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Kokousaika

Torstai 27.12.2018 klo 19.00-19.59

Kokouspaikka

Huittisten seurakuntakeskus, Toivonsali

Jäsenet, paikalla:

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
Sinikka Ritakallio
Simo Riuttamäki
Harri Syrjälä
Maarit Syrjälä
Aino Tammi
Maritta Tuominen
Pentti Virtanen, puheenjohtaja
Eija Sampolahti

Jäsenet, poissa:

Muut saapuvilla olevat Jyrki Smolander, vt. kirkkoherra
Sirpa Honkanen, poistui klo 19.07 alkuhartauden jälkeen
Sanna Kemppi, talouspäällikkö, sihteeri
47 §

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 lähetyssihteeri Sirpa
Honkanen piti alkuhartauden.
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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 Eija Sampolahti
ei ollut paikalla. Todettiin, että paikalla oli 22 varsinaista jäsentä ja yksi oli poissa.

49 §

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
13.12.018 Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsut on lähetetty sähköpostitse 13.12.2018.
Kokouskutsu on nähtävillä Huittisten seurakunnan ilmoitustaululla 13.12.27.12.2018 välisen ajan.
Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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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 Maarit Syrjälä ja Aino Tammi. Pöytäkirjantarkastus on perjantaina 28.12.2018 klo 12 taloustoimistossa.
Päätös: Koska pöytäkirjantarkastuksen päivä ei sopinut Aino Tammelle, valittiin
pöytäkirjantarkastajiksi Maarit Syrjälä ja seuraavana aakkosjärjestyksessä oleva
Maritta Tuominen. Koska klo 12 ei sopinut Maarit Syrjälälle, päätettiin, että pöytäkirjantarkastus on perjantaina 28.12.2018 klo 14 taloustoimistossa.

51 §

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 57 § Muut asiat Aarno Korpelalla on valtuustoaloite.
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52 § TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2020-2021
KN 12/11.12.2018 225 §
Liitteenä 1 on talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2019 sekä
vuosien 2020-2021 talous- ja toimintasuunnitelmat. Sivulla 40 on tuloslaskelma,
joka osoittaa toimintatuottojen olevan 241 685 € (muutos kuluvan vuoden talousarvioon on +15 055 €). Seurakunnan perimiä tilojen käyttökorvauksia yms. ei
ehdoteta nostettaviksi.
Toimintakuluja on yhteensä 2 001 765 € eli 1,58 % enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Henkilöstökulut ovat yhteensä 1 129 220 € (muutos kuluvan
vuoden talousarvioon – 3,77 %). Henkilösivukuluissa on vähennystä kuluvan
vuoden talousarvioon verrattuna 18 007 € eli -7,77 %. Tämä johtuu työnantajan
eläkemaksun, sairausvakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun alenemisesta. Toimintakate on 1 760 080 € (muutos kuluvaan vuoteen +16 026 € eli
+0,92 %).
Seurakunnan verotulotilitykset (sisältäen kirkollisverotulo- ja yhteisöverotulotilitykset sekä vuodesta 2016 alkaen valtion rahoitukset):
2015
2016
2017
2018
2019

yht.
yht.
yht.
yht.
yht.

2 005 487,71 €
1 986 325,12 €
1 986 428,26 €
1 959 525 €
1 903 390 €

(vuoden 2015 tilinpäätöstieto)
(vuoden 2016 tilinpäätöstieto)
(vuoden 2017 tilinpäätöstieto)
(arvio tilitysten perusteella)
(arvio kehityksestä vero/jäsen)

