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Kokousaika

Tiistai 30.10.2018 klo 19.00-20.34 ja 20.39-20.52.

Kokouspaikka

Huittisten seurakuntakeskus, Toivonsali

Jäsenet, paikalla:

Tuula Ala-Haavisto
Tuula Hannunen
Liisa Hosike, poissa 39 §:n käsittelyn ajan klo 19.32-19.32
Päivi Huhtanen
Jouni Isotalo
Kauko Juusela
Aarno Korpela
Aulikki Kuisma
Ilkka Lahti
Jaakko Lehtimäki
Antti Lehtinen
Helena Manninen
Anne Ojaniittu, poissa 39 §:n käsittelyn ajan klo 19.32-19.32
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Simo Riuttamäki
Eija Sampolahti
Harri Syrjälä
Maarit Syrjälä
Aino Tammi, poissa 39 §:n käsittelyn ajan klo 19.32-19.32
Pentti Virtanen, puheenjohtaja
Aila Hänninen
Maritta Tuominen
Jussi Leino, Aila Hännisen varajäsen
Sirpa Korpua, Maritta Tuomisen varajäsen

Jäsenet, poissa:
Varajäsenet, paikalla:

Muut saapuvilla olevat Jyrki Smolander, vt. kirkkoherra
Ari Paavilainen, lääninrovasti, kirkkoherran vaalin valmistelija, poistui klo 20.42 40 §:n käsittelyn jälkeen
Kimmo Malinen, poistui klo 19.14 alkuhartauden jälkeen
Sanna Kemppi, talouspäällikkö, sihteeri
30 §

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. Puheenjohtajan pyynnöstä uusi viranhaltija,
määräaikainen seurakuntapastori Kimmo Malinen esittäytyi ja piti alkuhartauden.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN ESTEEN ILMOITTANEILLE JA LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestys 2 §
Kun valtuutetulla on tilapäinen este, hänen varajäsenelleen on viipymättä lähetettävä kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava mikäli mahdollista kirjallisesti.
Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan
estyneen tilalla.

Suoritettiin nimenhuuto. Nimenhuudon yhteydessä todettiin, että tilapäisestä esteestä oli ilmoittanut Aila Hänninen, jonka varajäseneksi oli kutsuttu Jussi Leino
sekä Maritta Tuominen, jonka varajäseneksi oli kutsuttu Sirpa Korpua.
Kirkkovaltuusto hyväksyi Aila Hännisen ja Maritta Tuomisen esteet ja heidän varajäsenensä. Todettiin, että paikalla oli 21 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsen
eli yhteensä 23.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ilmoitti, että oli kutsunut paikalle kirkkoherran
välillisen vaalin valmistelijana toimivan lääninrovasti Ari Paavilaisen asiantuntijaksi, jos kirkkovaltuuston jäsenillä on kysyttävää 40 §:n kohdalla.

32 §

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
19.10.2018 Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsut on lähetetty sähköpostitse 19.10.2018.
Kokouskutsu on nähtävillä Huittisten seurakunnan ilmoitustaululla 19.10.30.10.2018 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 Eija Sampolahti ja Harri Syrjälä. Pöytäkirjantarkastus on torstaina 1.11.2018 klo 9 taloustoimistossa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eija Sampolahti ja Harri Syrjälä. Eija
Sampolahdelle ei käynyt klo 9, joten tarkastus siirrettiin klo 12:ksi. Pöytäkirjantarkastus on torstaina 1.11.2018 klo 12 taloustoimistossa.

34 §

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: Puheenjohtaja toi esiin, että kirkkoneuvosto on kokouksessaan KN
10/23.10.2018 tehnyt päätöksen Aulikki Kuisman valtuustoaloitteesta palkkiosäännön laatimisesta ja päättänyt äänestyksen jälkeen esittää palkkiosäännön
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Asialla on vaikutusta talousarvion 2019 laadintaan, joten kiireellisyytensä vuoksi asia esitetään käsiteltäväksi tässä kirkkovaltuuston kokouksessa kohtana 41 §. Puheenjohtaja esitti, että kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että kohtana 41
§ käsitellään Aulikki Kuisman valtuustoaloite palkkiosäännön laatimisesta. Esityslistan kohta 41 § Muut asiat ja siitä eteenpäin siirtyvät yhden pykälänumeron
eteenpäin. 41 §:ää koskeva esittelyteksti ja siihen liittyvä palkkiosääntö on jaettu
kokouksessa paikalla oleville kirkkovaltuuston jäsenille ja varajäsenille. Asia ei
ole uusi määräraha kuluvalle vuodelle eikä lisäys olemassa oleviin määrärahoihin, lisäksi kirkkoneuvosto on valmistellut asian, joten asian käsittelylle ei ole estettä. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä työjärjestyksen esitetyn muutoksen mukaisesti.
Puheenjohtaja antoi viisi minuuttia aikaa lukea ja tutustua kokouksessa jäsenille
jaettuihin materiaaleihin: kirkkoneuvoston päätös KN 10/23.10.2018 193 § Kirkkoherran välillisen vaalin toimittaminen sekä esittelyteksti 41 § Aulikki Kuisman
valtuustoaloite palkkiosäännön laatimisesta ja sen liite 1. Lukutauon ajaksi annettiin mahdollisuus vapaaseen keskusteluun.
Lukutauko klo 19.21-19.26

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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35 § HUITTISTEN SEURAKUNTAAN MÄÄRÄAIKAINEN LISÄPAPPI
KN 7/10.7.2018 130 §
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan KN 6/12.6.2018 105 § perustanut käynnistettyä työssäjaksamiseen ja laajemminkin työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvää projektia varten määräaikaisen ohjausryhmän koordinoimaan projektin etenemistä ja osaltaan tuomaan asiantuntemusta asian jatkokäsittelyyn. Ohjausryhmänä toimii työhyvinvointiryhmä, jossa on johtavien viranhaltijoiden lisäksi
kirkkoneuvoston valitsemina edustajina Päivi Huhtanen, Aarno Korpela ja Aulikki
Kuisma.
Työhyvinvointiryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 26.6.2018 Huittisten seurakuntakeskuksessa. Ensimmäisessä kokouksessa suunniteltiin työhyvinvointiryhmän toimintaa sekä käytiin läpi ideoita ja ajatuksia työssäjaksamisen edistämiseksi. Ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin myös Huittisten seurakunnan
pappien määrää suhteessa nykyiseen ja ennustettavissa olevaan työtilanteeseen. Työhyvinvointiryhmä keskusteli mahdollisuudesta aloittaa neuvottelut papin viran perustamisesta Huittisten seurakuntaan, virka olisi mahdollisesti osaaikainen. Ohjausryhmä otti myös kantaa siihen, mihin toimenpiteisiin ryhdytään
akuuttiin työssäjaksamista vaikeuttavaan pappien työtilanteeseen liittyen. Seurakunnassa aloittaa 1.7.2018 kaksi uutta pastoria, joille toimintaympäristö ja työkulttuuri eivät ole ennestään tuttuja. Lisäksi Huittisten seurakunta saa lähitulevaisuudessa uuden kirkkoherran, joka myös tulee seurakunnan ulkopuolelta. Perehtyminen seurakuntaan ja tehtäviin vie kaikilta edellä mainituilta oman aikansa.
Työhyvinvointiryhmä päätyi esittämään kirkkoneuvostolle, että Huittisten seurakuntaan palkataan lisäpappi virkaa perustamatta ajalle 1.9.2018-28.2.2019, jotta
päästään siirtymävaiheen yli. Samalla voidaan rauhassa arvioida 5. papin tarvetta Huittisten seurakunnassa.
Määräaikaisen lisäpapin palkkakustannuksia varten määriteltävää lisämäärärahan tarvetta arvioitaessa on otettu huomioon Elisa Kisamaan eläköityminen
1.9.2018 lukien. Eläköitymisen ajankohta ei ole ollut tiedossa vuoden 2018 talousarviota laadittaessa. Lisämäärärahan tarpeessa on huomioitu Elisa Kisamaan palkkakustannukset sivukuluineen 1.9.-31.12.2018 siten, että Elisa Kisamaan työtehtävistä jää kahden työpäivän panos eli 40 %.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
10 000 €:n lisämäärärahan myöntämistä vuodelle 2018, jotta Jyrki Smolander voi
viranhaltijapäätöksellä pyytää tuomiokapitulista viranhoitomääräyksen lisäpapille
Huittisten seurakuntaan virkaa perustamatta ajalle 1.9.2018-28.2.2019. Lisämääräraha huomioidaan vuoden 2018 lisätalousarviossa. Vuoden 2019 palkkojen
osuus huomioidaan vuoden 2019 talousarviota laadittaessa.

