HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA 2/2018
26.06.2018

sivu
1/18

Kokousaika

Tiistai 26.06.2018 klo 19.00-19.31

Kokouspaikka

Huittisten seurakuntakeskus, Toivonsali

Jäsenet

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

Jäsenet, poissa
Varajäsenet paikalla

Muut saapuvilla olevat Jyrki Smolander, vs. kirkkoherra
Sanna Kemppi, talouspäällikkö, sihteeri

15 §

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 Sinikka Ritakallio ja varajäseneksi oli kutsuttu Pirjo Tapanila
sekä Simo Riuttamäki, jonka varajäsen Ilkka Riuttamäki oli saapunut paikalle.
Kirkkovaltuusto hyväksyi Sinikka Ritakallion ja Simo Riuttamäen esteet ja heidän
varajäsenensä. Todettiin, että paikalla oli 21 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsen eli yhteensä 23.

17 §

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
14.6.2018 Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsut on lähetetty sähköpostitse 14.6.2018.
Kokouskutsu on nähtävillä Huittisten seurakunnan ilmoitustaululla 14.6.26.6.2018 välisen ajan.
Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan
aakkosjärjestyksessä.
Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sinikka Ritakallio ja Simo Riuttamäki.
Pöytäkirjantarkastus on torstaina 28.6.2018 klo 9 taloustoimistossa.
Päätös: Koska Sinikka Ritakallio ja Simo Riuttamäki olivat poissa, valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sinikka Ritakallion varajäsen Pirjo Tapanila ja Simo Riuttamäen varajäsen Ilkka Riuttamäki. Pöytäkirjantarkastus on torstaina 28.6.2018 klo 9
taloustoimistossa.

19 §

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 25 § Muut asiat Aulikki Kuismalla on kaksi valtuustoaloitetta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIOTILIEN TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TOIMINNASTA VUODELTA 2017
Seurakunnan taloutta koskevat säädökset on koottu KJ 15. lukuun.
KJ 15. luku 5 §
Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä
talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan
kesäkuun loppuun mennessä.

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

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt vuoden 2017 tilinpäätöksen 20.3.2018 ja jättänyt
tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajat ovat antaneet 15.5.2018 tilintarkastuskertomuksen, joka on käsitelty kirkkoneuvostossa 12.6.2018.
Liitteenä 1 on seurakunnan tasekirja sisältäen tuloslaskelman, taseen ja niiden
liitetiedot sekä toimintakertomuksen vuodelta 2017.
Tuloslaskelma osoittaa, että toimintatuottoja kertyi vuonna 2017 yht. 207 694,70
€. Ulkoiset toimintakulut olivat yht. 1 873 610,03 €, jossa laskua vuoteen 2016
verrattuna oli 6 907,78 € eli 0,37 %. Henkilöstökulut olivat 1 189 336,72 €, kun
vastaava kulu vuonna 2016 oli 1 212 477,20 € (luku ei sisällä haudanhoitorahaston palkkoja). Eläkevakuutusmaksu laski 0,2 %-yksikköä vuodesta 2016 vuoteen
2017. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista on 63,5 %.
Verotulot ja valtionrahoitus olivat yhteensä 1 986 428,26 € (vuonna 2016
1 986 325,12 €). Nousua edelliseen vuoteen verrattuna oli 103,14 €. Vuosikate
oli 158 957,23 €, josta poistojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 17
485,01 €.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIOTILIEN TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TOIMINNASTA VUODELTA 2017
jatkuu…
Investoinnit olivat yhteensä 77 481,27 €. Vuoden 2017 aikana toteutettiin Kulman
pappilan ulkomaalaus ja ikkunoiden korjaus.
Rahoituslaskelman mukaisesti seurakunnan rahavarat 31.12.2017 olivat 1 169
299 €. Rahavarat kasvoivat 134 899,94 €. Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
-tilin saldo on yhteensä 850 834,44 €.
Liitteenä 2 on vuosikertomus vuodelta 2017.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi toiminnan vuosikertomuksen vuodelta 2017
2. kirkkovaltuusto hyväksyy poistoerokirjauksen 2 604,56 €
3. kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen
4. kirkkovaltuusto hyväksyy tilikauden 2017 ylijäämän 17 485,01 € kirjauksen
omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä- tilille.