muutos
muutos
muutos
muutos
muutos

1,56 %
-0,96 %
0,01 %
-1,35 %
-2,86 %

Vuoden 2019 talousarviossa verotulojen määrässä on huomioitu valtion talousarvioesityksen pienehköt verokevennykset ansiotulojen verotukseen, ansiotulojen kasvu sekä seurakunnan ennakoitu jäsenmäärän kehitys ja rakenne. Kirkollisveroprosentti on 1,5 %.
Vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa vuosikate on 39 890 €. Poistojen jälkeen
tuloslaskelma jää alijäämäiseksi 170 860 €.
Rahoitusosa vetää yhteen tulorahoituksen ja investoinnit. Vuoden 2018 talousarviossa mainittujen investointien suunnittelutyöt toteutetaan vuoden 2019 aikana
ja vuonna 2020 on investointihankkeiden toteuttamisen aika. Vuoden 2019
suunnittelutöille ja kappelin korjausinvestoinnin eteenpäin viemiselle on varattu
yhteensä 40 000 €. Talousarvioehdotus ei sisällä lainan nostoja.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2019 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2020-2021
hyväksyttäväksi.
Päätös: Talouspäällikkö totesi, että liitteenä olevasta talousarvioesityksestä puuttuvat sisäiset vyörytykset. Sisäiset vyörytyserät eivät ole sitovia ja ne lisätään
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi menevään talousarvioon.
Keskustelun aikana todettiin talousarvion tekstiosaan tarvittavat muutokset:
Sivulta 3. korjataan ilmaus ”luottamusmiehet” muotoon ”luottamushenkilöt”. Sivulta 27 korjataan rippikoulutyön (1) tavoitteen 2. kohta imperfekti-muotoon.
jatkuu …
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52 § TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2020-2021
jatkuu….
Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2019
talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2020-2021 hyväksyttäväksi sisäiset vyörytyserät lisättyinä ja esitetyillä kahdella tekstimuutoksella.
Harri Syrjälä oli poissa kokouksesta klo 19.18-19.20.
---------------------------------KV 4/27.12.2018 52 §

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2019 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2020-2021
muutoksitta hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. talousarviossa esitetyt toimintakatteet ovat kirkkovaltuustoon nähden sitovia pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla.
2. sisäiset erät eivät ole sitovia.
3. investointien osalta sitovuustaso on kiinteistötoimen investoinnit yhteensä.
4. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2019 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain ulkoiset nettomenot/nettotulot seuraavasti:
 yleishallinnon pääluokka 311 980 eur
 seurakunnallisen toiminnan pääluokka 966 455 eur
 hautaustoimen pääluokka 173 495 eur
 kiinteistötoimen pääluokka 308 150 eur
 investointiosan nettomenot 40 000 eur
5. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosien 2020-2021 talous- ja toimintasuunnitelmat