Päätös: Talouspäällikön esiteltyä asiaa vs. kirkkoherra kertoi siunausten ja toimitusten määrän kehityksestä viimeiseltä kahdelta vuodelta. Lisäksi tehdyt laskelmat osoittavat, että siunausten määrä ei ole vähenemässä. Keskustelun aikana
tuli esiin, että lisämäärärahan tarve on vietävä heti kirkkovaltuuston päätettäväksi, koska kyseessä on lisämäärärahoja vaativa tiedossa oleva asia. Keskustelussa todettiin, että toimitusten lisääntyminen vaikuttaa pappien ja kanttorien ohella
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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HUITTISTEN SEURAKUNTAAN MÄÄRÄAIKAINEN LISÄPAPPI
jatkuu…
myös suntioiden, viraston ja taloustoimiston työmäärään, mitä pitää seurakunnassa jatkossa miettiä. Talouspäällikkö teki päätösehdotukseen seuraavan muutoksen: ”Lisämääräraha huomioidaan vuoden 2018 lisätalousarviossa.” muutetaan muotoon: ”Lisämääräraha huomioidaan vuoden 2018 lisätalousarviossa ja
se viedään kirkkovaltuuston seuraavaan kokoukseen.” Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen esitetyllä muutoksella.
----------------KV 3/30.10.2018 35 §

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää 10 000 €
lisämäärärahan vuodelle 2018 määräaikaisen 5. papin palkkakustannuksia varten.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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36 § RAUHALAN SUUNNITTELUTYÖN KIRJAUS KULUKSI VUODELLE 2018
KN 8/18.9.2018 155 §
Siunauskappelin korjauksen suunnittelu siirrettiin loppukeväästä Marja Rauhalalta Arkkitehtitoimisto Küttner Ky:lle. Huittisten seurakunta on maksanut Marja
Rauhalalle 12 338 € ja se on kirjattu investoinnille edellisten vuosien käyttöön eli
on mukana keskeneräisessä investoinnissa. Kun suunnittelutyö on siirretty toiselle arkkitehtitoimistolle ja korjaus toteutetaan uusien suunnitelmien pohjalta, Rauhalan suunnitteluosuus on joko aktivoitava tai kirjattava kuluksi vuodelle 2018,
jotta se ei aiheettomasti nosta investoinnin arvoa. Huittisten seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan taseeseen aktivointiraja on
1.1.2009 alkaen 10 000 €. Tilintarkastajat suosittavat kirjaamista suoraan kuluksi
vuodelle 2018. Vuoden 2018 talousarviota laadittaessa ei ole ollut tiedossa
suunnittelutyön siirtäminen, joten siirrosta aiheutuvaa kulukirjausta ei ole huomioitu vuoden 2018 talousarviossa.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
12 338 €:n lisämäärärahaa Marja Rauhalan suunnittelutyön kirjaamiseksi kuluksi
vuodelle 2018. Lisämääräraha huomioidaan vuoden 2018 lisätalousarviossa ja
se viedään kirkkovaltuuston seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle päätösehdotuksen mukaisesti.
----------------KV 3/30.10.2018 36 §

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää 12 338
€:n lisämäärärahan Marja Rauhalan suunnittelutyön kirjaamiseksi kuluksi vuodelle 2018.

Päätös (KV): Sinikka Ritakallio kysyi talouspäälliköltä tarkennusta Marja Rauhalan suunnittelun kirjaamisesta kuluksi vuodelle 2018. Talouspäällikkö toi esiin, että jos suunnittelutyötä ei kirjata kuluksi kuluvalle vuodelle, se nostaa investoinnin
arvoa aiheettomasti. Ritakallio toi esiin, että kirjaamalla suunnittelu kuluksi vuoden 2018 valmiiksi alijäämäinen talousarvio kasvaa entisestään yli 140 000 alijäämäiseksi. Jättämällä suunnittelutyö investoinnin arvoon, se poistuu tuloksesta
poistojen mukaisesti. Jos suunnittelutyö kirjataan kuluksi, se tarkoittaa, että päätös Rauhalan suunnittelutyöstä on ollut virhe.
Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMIEN VAALILAUTAKUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ
KN 8/18.9.2018 160 § 5)
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan KV 1/03.04.2018 valinnut Seija Multasen vaalilautakunnan varajäseneksi. Seija Multanen ei ole vaalikelpoinen seurakunnan
luottamustehtävään, koska hän ei kuulu kirkkoon. Vaalilautakunta on kokouksessaan 17.9.2018 päättänyt pyytää kirkkovaltuustoa myöntämään Multaselle vapautuksen vaalilautakunnan luottamustehtävästä.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto myöntää Seija Multaselle vapautuksen vaalilautakunnan luottamustehtävästä.
Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinnasta. Keskustelun jälkeen talouspäällikkö teki lisäyksen päätösehdotukseen:
”Lisäksi kirkkovaltuusto valitsee yhden uuden varajäsenen vaalilautakuntaan.”
Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa asian kirkkovaltuustolle päätösehdotuksen mukaisesti ehdotetulla lisäyksellä.
----------------KV 3/30.10.2018 37 §

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää Seija Multaselle vapautuksen vaalilautakunnan luottamustehtävästä. Lisäksi kirkkovaltuusto valitsee yhden uuden varajäsenen vaalilautakuntaan.