Päätös (KV): Harri Syrjälä halusi kysyä Museorinteen tilanteesta, että onko
asuinhuoneisto tällä hetkellä vuokrattuna. Talouspäällikkö kertoi, että asuinhuoneisto on vuokrattuna. Aarno Korpela halusi tuoda esiin, että vuosikertomuksessa on sivulla 30 mainittuna, että Aarno Korpela on kirkkoneuvoston edustaja lähetystyön vastuuryhmässä. Kirkkoneuvosto on kuitenkin valinnut edustajaksi Liisa Hosikeen. Hosike kertoi, ettei ollut saanut kutsuja kokouksiin. Vastuuryhmän
puheenjohtaja Jaakko Lehtimäki kertoi, että vastuuryhmään ei ole tullut tietoa
edustajan muutoksesta. Jaakko Lehtimäki halusi omassa puheenvuorossaan
kiinnittää huomiota vuosikertomuksen sivulla 3 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön
raportissa kohdassa Mitä voisi tehdä paremmin mainittuun: ”Seurakunnan jäsenet voisivat osallistua useammin messuun, kesäillan hartauksiin ja konsertteihin.”
Lehtimäki toi esiin, että tähän voisi lisätä osallistumisen seurakuntapiireihin. Lehtimäki halusi myös kiinnittää huomiota sivulla 30 näkyviin lähetyspiirin kerättyihin
kolehteihin ja kun niitä vertaa sivun 22 diakoniapiireihin ja seurakuntapiireihin,
niin ero on huomattava. Lehtimäki halusi tällä tuoda esiin, että toiminta on pientä
suhteellisen isossa seurakunnassa. Voisimme olla aktiivisempia ja tulla mukaan
toimintaan. Aino Tammi toi puheenvuorossaan esiin, että radion kautta kuunnellaan aktiivisesti messua. Tammi kysyi, onko tehty tutkimusta, kuinka paljon kuuntelijoita on. Vs. kirkkoherra vastasi, että ei ole tutkittu mutta arvio on tuhansissa.
Aino Tammi kiinnitti huomiota myös vuosikertomuksen sivulla 19 mainittuun nuorisotyön hiljaiseen trendiin Ylisten rannan iltojen suhteen. Tammi kysyi, pitäisikö
nuorten iltoja kehittää ja toisaalta kannattaako hiljaisia iltoja jatkaa, poistetaan
toimimattomat ja kehitetään nuorten kanssa uusia toimintamuotoja. Tammi kysyi
myös tasekirjan aloitteissa mainitusta nuorten parlamentista, onko asia mennyt
eteenpäin. Vs. kirkkoherra kertoi, että asia on annettu kasvatustyön työryhmälle
valmisteltavaksi, mutta ei ole tullut mitään muuta tähän mennessä. Harri Syrjälä
halusi vielä keskustelun lopuksi sanoa, että Jumalanpalvelusten radioinnit ovat
tärkeä asia.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIOTILIEN TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TOIMINNASTA VUODELTA 2017
jatkuu…
Keskustelun jälkeen kirkkovaltuusto hyväksyi kaikki kirkkoneuvoston ehdotukset
yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksen kohta 1: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.
Kohdat 2-4: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun
hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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21 § HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN
Liitteenä olevan vuoden 2017 tasekirjan sivuilla 70-71 on hautainhoitorahaston
tilinpäätös. Tuloslaskelma osoittaa 16 655,24 euron ylijäämää. Haudanhoitovastuu ja siihen liittyvä laskelma on esitetty tasekirjan sivulla 68 ja 69.
Hautainhoitorahaston varat ovat suurimmaksi osaksi talletustileillä. Rahaston
hoitovastuut ovat 342 022,26 €, ylikatteellisuus on 321 127,24 €.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2017
ja
2. tilikauden 2017 ylijäämä 16 655,24 € siirretään omaan pääomaan edellisten
tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotukset yksimielisesti.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2017
Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukainen tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös
hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.
Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus kirkkovaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on
esitettävä kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomukseen liittyvät, asianomaisilta
muistutuksen johdosta pyydetyt vastineet ja kirkkoneuvoston lausunto.
Kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuskertomus ja siitä tehdyt
muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päätetään myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastajan on ilmoitettava havaitsemistaan epäkohdista viipymättä kirkkoneuvostolle. (KJ 15:8 ja 9)
Liitteenä 1 on tilintarkastuskertomus vuodelta 2017. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt tilintarkastuskertomuksen 12.6.2018.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2017 sekä varsinaisten talousarviotilien että
hautainhoitorahaston osalta.

