltuuston pyynnöstä voidaan
virka julistaa haettavaksi uudelleen (jos yksi hakija edelleen, kirkko-valtuuston pyynnöstä
viranhoitomääräys virkaan, muuten täyttämismenettely raukeaa ja uudelleen haettavaksi
vuoden kuluessa hakuajan päättymisestä lukien)
- tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen päätöksen tultua lainvoimaiseksi.
Välitön vaali on perinteikäs ja se antaisi seurakuntalaisille suoran mahdollisuuden vaikuttaa kirkkoherran valintaan. Huittisten seurakunnassa edellisessä kirkkoherranvaalissa
vuonna 2015 äänestysprosentti on ollut 19,7 % ja vuonna 2014 seurakuntavaaleissa
21,5 %. Viime vuosina suuri osa kirkkoherranvaaleista on toimitettu välillisenä vaalina.
Henkilöarviointeja ei voida välittömässä vaalissa saattaa kaikkien äänestäjien tietoon.
Kirkkovaltuuston toimittamassa vaalissa se olisi mahdollista. Välillinen vaalitapa on välitöntä vaalia nopeampi ja edullisempi. Sama hakija voi olla mukana useammassa eri välillisessä vaalissa. Välittömässä vaalissa mukana oleva ei voi hakea samaan aikaan muita kirkkoherran virkoja.
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRANVAALIN VAALITAPA
jatkuu…
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se pyytäisi
tuomiokapitulia päättämään, että Huittisten seurakunnan kirkkoherra valitaan kirkkovaltuuston toimittamalla vaalilla. Päätösehdotuksen perusteluina on, että välillinen vaalitapa
mahdollistaa hakijoiden johtamisominaisuuksien luotettavamman arvioimisen ja on välitöntä vaalia nopeampi.

Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli vaalitavasta. Hannele Isaksson teki esityksen päätösehdotuksen perusteluiden muuttamisesta siten, että hakijoiden johtamisomaisuudet
poistetaan ja kirjataan perusteluksi, että saadaan paremmat tiedot hakijoista tuomiokapitulin lausuntojen perusteella ja lisäyksenä seurakuntavaalien läheisyys. Aarno Korpela
teki esityksen välittömästä vaalitavasta. Mikko Kaunisto kannatti esitystä. Puheenjohtaja
totesi, että keskustelun aikana on tehty kaksi esitystä, joista Hannele Isakssonin esitystä
ei kannatettu, joten päätösehdotuksen perusteluista ei tarvitse äänestää. Aarno Korpelan esitystä kannatettiin, joten vaalitavasta on äänestettävä. Kirkkoherra ehdotti, että ne
jotka ovat kirkkoherran ehdotuksen eli välillisen vaalitavan kannalla äänestävät Jaa ja
Aarno Korpelan ehdotuksen eli välittömän vaalitavan kannalla olevat äänestävät Ei.
Suoritettiin äänestys:
Liisa Hosike
Ei
Päivi Huhtanen
Jaa
Hannele Isaksson
Jaa
Mikko Kaunisto
Ei
Aarno Korpela
Ei
Helena Manninen
Jaa
Reima Puukki
Jaa
Rauno Herranen
Jaa
Puheenjohtaja totesi, että Jaa-ääniä on annettu 5 ja Ei-ääniä 3. Äänestyksen jälkeen
kirkkoneuvosto ehdottaa valtuustolle välillistä vaalitapaa.

------------------------------KV 3.4.2018 8 §
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulia päättämään, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto keskusteli asiasta. Kauko Juusela ehdotti välitöntä
vaalitapaa. Aarno Korpela, Ilkka Lahti ja Simo Riuttamäki kannattivat Juuselan
ehdotusta. Sinikka Ritakallio esitti keskustelun aikana toiveena, että mikäli valitaan välillinen vaali, niin ehdokkaita pyydettäisiin valtuuston eteen puhumaan, jotta saataisiin parempi käsitys hakijoiden ominaisuuksista puhujana. Päivi Huhtanen toi keskustelussa esiin, että välillisellä vaalilla syvällinen, tarkempi haastattelu on mahdollinen eikä se sulje pois yleisötilaisuuksia ja että viime aikoina yleisempää on ollut välillinen vaalitapa. Maarit Syrjälä kannatti välillistä vaalia, koska
suurin osa kirkkoherran työstä on hallinnollista, johon liittyviä hakijoiden ominaisuuksia ei saada selville saarnoista. Jaakko Lehtimäki toi esiin, että hakijoita voi
olla vähän, jolloin on tehtävä päätös miten toimitaan, mikäli on vain yksi hakija eli
julistetaanko virka uudelleen haettavaksi. Lehtimäki kannatti välitöntä vaalia.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
8 §