Päätös (KV):
Kirkkovaltuusto myönsi Seija Multaselle vapautuksen vaalilautakunnan luottamustehtävästä.
Simo Riuttamäki ehdotti vaalilautakuntaan uudeksi varajäseneksi Antti Suomelaa. Kirkkovaltuusto nimesi vaalilautakunnan varajäseniksi Antti Suomelan.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
38 §

PÖYTÄKIRJA 3/2018
30.10.2018

sivu
8/23

VUODEN 2019 KIRKOLLISVEROPROSENTTI
KN 8/18.9.2018 148 §
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto 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.
Huittisten seurakunnan verotulojen kehitys:

kirkollisvero
verovuosi 2018 TA
verovuosi 2017
verovuosi 2016
verovuosi 2015
verovuosi 2014
verovuosi 2013
verovuosi 2012
verovuosi 2011
verovuosi 2010

1 707 200,00
1 783 098,10
1 753 245,73
1 815 272,55
1 807 243,00
1 790 521,84
1 722 810,00
1 733 959,20
1 586 266,25

yhteisövero/
muutos ed.
yhteensä
valtionrahoitus
vuoteen
202 264,00
1 909 464,00
-3,87 %
203 330,16
1 986 428,26
0,01 %
233 079,39
1 986 325,12
-1,00 %
190 215,16
2 005 487,71
1,60 %
167 431,59
1 974 674,59
0,80 %
168 161,22
1 958 683,06
3,90 %
161 899,36
1 884 709,36
-3,50 %
219 771,76
1 953 730,96
10,10 %
188 887,31
1 775 153,56

Tammi-elokuussa 2018 tilitetyt verotilitykset olivat 4,7 % suuremmat kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan eli 59 260,49 euroa suuremmat kuin vuonna
2017. Koko kirkon osalta verotilitykset ovat kasvaneet alkuvuonna 2018 edellisen
vuoden vastaavaan aikaan 5,1 %. Veroja tilitettiin vuonna 2017 helmimarraskuussa virheellisin perustein laaditulla, liian pienellä jako-osuudella. Siksi
vuoden 2017 tilitykset marraskuulle saakka eivät ole vertailukelpoisia. Kirkollisveron muutosprosentista pitää vähentää 3,4 %-yksikköä, niin saadaan vertailukelpoinen muutosprosentti. Vuodelta 2018 kokonaisuudessa kertyvät verotilitykset
eivät tule kasvamaan samassa suhteessa kuin alkuvuonna vaan verotilitysten
odotetaan pysyvän vuoden 2017 tasolla.
Kirjanpitoon kirkollisvero kirjataan maksuperusteisesti kuukausittaisten tilitysten
summat, jotka sisältävät useiden verovuosien veroja. Tästä syystä verovuoden
kirkollisverojen ja kyseisenä vuonna tilitettyjen verojen summat ovat erisuuruiset.
Verovuosi on vuosi, jolloin verotettava palkka ansaitaan ja jolle maksettu vero
kuuluu. Verovuosi on maksuunpanoa edeltävä vuosi.
Valtakunnallisesti verovuoden 2017 kirkollisverot vähenivät 3,0 % edellisvuodesta, mikä oli suurin todella pitkään aikaan. Summa pieneni 26,7 miljoonalla eurolla. Rahanarvonmuutos huomioiden kirkollisveron määrä laski 3,7 %. Huittisten
seurakunnan verovuoden 2017 kirkollisverotulo oli 1 722 220,05 €, joka 3,8 %
vähemmän kuin verovuoden 2016 kirkollisverotulo.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kiky-sopimuksesta aiheutunut ansioiden pieneneminen ja seurakuntien jäsenmäärän aleneminen vaikuttivat yleisesti verotulojen alenemiseen. Seurakuntakohtaiset erot ovat kuitenkin isoja – enimmillään vero aleni 12 %. Veron määrä
kasvoi 16 srk-taloudella, joista 11 korotti kirkollisveroprosenttia vuodeksi 2017.
Kahdella veroprosenttia korottaneella srk-taloudella verojen määrä ei kasvanut.
Veron määrä laski 2,7 % 30:llä eniten kirkollisveroja saaneilla seurakuntatalouksilla, kun muiden srk-talouksien kirkollisveron määrä laski 3,6 %. Kirkollisveron
muutoksessa on nähtävissä selvähköä polarisaatiota suurten ja pienempien seurakuntatalouksien välillä. Eniten vaikuttaa muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin.
Sakastin sivuille on kerätty valtion ja tutkimuslaitosten sekä pankkien talouden
ennusteita kuluvalle vuodelle ja kahdelle seuraavalla vuodelle. Ennusteet on
koottu 01-06/2018 julkaistuista ennusteista. Ennusteiden yhteenvedon mukaan
(keskiarvo ennusteista) vuonna 2019 (suluissa ennuste vuodelle 2020) BKT kasvaa 2,3 % (1,6 %), inflaatio on 1,5 % (1,6 %), ansiotaso kasvaa 2,2 % (2,3 %) ja
työttömyysaste laskee 7,7 %:iin (7,5 %).
Viimeisimmät toteutuneet luvut tilastokeskuksen mukaan (päivitetty 13.8.2018):
•Kansantalouden tuotanto - BKT 3,4 % (5/2018) (2,6 % 4/18)
•Inflaatio 1,2 % (6/2018)
•Ansiotason muutos 1,0 % (1-3/2018)
•Palkkasumma +4,6 % (4-6/2018)
•Työttömyysaste 6,7 % (6/2018)
Vuoden 2017 tilinpäätös oli ylijäämäinen 17 485,01 €. Kuluvan vuoden talousarvio on alijäämäinen 132 261 €. Vuoden 2019 talousarvion laadinta on käynnissä. Talouden tasapainottaminen on edelleen ajankohtaista vaikka verotulojen
odotetaankin lähivuosina pysyvän ennallaan. Nykyisen toiminnan turvaamiseksi
toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen siten, että saadaan aikaan pysyviä
kustannussäästöjä, on avainasemassa. Tehdyn palkkaratkaisun vaikutus talousarvioon on vuoden 2019 osalta +1,8 % palkkakustannuksiin, jotka ovat jo valmiiksi suurin yksittäinen menoerä (henkilöstökulut 63,5 % vuonna 2017). Vuonna
2020 vaikutus on 0,5 % (uusi sopimus 1.4.2020 alkaen, joten vaikutus 0,5 %
vain 3 kuukaudelta). Palkkojen nousu ja yleinen kustannustason nousu aiheuttavat paineen kirkollisveron nostoon 0,1 prosenttiyksiköllä, jolloin verotulot nousisivat n. 115 000 €.
Liitteenä 1 on elokuun lopun toteutumisvertailu ja vertailu edelliseen vuoteen
2017.
Talousarvion laadintaohjeessa on kirjattuna, että kirkkoneuvosto tekee ehdotuksen kirkollisveroprosentista syyskuun kokouksessa. Taloustoimiston toimistosihteeri osallistuu Seurakunnan talouspäivä -koulutukseen 25.9.2018, jossa käsitellään seurakuntien talouteen vaikuttavia asioita, talousarvion lähtökohtia sekä
seurakuntien talouskehitystä. Lisäksi koulutukseen osallistuva seurakunta saa
oman verotuloennusteen.
jatkuu…
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Kirkkovaltuusto päättää kirkollisveroprosentista lokakuun kokouksessa, joten
päätös ehdotuksesta vuoden 2019 kirkollisveroprosentiksi voitaisiin siirtää tehtäväksi kirkkoneuvoston lokakuun kokouksessa 16.10.2018, jolloin seurakunnalla
olisi käytettävissä päätöksenteon tukena 25.9.2018 saatu verotuloennuste.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että ehdotus kirkkovaltuustolle vuoden 2019 kirkollisveroprosentista tehdään kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa 16.10.2018.
Päätös: Kirkkoneuvostolle jaettiin tilastotietoa Huittisten seurakunnan jäsenmäärän kehityksestä ajalta 1999-2017 sekä tilannepäivältä 30.6. vuodesta 2017 vuoteen 2018 (liitteenä 2). Talouspäällikkö esitteli asiaa ja muutti päätösehdotuksen
muotoon: ”Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle vuoden 2019 kirkollisveroprosentiksi 1,6 %”. Kirkkoneuvosto keskusteli veroprosentista ja keskustelun yhteydessä Mikko Kaunisto ehdotti, että pidetään veroprosentti edelleen
1,5 %:na. Mikko Kauniston ehdotus sai kannatusta. Kirkkoneuvosto jatkoi keskustelua veroprosentista. Keskustelun aikana puheenjohtaja teki ehdotuksen:
”Pysytään alkuperäisessä päätösehdotuksessa siirtää päätös 16.10.2018 pidettävään kokoukseen sillä edellytyksellä, että 24.10.2018 pidettäväksi suunniteltua
kirkkovaltuuston kokousta siirretään niin, että 16.10.2018 tehtävä päätös kirkkovaltuustolle ehdotettavasta kirkollisveroprosentista saadaan kirkkovaltuuston esityslistalle, joka postitetaan 7 päivää ennen kokousta.” Puheenjohtajan ehdotusta
kannatettiin. Koska oli tehty kannatettu ehdotus siirrosta, puheenjohtaja totesi,
että siirrosta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne jotka kannattavat
siirtoa äänestävät Jaa ja ne jotka eivät kannata siirtoa äänestävät Ei. Suoritettiin
äänestys:
Liisa Hosike
Jaa
Päivi Huhtanen
Jaa
Hannele Isaksson
Jaa
Mikko Kaunisto
Ei
Aarno Korpela
Jaa
Aulikki Kuisma
Jaa
Helena Manninen
Jaa
Reima Puukki
Jaa
Jyrki Smolander
Jaa
Puheenjohtaja totesi, että Jaa-ääniä on annettu 8 ja Ei-ääniä 1. Äänestyksen
jälkeen kirkkoneuvosto päätti siirtää päätöksen kirkkovaltuustolle ehdotettavasta
kirkollisveroprosentista 16.10.2018 pidettävään kokoukseen.
----------------KN 9/16.10.2018 172 §
Liitteenä 1 on Seurakunnan talouspäivä -koulutuksesta 25.9.2018 saatu verotuloennuste Huittisten osalta. Ennuste koskee kunnallisveron verotettavaa tuloa.
On siis huomioitava edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa esitetyt tilastotHuittisten seurakunnan jäsenmäärärakenteen kehityksessä. Valtakunnallisesti
työllisyys ja ansiotulot paranevat, mutta verotulot laahaavat perässä. Syynä on
verotettavasta tulosta tehtävien vähennysten kasvu. Kun huomioon otetaan jäsenmäärärakenteen muutos, jossa seurakunnan jäsenmäärä vähenee nimen
jatkuu…
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omaan työssäkäyvän väestön osalta, paine kirkollisveroprosentin nostoon 0,1 %yksiköllä on ennallaan Huittisten kunnallisveron verotettavan tulon lievästi positiivisesta ennusteesta huolimatta.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle vuoden 2019 kirkollisveroprosentiksi 1,6 %.

Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli veronkorotuspaineeseen liittyvistä tekijöistä ja
muista mahdollisista keinoista tasapainottaa taloutta ilman kirkollisveron korotusta. Keskustelun aikana Mikko Kaunisto ehdotti, että pidetään veroprosentti edelleen 1,5 %:na. Mikko Kauniston ehdotus sai kannatusta. Koska oli tehty kannatettu ehdotus veroprosentin säilyttämisestä 1,5 %:ssa, puheenjohtaja totesi, että
veroprosentista on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne jotka kannattavat
talouspäällikön päätösehdotusta äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Mikko
Kauniston ehdotusta äänestävät Ei. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi,
että Jaa-ääniä on annettu 3 ja Ei-ääniä 6. Äänestyksen jälkeen kirkkoneuvosto
päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle vuoden 2019 kirkollisveroprosentiksi 1,5 %.
----------------KV 3/30.10.2018 38 §

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2019 kirkollisveroprosentiksi
1,5 %.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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VAALILAUTAKUNNAN KOKOUSPALKKIOT
KN 9/16.10.2018 174 §
Seurakuntavaalit toimitetaan vuoden 2018 marraskuussa. KirVESTESin mukainen kokouspalkkio on 1.4.2018 alkaen enintään 32,06 €. Kokouspalkkiomääräykset eivät koske luottamushenkilöasemassa olevaa kokoukseen osallistujaa
vaan palkkio määräytyy kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti.
KirVESTESin mukaan kokouspalkkiota korotetaan 1) 50 %:lla puheenjohtajana
enimmän ajan toimineelle, 2) 50 %:lla kokouksen sihteerinä toimineelle ja 3) 25
%:lla jokaista yli kolmen tunnin jälkeen kertyvää täyttä tuntia kohden. Vuoden
2010 vaaleissa Huittisten seurakunta on maksanut 20 €:n palkkion kokoukselta.
Vuoden 2014 seurakuntavaalien vaalilautakunnan palkkioista kirkkovaltuusto
päätti kokouksessaan KV 2/29.10.2014 27 §, että vaalilautakunnan jäsenten ja
sihteerinä toimivan viranhaltijan kokouspalkkioksi vahvistettiin 22 €/kokous ja
luottamushenkilön vaalipäivän palkkioksi vahvistettiin 40 €/vaalipäivä. Puheenjohtajalle päätettiin maksaa kokouspalkkiot ja vaalipäivän palkkio 50 %:lla korotettuna.
Vaalilautakunnan sihteerinä toimivalle talouspäällikölle, joka on työaikamääräysten piirissä, kokousaika voi olla säännönmukaista työaikaa tai lisä- ja ylityötä,
josta suoritetaan työaikakorvausta. Talouspäällikkö osallistuu vuonna 2018 kokouksiin työajalla.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että
se vahvistaa vaalilautakunnan kokouksessa läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten kokouspalkkioksi 23 €/kokous ja vaalipäivän palkkioksi 42 €/vaalipäivä. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiot ja vaalipäivän palkkio 50 %:lla korotettuna.
Liisa Hosike oli poissa kokouksesta klo 19.08-19.09 asian käsittelyn ajan.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vaalilautakunnan kokouksessa läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten kokouspalkkioksi 23 €/kokous ja vaalipäivän palkkioksi 42 €/vaalipäivä. Puheenjohtajalle
maksetaan kokouspalkkiot ja vaalipäivän palkkio 50 %:lla korotettuna.
----------------KV 3/30.10.2018 39 §
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa vaalilautakunnan kokouksessa läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten kokouspalkkioksi
23 €/kokous ja vaalipäivän palkkioksi 42 €/vaalipäivä. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiot ja vaalipäivän palkkio 50 %:lla korotettuna.
Liisa Hosike, Anne Ojaniitu ja Aino Tammi olivat poissa kokouksesta 39 §:n käsittelyn ajan klo 19.32-19.32.
Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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KIRKKOHERRAN VÄLILLISEN VAALIN TOIMITTAMINEN
KN 10/23.10.2018 193 §
Rauno Herranen ilmoitti tämän vuoden helmikuussa irtisanoutumisestaan kirkkoherranvirasta 1.8.2018 alkaen. Huittisten seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 3.4.2018 (8 §) päättänyt pyytää tuomiokapitulilta, että seurakunnan
kirkkoherranvaali toimitettaisiin välillisenä vaalina. Istunnossaan 9.5.2018 tuomiokapituli päätti, että Huittisten kirkkoherran vaali toimitetaan välillisenä vaalina,
jonka toimittaa Huittisten seurakunnan kirkkovaltuusto (KL 23 11 § 2 mom). Samassa istunnossaan tuomiokapituli teki päätöksen, että Huittisten kirkkoherran
virka julistetaan auki 8.6.2018 päättyvin hakuajoin. Istunnossaan 29.5.2018 (224
§) tuomiokapituli määräsi vaalin valmistelijaksi lääninrovasti Ari Paavilaisen.
Määräaikaan mennessä Huittisten seurakunnan kirkkoherran virkaa hakivat
(tässä esitelty aakkosjärjestyksessä):
Juha Dubbe, kappalainen, Pöytyän seurakunta
Eero Kuikanmäki, kirkkoherra, Heinäveden seurakunta
Jani Laaksonen, kappalainen, Harjavallan seurakunta
Matti Nikkanen, pastori, Baijerin evankelis-luterilainen kirkko
Sami Tolvanen, vt. kirkkoherra, Pyhärannan seurakunta
Lisäksi virkaa haki Akaan seurakunnan kappalainen Tero Kuparinen, joka
19.6.2018 perui hakemuksensa.
Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 10.7.2018 (132 §)
muodostaa kirkkoherranvaalin valmistelutyöryhmän, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin lääninrovasti Ari Paavilainen. Jäseniksi tulivat kirkkoneuvoston jäsenet sekä kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 28.8.2018 (liite 1). Tässä kokouksessa ryhmä päätti alustavan
suunnitelman mahdolliseksi aikatauluksi kirkkoherranvaalissa.
Tuomiokapituli käsitteli kokouksessaan 19.9.2018 (338 §) Huittisten kirkkoherran
viran täyttämistä ja antoi lausunnon kirkkoherraehdokkaista. Valmistelutyöryhmä
kokoontui 2.10. käsittelemään asiaa (liite 2). Työryhmä luki tuomiokapitulin lausunnon ja päätti yksimielisesti kutsua kirkkovaltuuston haastatteluun ja julkiseen
vaalipaneeliin 3 ehdokasta: Jani Laaksosen, Matti Nikkasen ja Sami Tolvasen.
Vaikka haastatteluun ja paneeliin kutsuttiin vain kolme ehdokasta, saavat kirkkovaltuuston jäsenet äänestää ketä tahansa viidestä hakijasta. Vaalipaneelin ja
kirkkovaltuuston haastattelun päiväksi päätettiin sunnuntai 21.10. Vaalipaneelin
vetäjäksi sovittiin Ari Paavilainen ja kirkkovaltuuston haastattelun vetäjäksi Jyrki
Smolander. Kirkkovaltuuston kokouspäiväksi oli päätetty jo aikaisemmin kirkkoneuvoston kokouksessa 18.9.2018 (151 §) tiistai 30.10.2018.
Kun vt. kirkkoherra Jyrki Smolander otti yhteyttä em. ehdokkaisiin, paljastui kuitenkin, että yhdelle heistä ei sopinut 21.10.2018, vaikka hänellä oli ollut jo alustavasti tämä päivämäärä tiedossa 24.9. saamassaan sähköpostissa. Vt. kirkkoherra Smolander päätti konsultoituaan joitakin valmistelutyöryhmän jäseniä siirtää
vaalipaneelin ja kirkkovaltuuston haastattelun päivää maanantaiksi 22.10.2018.
Kirkkoherranvaalia valmistelevalle työryhmälle on jaettu tuomiokapitulin lausunto,
ehdokkaiden haastattelulomakkeet sekä hakuasiakirjat 2.10. kokouksen yhteydessä. Sitä ennen jäsenet ovat voineet tutustua asiakirjoihin kirkkoherranvirasjatkuu…
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tossa 21.9. – 2.10. välisenä aikana. Vt. kirkkoherra on lähettänyt niille kirkkovaltuuston jäsenille, jotka eivät ole valmisteluryhmän jäseniä, em. asiakirjat
8.10.2018. Kirjeessä oli lisäksi mukana kutsu vaalipaneeliin ja kirkkovaltuuston
haastatteluun 22.10.2018.