Päätös (KV): Puheenjohtaja luki alkuperäisen tilintarkastuskertomuksen vuodelta
2017. Kirkkovaltuusto myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta
hoitaneille tilivelvollisille vuodelta 2017.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISTOIMINNALLINEN JÄRJESTÄMINEN SATAKUNNAN SEURAKUNTIEN ALUEELLA 1.1.2018 ALKAEN
KN 10/14.11.2017 186 §
Sairaalasielunhoidon työryhmä kutsui Satakunnan seurakuntien johtoa 26.9.2017 Poriin
keskustelemaan sairaalasielunhoidon sopimuksesta. Kokouksessa päätettiin, että sovitaan ensin sairaalasielunhoidon järjestämisestä Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella.
Soten tarkennuttua sopimuksen sisältöä laajennetaan tarvittavilta osin. Sopimuksen kiireellinen aikataulu johtuu siitä, että Harjavallan ja Porin yhteisellä sairaalapapilla virkajärjestelyt ovat katkolla vuoden vaihtuessa.
Työryhmä ehdottaa seurakunnille, että Satakunnan seurakunnat rahoittavat yhteistoiminnallisesti 2,25 virkaa (Rauma 0,25, Pori 2). Laskentaperusteena ovat henkilöstökulut
henkilöstösivukuluineen. Kustannusten jakoperusteena on seurakuntien läsnä oleva väestö. Harjavallasta lakkautetaan sairaalapapin virka. Viranhaltija otetaan vanhana viranhaltijana Porin ev.lut. seura- kuntayhtymän avoimeen sairaalapapin virkaan. Porin
seurakuntayhtymä ottaa vastatakseen sairaalasielunhoidosta Harjavallan sairaalassa.
Sopimus alkaa 1.1.2018. Liitteenä 1 on arvio kustannusten jakautumisesta seurakuntien
kesken. Huittisten seurakunnan osalta kustannukset kasvavat vuodessa noin 13001400€.
Kirkkoherran ehdotus: Huittisten seurakunta hyväksyy sairaalasielunhoidon järjestelyt
Satakunnan seurakuntien alueella työryhmän ehdotuksen mukaisesti vuodeksi 2018
edellyttäen, että Huittisten seurakunnan jako-osuus on kustannusarviossa esitetty. Jatkosta päätetään sen jälkeen, kun Huittisten seurakunnalle on toimitettu kustannusarvion
lisäksi sopimus sairaalasielunhoidon järjestämisestä Satakunnan seurakuntien alueella.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
----------------KN 4/17.04.2018 66 §
Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon yhteistoiminnan järjestämistä koskevassa neuvottelussa 26.9.2017 annettiin työryhmälle Tuomo Lindgren pj., Henry Liivola,
Heimo Hietanen, Hannu Tomperi, Keijo Haavisto, Jari Suvila sekä kutsuttuna jäsenenä
Kaisa Rauma tehtäväksi laatia esitys seurakunnille sairaalasielunhoidon yhteistoiminnan
kustannustenjaosta Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueella.
Työryhmä lähetti esityksen sairaalasielunhoidon yhteistoiminnallisesta kustannustenjaosta Satakunnan seurakunnille. Työryhmä on kokoontunut valmistelemaan sopimusjärjestelyjä 15.12.2017 ja 18.1.2018. Saadun tiedon mukaan kaikki Satakunnan seurakunnat ovat joko hyväksyneet tai esittäneet kirkkovaltuustolle sopimuksen hyväksymistä.
Uuden sairaalasielunhoidon yhteistoimintasopimuksen Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon yhteistoiminnasta on katsottu astuneen voimaan 1.1.2018 alkaen. Siksi
sairaalasielunhoidon järjestelyissä on tehty 1.1.2018 alkaen suunnitellut henkilöjärjestelyt väliaikaisesti, kunnes sopimusjärjestelyjen toisen vaiheen sopimus on hyväksytty sopijaosapuolten kesken. Sopimusjärjestelyjen johdosta 1.1.2018 alkaen Porin ev.lut. seurakuntayhtymä koordinoi sairaalasielunhoidon sopimuksen piiriin kuuluvia järjestelyjä.
Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti kokouksessaan 18.1.2018 laatinut sopimuksen Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon sisällöstä. Liitteenä 1 on sopimus
Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon yhteistoiminnasta.
Työryhmä esittää, että sairaalasielunhoidon yhteistoimintasopimuksen sopijaosapuolet
esittävät sopimuksen hyväksymistä seuraavassa mahdollisessa kirkkovaltuustossa/yhteisessä kirkkovaltuustossa kuitenkin viimeistään toukokuussa 2018. Sopimus
pyydetään täydentämään ja päiväämään hyväksymispäivämäärän mukaisesti.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISTOIMINNALLINEN JÄRJESTÄMINEN SATAKUNNAN SEURAKUNTIEN ALUEELLA 1.1.2018 ALKAEN
jatkuu…
Harjavallan seurakunta ja Porin ev.lut seurakuntayhtymä tekevät osaltaan nopeimmalla
mahdollisella aikataululla sairaalasielunhoidon yhteistoiminnan edellyttämät hallinnolliset
ja resurssijärjestelyt. Tavoitteena on saada kaikki järjestelyt tehtyä 30.6.2018 mennessä.
Sairaalasielunhoidon työryhmä huolehtii sopimuksenmukaisten järjestelyjen täytäntöönpanosta. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 15.5.2018.
Huittisten seurakunta on mukana sopimuksessa TYKS Loimaan sairaalan ja Kartanonmäen palvelukeskuksen sairaalasielunhoidon järjestämisestä. Huittisten kunnan asukkaat voivat käyttää Huittisten terveyskeskuksen olleessa suljettuna lääkärin kiirevastanottona (lääkäripäivystys) Satakunnan keskussairaalan ohella Loimaan keskussairaalaa.
Huittisten seurakunta maksaa sairaalasielunhoidon kustannuksista Porin ev.lut. seurakuntayhtymän lisäksi Loimaan seurakunnalle. Huittisten seurakunnan osuus Loimaan
seurakunnan ko. kustannuksista on 1,5 %, vuonna 2016 410,04 €.
Kustannusarvio Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon yhteistoiminnasta on
liitteenä 2. Kustannusarviosta on toimitettu seurakuntaan tarkennettu kustannuslaskelma
28.11.2017. Aiemmin 23.10.2017 lähetetystä ja kirkkoneuvostossa 14.11.2017 käsitellystä kustannusarviosta oli Eurajoen jäsenmäärästä jäänyt Luvian seurakuntalaiset pois.
Huittisten seurakunnan maksuosuus kustannuksista on laskelmassa pienentynyt 6
699,55 eurosta 6 594,65 euroon.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
sairaalasielunhoidon järjestelyt Satakunnan seurakuntien alueella liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti vuosiksi 2018 ja 2019 edellyttäen, että Huittisten seurakunnan jakoosuus on kustannusarviossa esitetty ja että Huittisten maksusta hyvitetään jälkikäteen
Huittisten seurakunnan Loimaan seurakunnalle maksama osuus sairaalasielunhoidon
kuluista.
Päätös: Keskustelun aikana tuotiin esiin, että muut Satakunnan seurakunnat eivät välttämättä ole valmiita hyvittämään Huittisten seurakunnalle Loimaan sairaalasielunhoidosta aiheutuvia kustannuksia. Keskustelussa todettiin, että asia on ollut esillä valmistelevissa kokouksissa, joten esitetty hyvitys ei tule yllätyksenä. Sairaanhoidon ja sairaalasielunhoidon yhteistyö Huittisten ja Loimaan välillä on ollut voimassa useita vuosia. Keskustelussa tuotiin esiin myös se, että tuleva Sote-uudistus on vielä tuntematon eikä kukaan vielä tiedä, mitä on tulossa. Todennäköisesti sairaalasielunhoidon yhteistyösopimus tehdään jatkossa vain yhteen piiriin. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti esittää asian kirkkovaltuustolle päätösehdotuksen mukaisesti.