Päätös (KV): Talousarvio vuodelle 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille
2020-2021 (liite 1) oli lähetetty kirkkovaltuutetuille kokouskutsun yhteydessä.
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus talousarvion käsittelystä pääluokittain ilman
yleiskeskustelua. Käytiin talousarvio lävitse pääluokittain. Ensimmäisenä käsiteltiin kohdasta Johdanto sivulle 20. Kauko Juusela nosti Johdannosta esiin kohdan: ”Vuoden 2018 aikana seurakunnan akuutiksi ongelmaksi on muodostunut
työntekijöiden jaksaminen. Työterveyden järjestämä työpaikkaselvitys valmistuu
vuoden 2018 lopulla, ja raportin nostamat asiat on käsiteltävä seurakunnan toimielimissä vuoden 2019 aikana.” Juusela tiedusteli selvityksen lopputuloksesta
ja esitti talouspäällikölle kysymyksen ”Onko talouspäälliköllä työssäjaksamisongelmia?” Talouspäällikkö ei halunnut kommentoida asiaa omalta osaltaan ja totesi, että työpaikkaselvitysten raportti valmistuu tammikuussa 2019 ja käsitellään
tammikuun aikana seurakunnassa.
Käyttötalousosan käsittelyn yhteydessä Harri Syrjälä ehdotti, että seurakunnalla
pitäisi olla puolipäiväinen emäntä. Ehdotusta ei kannatettu. Aino Tammi kysyi
nuorten toimikunnan toiminnasta ja miksi ei ole selkeästi tuotu esiin, mitä nuorisotyö on Huittisten seurakunnassa. Nuorisotyön osalta ei ole tuotu esiin konkreettisesti, mitä tehdään ja kuinka usein. Vt. kirkkoherra toi esiin, että nuorisotyö
jatkuu …
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52 § TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2020-2021
jatkuu….
on vastaavien haasteiden edessä myös monissa muissa seurakunnissa. Puheenjohtaja totesi, että Harri Syrjälän ehdotus oli kannattamattomana rauennut
eikä Tammen puheenvuorossa ollut ehdotusta, joten 6.2. Seurakunnallinen toiminta on hyväksytty.
Hyväksyttiin kohdat 6.1. Yleishallinto ja 6.3. Hautaustoimi.
Kiinteistötoimea käsiteltäessä Sinikka Ritakallio kysyi, miksei seurakuntakeskuksen kuntokartoitus ole mukana investointisuunnitelmassa ja miksi Maa- ja metsätalouden osalta on eri informaatiota tuotoista sivulla 38 ja 85. Lisäksi Ritakallio
kysyi investointisuunnitelmassa vuodelle 2018 ja 2019 merkityistä määrärahoista. Talouspäällikkö vastasi, että kuntokartoitus ei ole investointi vaan nykytilan
kartoitus, josta voi nousta esiin tulevaisuuden investointitarpeita ja että Maa- ja
metsätalouden osalta sivulla 85 on huomioitu myös muut kulut, jotka eivät johdu
puunmyynnistä. Ritakallio ehdotti, että talousarviossa vuodelle 2019 varatut
40 000 euron investointirahat annetaan kiinteistöjen ja irtaimiston tarkastajien
työryhmälle käytettäväksi ja summa sisältää seurakuntakeskuksen kuntotarkastuksen. Ehdotusta ei kannatettu. 6.4. Kiinteistötoimi hyväksyttiin.
Tuloslaskelmaosaa käsiteltäessä Maarit Syrjälä kysyi emännän pois jäämisestä,
että kuinka paljon säästöä on laskettu tulevan. Talouspäällikkö toi esiin, että laskennallisesti säästöä on n. 30 000 €. Emäntien palkat ovat olleet vuodessa n.
60 000 € ja elintarvikkeisiin on varattu 33 000 €. Elintarvikekustannuksia on nyt
laskettu jonkin verran ja ostopalveluna tarjoiluja hankitaan n. 35 000 eurolla.
Maarit Syrjälä kysyi myös sivun 40 taulukosta, miksi Palvelujen ostot ovat lisääntyneet kuluvaan vuoteen verrattuna yli 100 000 €. Talouspäällikkö toi esiin, että
mm. ulkopuolisilta ostettavat tarjoilut ovat palvelujen ostoa, kuten myös työssäjaksamiseen liittyvä projekti ja kuntokartoitus. 7. Tuloslaskelmaosa hyväksyttiin.
Hyväksyttiin kohdat 8. Rahoitusosa ja 9. Investointiosa.
Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2019 ja
talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2020-2021 päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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HAUDANHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2020-2021
KN 12/11.12.2018 226 §
KN 11/13.11.2018 208 §
Haudanhoitorahaston tuloarvio perustuu noin 300 kesähoitosopimukseen ja 150 kasteluhoitosopimukseen sekä noin 1100 haudanhoitosopimukseen. Tuotoissa on myös vuosittainen tuloutettava nurmihoitomaksu.
Palkat on laskettu työntekijäkohtaisesti, yhteensä 71 240 €. Sosiaalivakuutus- ja eläkevakuutusmaksut ovat yhteensä 17 210 €. Muut kulut on arvioitu vuoden 2017 toteutuneiden menojen mukaan. Toimintakulut yht. ovat 106 230 €
Toimintatuotot ovat 102 230 €. Toimintatuotot muodostuvat kesähoitomaksuista ja jaksotetuista hoitomaksuista. Tuotto-osuudeksi korkorahastoista on arvioitu 4 000 €. Hautainhoitorahaston määräaikainen tuottotalletustili erääntyi 14.9.2018 ja varat korkoineen siirrettiin UB Metsä A erityissijoitusrahastoon, josta maksetaan vuosittain tuotto-osuuksia.
Tuloslaskelman loppusumma on 0 €. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä hautainhoitorahaston taseessa on edellisten vuosien ylijäämiä kaikkiaan 165 343,67 €. Talousarvioehdotus on liitteenä 1. Hoitomaksut säilyvät entisellään.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):

Päätös: Talouspäällikkö mainitsi, että päätösehdotus on jäänyt pois esityslistalta ja antoi
päätösehdotuksenaan: ”Kirkkoneuvosto käy läpi hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2019. Talousarvioehdotus vuodelle 2019 ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmat valmistellaan liitteen 1 pohjalta joulukuun kokouksessa hyväksyttäviksi.”
Kirkkoneuvosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
-----------------