Päätösehdotus (vt. kirkkoherra): Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että
se toimittaa Huittisten seurakunnan kirkkoherran välillisen vaalin. Päätösehdotus
kirkkoherraksi valittavasta annetaan kokouksessa.

Päätös:
----------------KV 3/30.10.2018 40 §
Kirkkoneuvosto käsittelee kirkkoherran välillisen vaalin toimittamista kokouksessaan 23.10.2018. Kirkkoneuvoston päätös asiassa ei ehtinyt kirkkovaltuuston kokouksen esityslistalle, joten kirkkoneuvoston päätösehdotus annetaan kokonaisuudessaan kirkkovaltuuston kokouksessa.
Kirkkojärjestyksen 19 §:ssä säädetään kirkkoherran välillisestä vaalista seuraavasti:
”Kirkkoherran välillistä vaalia ja kappalaisen vaalia varten tuomiokapituli lähettää
seurakunnalle hakijoiden hakemukset ja lausuntonsa hakijoista. Tuomiokapituli
määrää henkilön, jonka tehtävänä on kirkkoherran välillisen vaalin valmisteleminen seurakunnassa.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee virkaan jonkun niistä hakijoista,
jotka tuomiokapituli on todennut kelpoisiksi virkaan. Kappeliseurakunnan kappalaisen valitsee kuitenkin kappelineuvosto.
Jollei kirkkoherran välillisessä vaalissa kukaan ole saanut yli puolta annetuista
äänistä, toimitetaan samassa kokouksessa uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.
Jos äänet kappalaisen vaalissa tai kirkkoherran välillisen vaalin ratkaisevassa
äänestyksessä ovat menneet tasan, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen
jollekin eniten ääniä saaneista hakijoista ottaen huomioon 16 §:n 3 momentissa
mainitut seikat.”
KJ 16 § 3 mom.: ” Kirkkoherran välillistä vaalia ja kappalaisen vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Lausunnossa todetaan
hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan virkaan.”

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
40 §

PÖYTÄKIRJA 3/2018
30.10.2018

sivu
15/23

KIRKKOHERRAN VÄLILLISEN VAALIN TOIMITTAMINEN
jatkuu…
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvoston päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Kokouksessa paikalla oleville kirkkovaltuuston jäsenille ja varajäsenille oli jaettu
kokouksen alussa kopio kirkkoneuvoston päätöksestä:
”Päätös: Vt. kirkkoherra esitteli asiaa ja luki Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin määrittelemät Huittisten seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
Kirkkoneuvosto keskusteli kirkkoherran välillisen vaalin toimittamisesta. Erityisesti keskusteltiin, olisiko jonkin kirkkoneuvoston jäsenen mielestä hakemusten,
tuomiokapitulin lausuntojen ja vaalipaneelin sekä haastattelujen perusteella ollut
tarpeen kutsua kaksi muutakin hakijaa haastateltavaksi. Kirkkoneuvosto oli yksimielisesti sitä mieltä, että hakijoiden hakemusten ja tuomiokapitulin lausuntojen
perusteella ei ollut tarvetta kutsua Juha Dubbea ja Eero Kuikanmäkeä haastateltavaksi. Kirkkovaltuusto voi joka tapauksessa valita kirkkoherran kaikkien viiden
ehdokkaan keskuudesta. Keskustelun jälkeen vt. kirkkoherra antoi päätösehdotuksenaan: ”Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että valitaan kirkkoherraksi Jani Laaksonen.” Ehdotusta kannatettiin ja kirkkoneuvoston yksimieliseksi
päätökseksi tuli vt. kirkkoherran päätösehdotus.
Perustelut:
Jani Laaksosella on kirkkoherraksi tarvittavaa poikkeuksellista koulutusta. Tradenomitutkinto antaa pohjan taloudellisten asioiden johtamiseen. Hänellä on
erinomaista kokemusta henkilöstöhallinnosta ja esimiestyöskentelystä, paneelikeskustelussa ja haastattelussa hän antoi vaikutelman, että hän on myös hyvä
hengellinen johtaja. Jani Laaksosella on kokemusta vastaavanlaisesta toimintaympäristöstä hengellisen viitekehyksen osalta, joten hän osoittautui sen osalta
soveltuvimmaksi Huittisten seurakunnan kirkkoherraksi. Paneelikeskustelun ja
haastattelujen perusteella Jani Laaksonen antoi soveliaimman kuvan kirkkoherraksi ja osoitti olevansa hyvä kuuntelija. Jani Laaksonen vastasi täsmällisesti esitettyihin kysymyksiin. Laaksonen antoi itsestään kuvan helposti lähestyttävänä,
empaattisena ja vahvana johtajana. Hän vaikutti myös kyvykkäältä tekemään
vaikeita ratkaisuja, jotka liittyvät seurakunnan virkarakenteeseen ja henkilöstön
tehtävänkuvissa oleviin muutostarpeisiin.”
Kirkkoneuvoston päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Huittisten seurakunnan kirkkoherraksi valitaan Jani Laaksonen.