----------------KN 6/12.06.2018 109 §
Kirkkoneuvosto on käsitellyt sairaalasielunhoidon yhteistoiminnallista järjestämistä Satakunnan seurakuntien alueella edellisen kerran kokouksessaan
17.4.2018. Tuolloin asian esittelytekstissä on tuotu virheellisesti esiin, että Huittisten
seurakunnan maksuosuus kustannuksista olisi laskelmissa pienentynyt 6 699,55 eurosta
6 594,65 euroon. Talouspäällikölle oli epähuomiossa toimitettu virheellinen laskelma.
Liitteenä 1 on lopullinen kustannusarvio Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon
yhteistoiminnasta. Kustannusarvion mukaan Huittisten seurakunnan maksuosuus on
6 796,01 €. Liitteenä 2 on sopimus, johon ei ole tullut muutoksia 17.4.2018 käsittelyn jälkeen. Liitteenä 3 on työryhmän kirje, jossa kerrotaan tarkemmin laskutuskäytännöstä.
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SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISTOIMINNALLINEN JÄRJESTÄMINEN SATAKUNNAN SEURAKUNTIEN ALUEELLA 1.1.2018 ALKAEN
jatkuu…
Päätösehdotus (vs. kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy sairaalasielunhoidon järjestelyt Satakunnan seurakuntien alueella liitteenä olevan
sopimuksen mukaisesti vuosiksi 2018 ja 2019 edellyttäen, että Huittisten seurakunnan
jako-osuus on kustannusarviossa esitetty ja että Huittisten maksusta hyvitetään jälkikäteen Huittisten seurakunnan Loimaan seurakunnalle maksama osuus sairaalasielunhoidon kuluista.
Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli Huittisten seurakunnan eritystilanteessa, jossa sairaanhoidon ja sairaalasielunhoidon yhteistyötä tehdään tällä hetkellä Satakunnan sairaanhoitopiirin ohella Huittisten ja Loimaan välillä. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto
päätti esittää asian kirkkovaltuustolle päätösehdotuksen mukaisesti.