KN 12/11.12.2018 226 §
Edellisen kirkkoneuvoston käsittelyn jälkeen tulleiden muutosten vaikutus on seuraava:
Työntekijäkohtaisesti lasketut palkat ovat yhteensä 71 350 €. Sosiaalivakuutusja eläkevakuutusmaksut ovat yhteensä 16 670 €. Toimintakulut yhteensä ovat
105 800 €. Tuloslaskelman loppusumma on 430 € ylijäämäinen.
Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2019 löytyy 224 §:n liitteenä
olevasta seurakunnan talousarvio- ja toimintasuunnitelmasta (sivut 43-45).
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi haudanhoitorahaston talousarvion vuodelle 2019 sekä haudanhoitorahaston taloussuunnitelmat vuosiksi 2020-2021.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
---------------------------------KV 4/27.12.2018 53 §
Seurakunnan talousarvioehdotuksen kohdassa 10. on sekä haudanhoitorahaston
talousarvio vuodelle 2019 että taloussuunnitelmat vuosille 2020-2021.
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HAUDANHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2020-2021
jatkuu….
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi haudanhoitorahaston talousarvion vuodelle 2019 sekä haudanhoitorahaston taloussuunnitelmat vuosiksi 2020-2021.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2018
KN 12/11.12.2018 227 §
Alla listaus vuoden 2018 talousarvion toteutumien merkittävimpien ylitysten ja alitusten selvittelystä tilannepäivän 30.11.2018 mukaan.
1011050100 Henkilöstöhallinto
Työterveyshuollon toteutuneet kustannukset ajalta 1.1.-31.10.2018 ovat 11
647,95 € (TA 2018: 7 000 €), ylitys tulee olemaan arviolta n. 8 100 €. Työterveyshuollon palveluita on käytetty enemmän kuin talousarviota laadittaessa on
arvioitu. Osittain ylitys johtuu kirkkoneuvostossa käsitellystä työssä jaksamisesta
Huittisten seurakunnassa. Esiselvityksen perusteella toteutetaan vuoden 2018
aikana kohdennetut työpaikkaselvitykset kaikille työntekijäryhmille. Päätöksessään KN 6/12.06.2018 105 § kirkkoneuvosto hyväksyi, että työssäjaksamiseen
vaikuttavien tekijöiden selvittämisestä ja tulosten perusteella tehtävistä jatkotoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset huomioidaan vuoden 2018 lisätalousarviossa.
1011070000 Kirkonkirjojenpito
Palkat ja palkkiot toteutuneet kustannukset ajalta 1.1.-30.11.2018 ovat 32 461,49
€ (TA 2018: 30 440 €), ylitys tulee olemaan arviolta n. 5 100 €. Kirkkoherranviraston työntekijätilannetta on käsitelty kirkkoneuvostossa KN4/17.04.2018 69 §,
jolloin kirkkoneuvosto päätti myöntää kirkkoherralle luvan kutsua tarvittaessa
osa-aikainen työntekijä tekemään ylimääräisiä työpäiviä vuoden aikana enintään
20 päivän ajan ja että määräraha huomioidaan vuoden 2018 talousarviomuutoksissa. Ylitys johtuu pääasiassa kirkkoherranviraston työntekijävaihdoksesta, jonka johdosta oli tarpeen palkata sijainen kesän ajaksi. Lisäksi uuden työntekijän
perehdytysaikana osa-aikaiselle työntekijälle on ollut välttämätöntä suunnitella lisätyöpäiviä.
1011080000 Kirkkoherranvirasto
Palkat ja palkkiot toteutuneet kustannukset ajalta 1.1.-30.11.2018 ovat 15
287,45€ (TA 2018: 14 280 €), ylitys tulee olemaan arviolta n. 2 500 €. Ylityksen
syy sama kuin kohdassa 1011070000 Kirkonkirjojenpito.
1012420000 Perheneuvonta
Perheneuvonnan toteutuneet kustannukset ajalta 1.1.-30.9.2018 ovat 1 260 €
(TA 2018: 1 000 €), ylitys tulee olemaan arviolta n. 700 €.
1015070100 Rivitalo
D-huoneisto oli tyhjänä tammi-maaliskuun 2018, jonka johdosta talousarvioon
kirjatut vuokratulot 45 000 € tulevat alittumaan 1 604,40 €. Rivitalossa on tehty
useita lähinnä WC-tiloihin ja putkistoihin kohdistuneita korjaustöitä, yhteensä 4
089,81 €. Rivitaloon asennetusta vedenkulutuksen seurantapalvelusta, jota on
käsitelty kirkkoneuvostossa KN5/15.05.2018 88 § ja hyväksytty määräraha huomioitavaksi vuoden 2018 lisätalousarviossa, on tullut kuluja vuodelle 2018 yhteensä 760,41 €. Talousarviossa rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin oli arvioitu 600 € ja kalusteille 0 €, toteuma 4 920,44 € ja ylitys yhteensä 4