Päätös (KV):
Sinikka Ritakallio oli kirjallisesti pyytänyt puheenvuoron (liite 1). Ritakallio toi puheenvuorossaan esiin, että koska välillisen vaalin valintatavasta äänestettiin sekä kirkkoneuvostossa että kirkkovaltuustossa on valitsijoilla erityinen velvollisuus
perehtyä valintaan huolellisesti. Ritakallio totesi tuomiokapitulin todenneen kaikki
virkaa hakeneet viisi ehdokasta virkaan päteviksi siten, että kuka tahansa heistä
voi tulla valituksi. Kirkkoneuvosto kutsui vaalipaneeliin ja kirkkovaltuuston suljettuun haastatteluun ehdokkaiden hakemusten, tuomiokapitulin lausunnon ja oman
arvionsa perusteella kolme hakijaa.
jatkuu…
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Ritakallio nosti esiin kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjan perusteella hänelle syntyneen vaikutelman, että kirkkoneuvosto oli epävarma siitä, olisiko ollut tarpeen
kutsua kaksi muutakin hakijaa haastateltaviksi, vaikka keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto tekikin yksimielisen päätöksen ehdottaa virkaan valittavaksi yhtä ehdokkaista. Ritakallio kertoi, että puheenvuoron tarkoituksena on korostaa sitä, että valintaprosessissa meneteltäisiin tasapuolisesti kaikki ehdokkaita kohtaan ja
viidestä hyvästä hakijasta sopivin tulisi valituksi kohtaamaan niitä haasteita, joita
seurakunnassa tällä hetkellä ilmenee.
Puheenvuoron lopuksi Ritakallio kysyi, menettelikö kirkkoneuvosto oikein ja hyvän hallintotavan mukaan, kun se ei suorittanut henkilövaalia suljetulla lippuäänestyksellä. Ritakallio kohdisti kysymyksen Ari Paavilaiselle ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle, jotka molemmat olivat em. kokouksessa läsnä.
Ari Paavilainen vastasi hänelle kohdistettuun kysymykseen, että koska kirkkoneuvoston päätös oli yksimielinen, ei tarvitse suorittaa varsinaista äänestystä.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja toi puolestaan esiin, että kirkkoherran välillisen
vaalin toimittamisesta on kysytty tuomiokapitulin lakimiesasessorilta, lisäksi uudistetun kirkkolain sanamuoto kuuluu nykyään ”Kirkkovaltuusto valitsee virkaan
jonkun niistä hakijoista, jotka tuomiokapituli on todennut kelpoisiksi virkaan.”, jolloin äänestystä ei tarvitse suorittaa, ellei kirkkovaltuustossa tule muuta ehdotusta
valittavasta kirkkoherrasta.
Seuraavassa puheenvuorossa Kauko Juusela piti puolustuspuheen toisen ehdokkaan puolesta ja pohjasi puheenvuoron tuomiokapitulin lausuntoon. Puheenvuoron päätteeksi Kauko Juusela ehdotti, että kirkkoherraksi valitaan Matti Nikkanen.
Jaakko Lehtimäki luki laatimansa puheenvuoron, jossa hän kävi läpi kirkkoherran
välillisen vaalin hallintomenettelyä kirkkoneuvostossa ja painotti tuomiokapitulin
lausuntojen merkitystä valinnassa. Jaakko Lehtimäki pyysi saada lisätietoja kirkkoneuvostossa käsittelyistä asioista, joita ei ole kirjattu kirkkoneuvoston pöytäkirjaan. Puheenvuorossaan Lehtimäki toi esiin hänen mielestään Matti Nikkasen
valintaa puoltavia seikkoja. Lehtimäen pyynnöstä puheenvuoro kokonaisuudessaan liitettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).
Seuraavaksi Sinikka Ritakallio täsmensi, ettei arvioinut puheenvuorossaan kirkkoneuvoston päätöstä vaan halusi kiinnittää huomion menettelytapaan.
Päivi Huhtanen toi esiin, että kirkkoneuvosto keskusteli kokouksessaan 1-1½
tuntia ehdokkaista ja heidän vahvuuksista ja heikkouksista Huittisten seurakunnan kirkkoherran virkaan. Huhtanen puhui myös siitä, että täysin objektiivista arviota ei ole mahdollista tehdä. Huhtanen toi esiin, että myös tuomiokapitulin lausunto on subjektiivinen arvio ehdokkaista.
Aulikki Kuisma toi puheenvuorossaan esiin, että kaikki kirkkovaltuuston jäsenet
ovat saaneet tutustua papereihin ja kaikilla on samat tiedot hakijoista. Aulikki
Kuisma halusi tuoda esiin, että välttämättä ei ole sama asia, kuka on paras ehjatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
40 §