----------------KV 2/26.06.2018 23 §
Liitteenä 1 on sopimus Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon yhteistoiminnasta. Kustannusarvio Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon yhteistoiminnasta on liitteenä 2. Liitteenä 3 on työryhmän kirje, jossa kerrotaan tarkemmin laskutuskäytännöstä.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy sairaalasielunhoidon
järjestelyt Satakunnan seurakuntien alueella liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti vuosiksi 2018 ja 2019 edellyttäen, että Huittisten seurakunnan jako-osuus
on kustannusarviossa esitetty ja että Huittisten maksusta hyvitetään jälkikäteen
Huittisten seurakunnan Loimaan seurakunnalle maksama osuus sairaalasielunhoidon kuluista.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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KIRKKOHERRANVAALIN VALMISTELIJALLE MAKSETTAVA PALKKIO
KN 6/12.6.2018 111 §
Huittisten seurakunnan kirkkoherranvirka on tullut avoimeksi. KL:n ja KJ:n säädösten
mukaisesti on päätetty, että kirkkoherranvaali tullaan toimittamaan välillisenä vaalina,
jonka toimittaa Huittisten seurakunnan kirkkovaltuusto

.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 29.5.2018 (224 §) päättänyt,
että KJ 6 19 § 1 mom. tarkoittamana välillisen vaalin valmistelijana toimii AlaSatakunnan rovastikunnan lääninrovasti Ari Paavilainen. Tuomiokapitulin pöytäkirjaote
on tämän pykälän liitteenä 1.
Tuomiokapituli pitää kohtuullisena, että valmistelijalle maksetaan palkkio kaikesta siitä
työstä, johon hän vaalinvalmistelijana osallistuu. Samoin voidaan pitää kohtuullisena, että hänelle maksetaan KirVESTES:n mukainen matkakorvaus. Päätös palkkiosta tehdään
Huittisten seurakunnan toimivaltaisessa elimessä.
Naantalin seurakuntaneuvostossa vastaavassa tilanteessa, jossa välillisen kirkkoherranvaalin valmistelijaksi on nimetty virassa oleva henkilö, on menetelty siten, että vaalinvalmistelijalle on maksettu seurakuntaneuvoston kokouspalkkiota vastaava palkkio kokouksiin osallistumisesta sekä korvattu matkakulut. Päätöksen esittelyssä todetaan, että
samoin on toimittu muissa vastaavissa tilanteissa.
KirVESTES 42 § 1 mon. säädetään kokouspalkkion perusteesta seuraavasti:
Viranhaltijalle, joka on työajaton, voidaan maksaa kokouspalkkiota enintään
liitteen 1 kohdassa 4 mainittu määrä seuraavista kokouksista:
1) kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston
tai yhteisen kirkkoneuvoston kokous;
2) kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston asettaman johtokunnan kokous;
3) kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston kokous;
4) yhteisen kirkkoneuvoston jaoston kokous;
5) kirkkoneuvoston taloushallinnollisia asioita varten asettaman toimikunnan
kokous;
6) yhteisen kirkkoneuvoston asettaman toimikunnan kokous;
7) kirkkolain 8 luvussa tarkoitetun papin‑ tai seurakuntavaalin vaalilautakunnan
kokous; ja
8) kappelineuvoston kokous.
KirVESTES:n liitteen 1 kohdassa 4 mainittu kokouspalkkion enimmäismäärä on
1.4.2018 alkaen 32,06 €/kokous.
KirVESTES:n soveltamisohjeessa mainitaan: ”Maksettavan kokouspalkkion määrän
päättää seurakunta/seurakuntayhtymä. Se ei voi päättää liitteen 1 kohdassa 4 mainittua
määrää suuremmasta palkkiosta. Asia kuuluu talousarviokysymyksenä yleensä kirkkovaltuustolle/yhteiselle kirkkovaltuustolle.”
Päätösehdotus (vs. kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää,
1) että kirkkoherranvaalin välillisen vaalin valmistelijalle maksetaan KirVESTES:n mukainen matkakorvaus laskun mukaan
2) että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoherranvaalin välillisen vaalin
valmistelijalle maksetaan kokouksiin osallistumisesta KirVESTES:n 42 §:n mukaisen
kokouspalkkion suuruisen palkkio laskun mukaan.
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KIRKKOHERRANVAALIN VALMISTELIJALLE MAKSETTAVA PALKKIO
jatkuu…
Päätös: Keskusteltiin vaalin valmistelun eri vaiheista. Keskustelun jälkeen päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