PÖYTÄKIRJA 1/2018
03.04.2018

sivu
10/14

HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRANVAALIN VAALITAPA
jatkuu…
Puheenjohtaja totesi, että koska kirkkoneuvoston esitykseen oli tehty muutosehdotus, jota oli kannatettu, oli asiasta äänestettävä. Hän ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: Äänestys on nimenhuutoäänestys, jossa valtuutetut, jotka kannattavat kirkkoneuvoston ehdotusta, sanovat Jaa. Ne valtuutetut, jotka kannattavat
Kauko Juuselan ehdotusta, sanovat Ei. Äänestys oli seuraava:
Ala-Haavisto Tuula
Jaa
Hannunen Tuula
Jaa
Hosike Liisa
Ei
Huhtanen Päivi
Jaa
Hänninen Aila
Ei
Isotalo Jouni
Jaa
Juusela Kauko
Ei
Korpela Aarno
Ei
Kuisma Aulikki
Jaa
Lahti Ilkka
Ei
Lehtimäki Jaakko
Ei
Manninen Helena
Jaa
Ojaniittu Anne
Jaa
Puukki Reima
Jaa
Ritakallio Sinikka
Jaa
Riuttamäki Simo
Ei
Syrjälä Harri
Ei
Syrjälä Maarit
Jaa
Tuominen Maritta
Ei
Virtanen Pentti
Jaa
Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvoston ehdotusta oli kannattanut 11 valtuutettua, Kauko Juuselan ehdotusta oli kannattanut 9 valtuutettua. Kirkkovaltuusto
hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen ja päätti pyytää Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulia päättämään, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
9 §

PÖYTÄKIRJA 1/2018
03.04.2018

sivu
11/14

HAUTAAMISEEN LIITTYVÄT MAKSUT
KN 3/20.3.2018 53 §
Kirkkovaltuuston 27.12.2012 vahvistamissa 1.3.2013 voimaan tulleissa hautausmaksuissa on maininta ”Sotaveteraaneilta ja heidän puolisoiltaan ei peritä hautaamiseen liittyviä maksuja” Kirkkovaltuuston käsittelyssä kysyttiin tarkentavana kysymyksenä koskeeko maksuttomuus muita kuin sotaveteraaneja. Talouspäällikkö Irma Alanen on tuolloin todennut, että maksuttomuus koskee kaikkia, joille se nytkin on annettu (sotaveteraanit, sotainvalidit, rintamaveteraanit, lotat yms.). Tällaista aikaisempaa käytäntöä maksuttomuudesta ei kuitenkaan ole ollut, vaan sotaveteraaneilta on peritty haudan avauksesta, peitosta ja peruskunnostuksesta sama maksu kuin muiltakin. Maksuttomuuden
tultua voimaan käytäntönä on ollut, että viranhaltija varmentaa tapauskohtaisesti oikeuden maksuttomuuteen esim. sotilasläänin esikunnasta tai kansallisarkistosta saatavien
palvelustietojen perusteella.
Hautaustoimi tarvitsee selkeän periaatelinjauksen siihen, keitä maksuttomuus koskee,
jotta asiakastilanteissa voidaan antaa selkeä vastaus hautaamiseen liittyvistä maksuista.
Sotaveteraanien määrä vähenee koko ajan ja siksi esim. kuntoutukseen oikeutettujen
joukkoa on jo laajennettu ja mahdollisesti laajennetaan tulevaisuudessa entisestään.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hautaamisen liittyviä maksuja tarkennetaan seuraavasti: ”Sotaveteraaneilta ja heidän puolisoiltaan ei peritä hautaamiseen liittyviä maksuja. Maksuttomuus koskee todennettavasti talvi- ja jatkosodassa palvelleita ja heidän puolisoitaan sekä sota-ajan lottia”.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

------------------------------KV 3.4.2018 9 §
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto päättää, että hautaamisen liittyviä maksuja tarkennetaan seuraavasti: ”Sotaveteraaneilta ja heidän puolisoiltaan ei peritä hautaamiseen liittyviä maksuja. Maksuttomuus koskee todennettavasti talvi- ja
jatkosodassa palvelleita ja heidän puolisoitaan sekä sota-ajan lottia”.