PÖYTÄKIRJA 3/2018
30.10.2018

sivu
17/23

KIRKKOHERRAN VÄLILLISEN VAALIN TOIMITTAMINEN
jatkuu…
dokas papereiden ja kuka haastattelujen perusteella. Aulikki Kuisma korosti, että
kirkkoneuvoston päätösehdotuksesta huolimatta jokainen äänestykseen osallistuva tekee päätöksen itsenäisesti.
Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana Kauko Juusela on ehdottanut valittavaksi Matti Nikkasta, on järjestettävä suljettu lippuäänestys. Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjantarkastajaksi valitut toimivat äänestyksessä avustajina ja ääntenlaskijoina. Puheenjohtaja toi esiin, että kirkkovaltuuston jäsenet voivat äänestää kaikkia viittä ehdokasta ja totesi, että vaaliliput tuodaan peitettyyn
laatikkoon puheenjohtajan kutsumana. Vaaliavustajat jakoivat äänestysliput kirkkovaltuuston jäsenille ja paikalla olleille varajäsenille. Ennen äänestystä puheenjohtaja luki äänestyksessä mukana olevat tuomiokapitulin lausunnon mukaisesti:
Määräaikaan mennessä Huittisten seurakunnan kirkkoherran virkaa hakivat
(tässä esitelty aakkosjärjestyksessä):
Juha Dubbe, kappalainen, Pöytyän seurakunta
Eero Kuikanmäki, kirkkoherra, Heinäveden seurakunta
Jani Laaksonen, kappalainen, Harjavallan seurakunta
Matti Nikkanen, pastori, Baijerin evankelis-luterilainen kirkko
Sami Tolvanen, vt. kirkkoherra, Pyhärannan seurakunta
Vaaliavustajat Eija Sampolahti ja Harri Syrjälä seisoivat vaalitarkkailijoina äänestyksen ajan. Tuula Ala-Haavisto tarkasti ensimmäisenä äänestyslipun tuojana,
että laatikko on tyhjä. Tämän jälkeen kirkkovaltuuston ehdokkaat toivat äänestyslipun äänestyslaatikkoon puheenjohtajan kutsumina.
Kokous keskeytettiin ääntenlaskun ajaksi klo 20.34-20.39.
Kun ääntenlasku oli saatu suoritettua, puheenjohtaja luki ääneen äänestyksen
tuloksen:
Jani Laaksonen
13 ääntä
Matti Nikkanen
8 ääntä
Eero Kuikanmäki
2 ääntä
Koska Jani Laaksonen oli saanut ehdottoman enemmistön eli yli puolet annetuista äänistä, puheenjohtaja totesi kirkkovaltuuston päätöksenä, että kirkkovaltuusto
oli äänestyksen jälkeen valinnut Huittisten seurakunnan kirkkoherraksi Jani
Laaksosen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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KN 9/16.10.2018 177 §
Aulikki Kuisma on jättänyt kirkkovaltuuston kokouksessa KV 2/26.06.2018 valtuustoaloitteen: ”On ensiarvoisen tärkeää, että Huittisten seurakuntaan saadaan päteviä,
osaavia ja sitoutuneita luottamushenkilöitä. Valmistellaan luottamushenkilöiden palkkiosääntö uuden valtuustokauden luottamushenkilöitä varten.”
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto keskustelee palkkiosäännöstä ja päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli palkkiosäännöstä. Keskustelun aikana talouspäällikkö teki päätösehdotuksen: ”Huittisten seurakuntaan ei valmistella luottamushenkilöiden
palkkiosääntöä”. Aulikki Kuisma ehdotti, että luottamushenkilöiden palkkiosääntö valmistellaan aloitteen mukaisesti. Aulikki Kuisman ehdotus sai kannatusta. Koska oli tehty
kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja
ehdotti, että ne jotka kannattavat talouspäällikön päätösehdotusta äänestävät Jaa ja ne
jotka kannattavat Aulikki Kuisman ehdotusta äänestävät Ei. Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että Jaa-ääniä on annettu 4 ja Ei-ääniä 5. Äänestyksen jälkeen kirkkoneuvosto päätti, että Huittisten seurakuntaan valmistellaan luottamushenkilöiden palkkiosääntö.
Valmistelun aloittamisesta tehdyn päätöksen jälkeen oli päätettävä kenelle palkkiosääntö annetaan valmisteltavaksi. Kirkkoneuvosto keskustelu asiasta ja päätettiin perustaa
palkkiosääntöä varten valmisteluryhmä. Valmisteluryhmän jäseniksi ehdotettiin Mikko
Kaunistoa, Aulikki Kuismaa, Päivi Huhtasta ja Hannele Isakssonia. Ehdotuksia kannatettiin, joten kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti heidät valmisteluryhmän jäseniksi.
----------------KN 10/23.10.2018 194 §
Palkkiosääntöä varten perustettu valmisteluryhmä on työskennellyt sähköpostin välityksellä ja koonnut esityksen palkkiosäännöstä. Valmisteluryhmä on toimittanut esityksen
palkkiosäännöstä sähköpostitse talouspäällikölle 18.10.2018. Jotta palkkiosääntö saadaan tarvittaessa kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi vuoden 2018 aikana, tuodaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi liitteenä 1 oleva Esitys Huittisten seurakunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännöksi 1.1.2019 alkaen.
Tällä hetkellä Huittisten seurakunta maksaa palkkiota luottamushenkilönä toimimisesta
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana. Vaalilautakunnan jäsenille maksettavista palkkiosta on tehty erillinen
päätös vaalivuosina. Muutoksena nykyisiin maksettaviin palkkioihin todetaan esityksestä
seuraavaa:
1.1.2019 alkaen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
600 €/v
500 €/v
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
300 €/v
200 €/v
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
300 €/v
100 €/v
Muut palkkiot ovat lisäystä nykyiseen palkkiokäytäntöön.
Esityksessä mainitaan valtuuston asettamat työryhmät ja neuvostojen asettamat työryhmät. Vastuuryhmiä ei ole mainittu esityksessä. Jotta palkkiosääntö olisi mahdollisimman selkeä ja yksiselitteinen, tulisi siinä ottaa kantaa myös vastuuryhmien jäsenten tai
kokoukseen osallistuvan varajäsenen oikeuteen kokouspalkkion saamiseen. 2 §:n kokousta ja työryhmiä sekä toimielintä koskevat käsitteet pitäisi olla ilmaistu siten, että ei
tule epäselvyyttä, minkä toimielimen kokouksiin osallistumisesta luottamushenkilö on oikeutettu saamaan palkkion.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
41 §