----------------KV 2/26.06.2018 24 §
Kirkkoneuvosto keskusteli kokouksessaan myös kokouspalkkion suuruudesta.
KirVESTES määrittelee palkkiolle enimmäismäärän. Kirkkoneuvosto piti kohtuulisena enimmäismäärän mukaista palkkiota eli 32,06 €/kokous.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoherranvaalin välillisen vaalin
valmistelijalle maksetaan kokouksiin osallistumisesta KirVESTES:n 42 §:n mukaisen kokouspalkkion suuruinen palkkio 32,06 €/kokous laskun mukaan.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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25 § 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: Aulikki Kuisma jätti kaksi valtuustoaloitetta. Toinen valtuustoaloite
koskee helppokäyttöisen grillin hankkimista Ylistenrantaan. Toinen valtuustoaloite koskee palkkiosäännön luomista, jotta valtuustoon saataisiin päteviä, osaavia
ja sitoutuneita ehdokkaita. Tarkoitus on saada uusia, nuoria ihmisiä mukaan.
Luottamushenkilöiden palkkiosäännön avulla sitoutettaisiin luottamushenkilöitä
toimimaan seurakunnan parhaaksi. Seuraava valtuusto voisi uudistaa toimintaa
ja saada uusia henkilöitä mukaan toimintaan. Kirkkovaltuusto otti valtuustoaloitteet vastaan kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.
Kauko Juusela kysyi, hautausmaakatselmuksiin liittyen, miksi kirkkoneuvosto ei
suorita katselmusta Huhtamon hautausmaalla. Juusela kysyi myös, miksi kappelin korjauksen suunnittelu siirrettiin toiselle suunnittelijalle. Puheenjohtaja selvensi, että Huhtamon hautausmaa on Huhtamon seurakuntahuoneyhdistyksen ylläpitämä hautausmaa eikä sen katselmus siten kuulu Huittisten seurakunnan kirkkoneuvostolle. Talouspäällikkö kertoi, että suunnittelijan vaihtoa on käsitelty kirkkoneuvostossa. Oli noussut esiin epäilys, että kaikkia asioita ei ole otettu suunnittelussa huomioon, jolloin talouspäällikkö tilasi alkuperäisen suunnittelijan Olaf
Küttnerin työn jatkajilta arvion olemassa olevasta suunnitelmasta. Tämän arvion
pohjalta korjauksen suunnittelua varten perustettu hanketoimikunta päätyi esittämään kirkkoneuvostolle, että suunnittelu siirretään alkuperäisen suunnittelijan
työn jatkajille ja näin suunnittelu päädyttiin siirtämään toiselle suunnittelijalle. Ilkka Riuttamäki kysyi Huhtamon kirkon korjauksista, joita on suunniteltu jo vuodelle
2017. Puheenjohtaja kertoi, että kirkkoneuvosto on käynyt tuolloin tutustumassa
kirkkoon ja tehnyt alustavan päätöksen seurakuntahuoneyhdistykselle myönnettävästä lainasta. Talouspäällikkö toi vielä esiin, että seurakuntahuoneyhdistyksen
toimesta on käyty taloustoimistolla kysymässä, onko päätös vielä voimassa, eli
ilmeisesti asia on nyt etenemässä ensi vuonna.
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26 § ILMOITUSASIAT
1. Sinikka Ritakallion valtuustoaloite
KN 1/16.01.2018 13 §
KV 5/28.12.2017 62 §
Keskustelu: Sinikka Ritakallio toi esiin, että Kirkonkyläntiellä on toiminut diakoniapiiri 50
vuotta, jolla ei ole enää pariin vuoteen ollut toimintaa. Kirkonkyläntien diakoniapiiri piti
syksyn aikana vielä yhden kokouksen, jossa toiminta lopetettiin. Lopputili lahjoitettiin La
Roca ry:lle Marika Lähteenmäen lähetystyön hyväksi. Vapaaehtoistyö on Huittisten seurakunnan ensi vuoden teema ja Sinikka Ritakallio halusi tuoda esiin, millä tavalla uuden
tyyppistä toimintaa saadaan syntymään, joka korvaa aiemman toiminnan. Merkittiin asia
tiedoksi ja edelleen kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi.