Päätös (KV): Puheenjohtaja tarkensi kirkkoneuvoston esitystä sen osalta, että
maksuttomuus ei edellytä palvelusta sekä talvi- että jatkosodassa vaan koskee
todennettavasti talvi- tai jatkosodassa palvelleita ja heidän puolisoitaan sekä sota-ajan lottia. Kauko Juusela kysyi, koskeeko maksuttomuus kaikkia sota-ajan
lottia eli myös kotirintamalla palvelleita vai vain sotarintamalla palvelleita lottia,
joilla on rintamasotilastunnus. Aarno Korpela kannatti kirkkoneuvoston ehdotusta
laajemmasta tulkinnasta. Simo Riuttamäki kannatti Korpelan puheenvuoroa.
Jouni Isotalo kannatti Kauko Juuselan ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska kirkkoneuvoston esitykseen oli tehty muutosehdotus, oli asiasta äänestettävä.
Äänestys on nimenhuutoäänestys, jossa valtuutetut, jotka kannattavat kirkkoneuvoston ehdotusta eli päätösesityksen korjattu 2. lause ”Maksuttomuus koskee todennettavasti talvi- tai jatkosodassa palvelleita ja heidän puolisoitaan sekä sotaajan lottia”, sanovat Jaa. Ne valtuutetut, jotka kannattavat Kauko Juuselan ehdotusta eli päätösesityksen korjattu 2. lause ”Maksuttomuus koskee todennettavasti
talvi- tai jatkosodassa palvelleita ja heidän puolisoitaan sekä lottia, joilla on rintamasotilastunnus”, sanovat Ei. Äänestys oli seuraava:
jatkuu…
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HAUTAAMISEEN LIITTYVÄT MAKSUT
jatkuu…
Ala-Haavisto Tuula
Ei
Hannunen Tuula
Jaa
Hosike Liisa
Ei
Huhtanen Päivi
Jaa
Hänninen Aila
Jaa
Isotalo Jouni
Ei
Juusela Kauko
Ei
Korpela Aarno
Jaa
Kuisma Aulikki
Ei
Lahti Ilkka
Ei
Lehtimäki Jaakko
Ei
Manninen Helena
Ei
Ojaniittu Anne
Jaa
Puukki Reima
Ei
Ritakallio Sinikka
Jaa
Riuttamäki Simo
Ei
Syrjälä Harri
Jaa
Syrjälä Maarit
Ei
Tuominen Maritta
Ei
Virtanen Pentti
Ei
Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvoston ehdotusta oli kannattanut 7 valtuutettua, Kauko Juuselan ehdotusta oli kannattanut 13 valtuutettua. Kirkkovaltuusto
hyväksyi Kauko Juuselan päätösehdotuksen. Kirkkovaltuusto päätti, että hautaamisen liittyviä maksuja tarkennetaan seuraavasti: ”Sotaveteraaneilta ja heidän
puolisoiltaan ei peritä hautaamiseen liittyviä maksuja. Maksuttomuus koskee todennettavasti talvi- tai jatkosodassa palvelleita ja heidän puolisoitaan sekä lottia,
joilla on rintamasotilastunnus.”

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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10 § 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:
Jaakko Lehtimäki halusi kiittää kirkkoneuvostoa tämän pykälän antamasta mahdollisuudesta keskustella asioista. Aloitteen taustalla on tietämättömyys kappelisaneerauksen tilanteesta, jonka vuoksi Lehtimäki haluaa keskustella asiasta.
Huoltorakennuksen harmaus katkaisee ympäristön ilmeen arvokkuuden. Huomaamattomuus on varmaankin otettu suunnittelussa huomioon. Kappeli sijaitsee
kaupungin kulttuurisesti ja sisältörikkaasti arvokkaassa ympäristössä. Kappelia
saneerattaessa tulee miettiä värien ja arkkitehtuurin sopeutumista ympäristöön.
Jaakko Lehtimäki jätti aloitteen kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi sekä tiedoksi
arkkitehdille ja muille kappelisaneerauksen suunnittelussa mukana oleville. Lehtimäen puheenvuoron jälkeen talouspäällikkö ja puheenjohtaja selvensivät valtuustolle kappelisaneerauksen tilannetta. Myös Aarno Korpela käytti asiassa puheenvuoron, jossa hän selvensi kappelisaneerauksen korjauksen suunnittelun
historiaa ja sitä, että suunnitelmia on saatu tähän mennessä tipoittain. Nyt korjauksesta saadaan muodostettua kokonaiskuva ja korjaus saadaan varmasti suoritettua.
Toisena keskusteluaiheena Kauko Juusela toi esiin vuoden 2018 talous- ja toimintasuunnitelmasta kohdan, jonka mukaan historiallisten muistomerkkien työryhmä käy läpi keväällä seurakunnalle palautuvat hautakivet. Hän kysyi, miksi
säilytettäviä muistomerkkejä ei jätetä paikalleen ja miten varmistetaan, että ei
hävitetä historiallisesti arvokkaita muistomerkkejä. Puheenjohtaja selvensi, että
muistomerkeistä säilytetään jokaisen tyylin edustajista muutama hautakivi. Hautamuistomerkkejä ei millään voida säilyttää kaikkia. Aarno Korpela toi esiin, että
Museovirasto on inventoinut historiallisesti arvokkaat, jotka kyllä säilytetään.

11 §

ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös: Ilmoitusasioita ei ollut.
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Ehdotus: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 5.4.20185.5.2018 kirkkoherranvirastossa sen ollessa auki ja nähtävillä olosta ilmoitetaan
5.4.2018 päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

13 §

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

14 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.16. Laulettiin yhdessä virsi ja luettiin Herran siunaus.

Pentti Virtanen
puheenjohtaja

Sanna Kemppi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varmistettu
nimikirjaimillamme.
Huittisissa 5.4.2018

Anne Ojaniittu

Reima Puukki

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 5.4.2018
– 5.5.2018 viraston aukioloaikoina. Nähtävillä olosta on ilmoitettu 5.4.2018 päivätyllä kuulutuksella seurakunnan ilmoitustaululla.
Huittisissa 7.5.2018

Rauno Herranen
kirkkoherra
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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