PÖYTÄKIRJA 3/2018
30.10.2018

sivu
19/23

AULIKKI KUISMAN VALTUUSTOALOITE PALKKIOSÄÄNNÖN LAATIMISESTA
jatkuu…
Vaalilautakunnan jäsenille suoritettavissa palkkioissa mainitaan kultakin vaalitoimituspäivältä maksettavaksi palkkioksi puheenjohtajalle 63 €/päivä ja vaalilautakunnan jäsenelle 42 €/päivä. Toimituspäivää edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista suoritetaan palkkiosäännön 2 §:n mukaisesti määräytyvä työryhmän palkkio. Palkkiosääntö on
ristiriidassa tähän asti noudatettujen vaalilautakunnan palkkioperiaatteiden kanssa. Toisaalta palkkiosääntö lisää maksettavia palkkiota, mikäli vaalitoimituspäiviksi luetaan varsinaisen vaalipäivän lisäksi ennakkoäänestyspäivät. Toisaalta esitetty palkkiosääntö
poistaa vaalitoimituspäiviin osallistuvilta varajäseniltä oikeuden palkkioihin. Esitetyn
palkkiosäännön 5 § mukaisesti vaalilautakunnan kokouksiin osallistumisesta suoritettava
palkkio pienenisi ollen 1.1.2019 alkaen 15 €/kokous, kun vuodelle 2018 esitettiin kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi palkkioksi 23 €/kokous.
Esityksen 8 §:ssä mainitaan, että luottamushenkilö voi päättää palkkiostaan luopumisesta. Jotta palkkiosääntö olisi mahdollisimman selkeä ja yksiselitteinen, tulisi siinä olla selkeästi määriteltynä miten, kenelle ja milloin palkkiosta luopumisesta on ilmoitettava.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto antaa palkkiosäännön palkkiosääntöä
varten perustetulle valmisteluryhmälle jatkovalmisteluun.
Päätös: Valmisteluryhmä teki kokouksessa liitteeseen 1 tarvittavat muutokset. Kirkkoneuvoston sihteeri korjasi liitteen. Aulikki Kuisma teki ehdotuksen, että kirkkoneuvosto
esittää korjatun liitteen mukaisen palkkiosäännön kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Mikko Kaunisto ja Päivi Huhtanen kannattivat Aulikki Kuisman esitystä. Helena Manninen teki vastaehdotuksen, että palkkiosääntöä ei viedä kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Aarno Korpela kannatti Helena Mannisen ehdotusta. Todettiin, että talouspäällikkö
ei ole muuttanut päätösehdotustaan. joten jos asia halutaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi, on ensin esitettävä asian ottamista tässä kokouksessa käsiteltäväksi. Aulikki
Kuisma teki talouspäällikön päätösehdotukseen vastaehdotuksen, että palkkiosääntö
otetaan käsiteltäväksi tässä kokouksessa. Mikko Kaunisto, Päivi Huhtanen ja Hannele
Isaksson kannattivat Aulikki Kuisma ehdotusta asian ottamista käsiteltäväksi. Puheenjohtaja totesi, että koska talouspäällikön päätösehdotuksen on tehty kannatettu vastaehdotus, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat talouspäällikön päätösehdotusta äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Aulikki Kuisman päätösehdotusta äänestävät Ei. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että Jaa-ääniä oli
annettu 4 ja Ei-ääniä 5, joten kirkkoneuvosto oli äänestyksen jälkeen päättänyt ottaa
asian käsiteltäväksi tässä kokouksessa. Todettiin, että palkkiosääntö on jo käsitelty, joten talouspäällikkö antoi päätösehdotuksenaan, että kirkkoneuvosto päättää, että palkkiosääntöä ei viedä kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Aulikki Kuisma teki talouspäällikön
päätösehdotukseen vastaehdotuksen, että kirkkoneuvosto esittää korjatun liitteen mukaisen palkkiosäännön kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Mikko Kaunisto, Päivi Huhtanen ja Hannele Isaksson kannattivat Aulikki Kuisman esitystä. Puheenjohtaja totesi, että
koska talouspäällikön päätösehdotukseen oli tehty kannatettu vastaehdotus, asiasta on
äänestettävä. Ne jotka kannattavat talouspäällikön päätösehdotusta äänestävät Jaa ja
ne jotka kannattavat Aulikki Kuisman päätösehdotusta äänestävät Ei. Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että Jaa-ääniä oli annettu 4 ja Ei-ääniä 5, joten kirkkoneuvoston päätökseksi oli äänestyksen jälkeen tullut Aulikki Kuisman edotus, jonka mukaan
kirkkoneuvosto esittää korjatun liitteen mukaisen palkkiosäännön kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Talouspäällikkö Sanna Kemppi, vt. kirkkoherra Jyrki Smolander, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Virtanen, Helena Manninen ja Aarno Korpela jättivät päätöksestä
eriävän mielipiteen.
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KV 3/30.10.2018 41 §
Kirkkoneuvoston kokouksessa KN 10/23.10.2018 valmisteluryhmä toi esiin, että
valmisteluryhmän alkuperäisen palkkiosääntöesityksen mukaiset kustannukset
olisivat vuodessa n. 10 000 €. Taloustoimistossa on laskettu palkkiosäännön kustannusvaikutukset viimeksi päättyneen kokonaisen vuoden mukaan. Vuoden
2017 toteutuneen kokoustilanteen mukaan kustannukset ilman sivukuluja olisivat
olleet 11 651 €. Vuonna 2018 kirkkoneuvosto hyväksyi Nuorten vastuuryhmän
toimintasäännön. Tämä toimielin lisää kustannuksia ilman sivukuluja 12 111 euroon. Palkkiosäännön perusteella maksettavista palkkiosta maksettavat sivukulut
olisivat n. 2 900 €, jolloin kokonaiskustannus Huittisten seurakunnalle olisi n.
15 000 €. Vuoden 2017 osalta on todettava, että silloisen talouspäällikön virkavapaiden johdosta vuoden 2017 aikana ei ollut juurikaan kirkkoneuvoston perustamia muita toimielimiä, mm. valmistelu- ja työryhmiä, joita on vuoden 2018 aikana perustettu. Todellinen kustannus onkin todennäköisesti jopa arvioitua n.
15 000 €:a suurempi.
Nyt päätettävänä oleva palkkiosääntö ei vaikuta siihen, että luottamushenkilöillä
on mahdollisuus laskuttaa kokousmatkoista matkakulut.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto vahvistaa liitteen 1 mukaisen Huittisten seurakunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön 1.1.2019 alkaen.

Päätös (KV): Helena Manninen teki kirkkoneuvoston päätösehdotukseen vastaehdotuksen, että ehdotettua palkkiosääntöä ei oteta käyttöön. Perusteluissaan
Helena Manninen toi esiin, että kukaan ei kiistä, etteikö luottamushenkilön tehtävä olisi tärkeä. Luottamushenkilön työtä tehdään sydämellä ja epäitsekkäästi,
luottaen Taivaan Isään. Seurakunnan eteen tehdään työtä ilman rahakorvausta.
Manninen toi lisäksi esiin, kuinka seurakunnassa parhaillaan tehdään erilaisia
säästötoimenpiteitä. Lisäksi Manninen kiinnitti valtuutettujen huomiota seurakunnan rakennuskannassa oleviin korjaustarpeisiin, joihin on varauduttava rahallisesti. Liisa Hosike ja Aarno Korpela kannattivat Mannisen ehdotusta. Simo Riuttamäki toi esiin, että kokoukset voivat olla pitkiä ja piti ehdotettua palkkiosääntöä
moniin muihin toimijoihin ja niiden maksamiin palkkioihin verrattuna kohtuullisena. Puheenjohtaja totesi, että koska kirkkoneuvoston esitykseen oli tehty vastaehdotus, jota oli kannatettu, oli asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: Äänestys on nimenhuutoäänestys, jossa valtuutetut,
jotka kannattavat kirkkoneuvoston ehdotusta, sanovat Jaa. Ne valtuutetut, jotka
kannattavat Helena Mannisen ehdotusta, sanovat Ei. Äänestys oli seuraava:
Tuula Ala-Haavisto
Jaa
Tuula Hannunen
Ei
Liisa Hosike
Ei
Päivi Huhtanen
Jaa
Jussi Leino
Ei
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Jouni Isotalo
Kauko Juusela
Aarno Korpela
Aulikki Kuisma
Ilkka Lahti
Jaakko Lehtimäki
Antti Lehtinen
Helena Manninen
Anne Ojaniittu
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Simo Riuttamäki
Eija Sampolahti
Harri Syrjälä
Maarit Syrjälä
Aino Tammi
Sirpa Korpua
Pentti Virtanen

Jaa
Jaa
Ei
Jaa
Ei
Tyhjä
Jaa
Ei
Ei
Jaa
Ei
Jaa
Ei
Jaa
Jaa
Ei
Ei
Ei

Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvoston ehdotusta oli kannattanut 10 valtuutettua, Helena Mannisen ehdotusta oli kannattanut 12 valtuutettua ja lisäksi äänestyksessä annettiin yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen jälkeen kirkkovaltuusto hyväksyi Helena Mannisen päätösehdotuksen eli seurakunnassa ei oteta käyttöön Huittisten seurakunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntöä 1.1.2019 alkaen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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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: Puheenjohtaja totesi, että keskusteluaiheita ei ollut.

43 §

ILMOITUSASIAT
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että ilmoitusasioita ei ollut.
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HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
44 §

PÖYTÄKIRJA 3/2018
30.10.2018

sivu
23/23

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Ehdotus: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 1.11.20183.12.2018 kirkkoherranvirastossa sen ollessa auki ja nähtävillä olosta ilmoitetaan
31.10.2018 päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

45 §

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

46 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.52. Vt. kirkkoherra luki raamatuntekstin,
luettiin Herran siunaus ja laulettiin yhdessä virsi.

Pentti Virtanen
puheenjohtaja

Sanna Kemppi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varmistettu nimikirjaimillamme.
Huittisissa 1.11.2018

Eija Sampolahti

Harri Syrjälä

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
1.11.2018 – 3.12.2018 viraston aukioloaikoina. Nähtävillä olosta on ilmoitettu 31.10.2018
päivätyllä kuulutuksella seurakunnan ilmoitustaululla.
Huittisissa 4.12.2018

Jyrki Smolander
vt. kirkkoherra
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