----------------Huittisten seurakunnan strategiassa vuosille 2016-2020 on määriteltynä vuosittaiseksi
kehittämiskohteeksi vuodelle 2018 vapaaehtoistyö. Kaikki vanhat toimintamallit eivät
välttämättä vastaa kaikilta osin nykypäivän tarpeita tai toimintaedellytyksiä. Onkin syytä
kiinnittää aloitteen mukaisesti huomioita siihen, miten saadaan synnytettyä uudentyypistä toimintaa korvaamaan aiempia toimintamuotoja ja miten saadaan aktivoitua seurakuntalaisia mukaan vapaaehtoistyöhön.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Annetaan aloite diakoniatyön vastuuryhmän valmisteltavaksi. Pyydetään vastuuryhmää valmistelemaan ehdotuksia, joilla saadaan seurakunnan
diakoniatyöhön synnytettyä uudentyyppistä vapaaehtoistyöhön perustuvaa toimintaa.
Päätös: Kirkkoherra luki Sinikka Ritakallion lähettämän lisäselvityksen hänen kirkkovaltuustossa esittämäänsä aloitteeseen, liite 1. Kirkkoherra muutti päätösehdotustaan seuraavasti: ”Kirkkoneuvosto pyytää kaikkia vastuuryhmiä valmistelemaan ehdotuksia,
joilla saadaan seurakuntaan synnytettyä uudentyyppistä vapaaehtoistyöhön perustuvaa
toimintaa.” Päätösehdotus hyväksyttiin esitetyllä muutoksella.

----------------KN 4/17.04.2018 67 §
Diakoniatyön vastuuryhmän kokouksessa 15.2.2018 on käsitelty aloitetta seuraavasti:
Minna Palonen kertoi suunnitteluvaiheessa olevasta diakonisesta askartelupiiristä. Tarkoitus on järjestää vuosittain myyjäiset diakoniatyön hyväksi. Piiri kokoontuu kerran kuukaudessa ja vapaaehtoisia on lupautunut opastamaan askartelussa.
Vastuuryhmässä todettiin, että vapaaehtoistyön aktivointia on myös rohkaista ihmisiä
osallistumaan jo olemassa olevaan toimintaan.
Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmän kokouksessa 14.2.2018 on käsitelty
aloitetta seuraavasti:
Leena Räikkä totesi, että muistetaan olla kiitollisia siitä mitä jo on. Seurakunnassa on
paljon musiikkitoimintaa. Väkijoukon lisääminen on vaikeaa. Jumalanpalveluksissa käytetään jo nyt paljon vapaaehtoisia. Todettiin, että Keidasmessussa kaikki muu palvelutyö
on vapaaehtoisilla. Pappia käytetään vain liturgiassa ja ehtoollisessa. Puheenjohtaja totesi, että jatketaan keskustelua seuraavalla kerralla.
Kasvatustyön vastuuryhmän kokouksessa 15.2.2018 on käsitelty aloitetta seuraavasti:
- Rippikoulun käyneet nuoret kesällä esim. 4 kertaa toimintaan vanhusten parissa, esim.
lukeminen, keskustelu, ulkoileminen
- Nuorten ryhmä sisustamaan ja pikku remonttia tekemään Kulman nuorisotiloihin. Vastuuryhmän jäseniä lupautui toimimaan toiminnan toteutuksessa.
- Nuoret neuvomaan vanhempaa väkeä esim. kännykän käytössä.
- Seurakunnan nettisivuilla ja kirkollisissa infoa vapaaehtoisille suunnatuista mahdollisuuksista osallistua eri tehtäviin.
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26 § ILMOITUSASIAT
1. Sinikka Ritakallion valtuustoaloite
jatkuu…
Lähetystyön vastuutyöryhmän kokouksessa 16.2.2018 on käsitelty aloitetta seuraavasti:
Vastuuryhmän vastaus kirkkoneuvoston kirjelmään koskien vapaaehtoistyön voimistamista seurakunnassa. Ensiksi pitäisi kirjata kaikki seurakunnassa toimivat vapaaehtoisryhmät
Vapaaehtoistyön koordinointi: kuka on vastuuhenkilö missäkin ryhmässä, rukouspiirit,
raamattupiirit ym:t. Vapaaehtoistyön koulutus vapaaehtoisille: miten laitetaan mikrofoonit
päälle, laitteet toimimaan ym. kun ei viranhaltijaa paikalla, tehdään lehti-ilmoituksia. Birgitta-salin audiovisuaaliset laitteet helposti käyttöön otettaviksi (videotykki kattoon kiinni).
Tiedotuksen vastuuryhmän kokouksessa 21.2.2018 on käsitelty aloitetta seuraavasti:
Tiedotuksen vastuuryhmä ehdottaa ideariihen kokoamista, joka suunnittelisi tapahtuman, joka toisi väkeä ja jonka kautta saataisiin vapaaehtoisia seurakunnan toimintaan.
Evankelioimistyön vastuuryhmä ja yhteiskuntatyön vastuuryhmä eivät ole käsitelleet
aloitetta vielä kokouksissaan. Näiden vastuuryhmien kannanotot tuodaan kirkkoneuvostossa käsiteltäviksi myöhemmin.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös: Kirkkoherra esitteli vapaaehtoistyön kehittämisen tilannetta eri työaloilla ja antoi
päätösehdotuksena: ”Merkitään tiedoksi kirkkoneuvostossa ja ilmoitetaan kirkkovaltuustolle.” Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti esitetyn päätösehdotuksen mukaisesti.
-----------------

KV 2/26.06.2018 26 § 1.
Diakoniatyön vastuuryhmä, jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä, kasvatustyön vastuuryhmä, lähetystyön vastuutyöryhmä ja tiedotuksen vastuuryhmä
ovat käsitelleet Sinikka Ritakallion valtuustoaloitetta vastuuryhmien kokouksissa.
Valtuustoaloitteen käsittely on tuotu kirkkoneuvoston tiedoksi 17.4.2018 pidetyssä kokouksessa. Kirkkoneuvosto on keskustellut aiheesta kirkkoherra Rauno
Herranen esiteltyä vapaaehtoistyön kehittämisen tilannetta eri työaloilla.
Evankelioimistyön vastuuryhmä ja yhteiskuntatyön vastuuryhmä eivät ole käsitelleet aloitetta vielä kokouksissaan. Näiden vastuuryhmien kannanotot tuodaan
kirkkoneuvostossa käsiteltäviksi myöhemmin, jonka jälkeen valtuustoaloitteen
käsittely tuodaan näidenkin osalta kirkkovaltuuston tiedoksi.

Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Kirkkovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.
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sivu
17/18

26 § ILMOITUSASIAT
2. Huittisten seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneet
KN 6/12.06.2018 117 § 5)
Huittisten seurakunnan kirkkoherran virkaa ovat hakeneet seuraavat henkilöt:
Juha Dubbe, Pöytyän seurakunnan kappalainen
Eero Kuikanmäki, Heinäveden seurakunnan kirkkoherra
Tero Kuparinen, Akaan seurakunnan kappalainen
Jani Laaksonen, Harjavallan seurakunnan kappalainen
Matti Nikkanen, Baijerin evankelis-luterilaisen kirkon pappi
Sami Tolvanen, Pyhärannan seurakunnan vt. kirkkoherra
Päätösehdotus (vs. kirkkoherra): Merkitään tiedoksi kirkkoneuvostossa ja ilmoitetaan
kirkkovaltuustolle.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
-----------------

KV 2/26.06.2018 26 § 2.

Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee kirkkoherran virkaa hakeneet tiedoksi.

Päätös: Kirkkovaltuusto merkitsi kirkkoherran virkaa hakeneet tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
27 §

PÖYTÄKIRJA 2/2018
26.06.2018

sivu
18/18

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Ehdotus: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 28.6.201830.7.2018 kirkkoherranvirastossa sen ollessa auki ja nähtävillä olosta ilmoitetaan
27.6.2018 päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

28 §

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

29 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.31. 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 28.6.2018

Pirjo Tapanila

Ilkka Riuttamäki

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
28.6.2018 – 30.7.2018 viraston aukioloaikoina. Nähtävillä olosta on ilmoitettu 27.6.2018 päivätyllä kuulutuksella seurakunnan ilmoitustaululla.
Huittisissa 20.8.2018

Jyrki Smolander
vt. kirkkoherra
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