320,44€. Jätehuoltoon on talousarviossa arvioitu 800 €, toteuma tulee olemaan
n. 1 500 €, ylitys 700 €. Talousarviossa lämmitykseen on arvioitu 15 000 €, toteuma tulee olemaan n. 19 500 €, ylitys 4 500 €. Talousarviossa vedelle oli arvijatkuu …
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TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2018
jatkuu…
oitu 4 000 €, mutta arviolaskutus vuodelta 2018 tulee olemaan n. 5 500 €, jonka
lisäksi vuodelle 2018 on kirjautunut vuoden 2017 tasauslasku 2 297,57 €, ylitys
veden osalta yhteensä n. 3 800 €. Aiemmista vuosista poiketen pääomatulosta
maksettavat tuloverot on kohdistettu oikein tulolähteille, talousarviossa ei ole varauduttu pääomatulosta maksettavaan tuloveroon, joten ylitys 876,80 €. Tulot alle arvion 1 604,40 € ja menot yli arvion 14 197,24 € eli yhteensä 15 801,64 €.
1015070300 Museorinne
Asunto Oy Museorinteen osakehuoneisto oli vuoden 2018 aikana tyhjänä 1.1.14.5. sekä syyskuun ajan. Talousarviossa arvioituja vuokratuottoja jää puuttumaan 3 407,26 €. Sähkösopimus on ollut Huittisten seurakunnan nimissä asunnon ollessa tyhjillään ja asuntoon on tehty pintaremonttia keväällä 2018. Ennakoimattomia lisäkustannuksia: sähkösopimus n. 140 €, pintaremontti 1 700 €,
isännöitsijätodistus 58 € ja ilmoitus netissä 70 €. Pintaremonttia on käsitelty kirkkoneuvostossa KN 1/16.01.2018 11 §, jolloin hyväksyttiin vuonna 2017 aloitetun
pintaremontin viimeistely uuden vuokralaisen saamiseksi ja että lisämääräraha
huomioidaan vuoden 2018 lisätalousarviossa. Tulot alle arvion 3 407,26 € ja
menot yli arvion 1 968 € eli yhteensä 5 375,26 €.
1995100100 Hakanpää maatila
Hakanpään maatilan osalta talousarviossa 2018 on arvioitu puun myyntituotoiksi
55 000 €, toteuma 90 817,03 €, tulot yli arvion 35 817,03 €. Metsänhoitokuluiksi
on arvioitu 6 500 €, mutta toteutunut on 28 137,12 € eli ylitys 21 637,12 €. Ylitysten syynä on Hakanpään maatilalla vuoden 2018 aikana tehdyt hakkuut ja niiden
osalta suoraan vähennyskelpoisten kulujen huomioiminen talousarviossa tuottojen kohdalla: talousarvioon kirjattu arvioidut puun myyntituotot vähennettynä suoraan vähennyskelpoisilla kuluilla. Pääomatulosta maksettava tulovero toteutuneet kustannukset 3 937,55 € (TA 2018: 2 950 €), ylitys 987,55 €. Tulot yli arvion
35 817,03 € ja menot yli arvion 22 624,67 € eli yhteensä 13 192,36 €. Nettotulojen siirto omakatteisten rahastojen lisäys on kirjattu talousarvioon 45 660 €, toteutuneiden tuottojen ja kulujen vuoksi kirjaus korjattava n. 58 950 €. Vaikutus tulokseen +/-0.
Yhteensä menot yli arvion 32 565,24 € ja tulot alle arvion 5 011,66 € eli yhteensä
37 576,90 €. Hakanpään maatilaa ei ole huomioitu laskelmassa, koska rahastona
sen vaikutus tulokseen on +/-0. Ylitykset katetaan seurakunnan edellisten tilikausien ylijäämästä. Kaikkia ylimeneviä tilejä ei ole muutosluettelossa huomioitu eikä
kaikkia toteutuvia ylityksiä tai alituksia ole ennen tilinpäätöstä mahdollista huomioidakaan. Lähinnä on pyritty esittämään muutos tai jos on muutoin vuoden aikana tehty muutoksia aiheuttavia päätöksiä.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi edellä esitetyt muutokset vuoden 2018 talousarvioon.

Päätös: Keskustelun jälkeen päätettiin esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
muutokset yhteensä 37 576,90 € vuoden 2018 talousarvioon.
jatkuu …
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TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2018
jatkuu…
---------------------------------KV 4/27.12.2018 54 §

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi muutokset yhteensä 37 576,90 € vuoden 2018 talousarvioon.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi muutokset vuoden 2018 talousarvioon
kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNAN TYÖRYHMÄT
KN 12/11.12.2018 224 §
KN 9/16.10.2018 179 §
Vampulan kappeliseurakunnassa toimii tällä hetkellä neljä työryhmää: diakoniatyön työryhmä, Vampulan kappeliseurakunnan lapsi- ja nuorisotyön työryhmä, Vampulan kappeliseurakunnan lähetyksen työryhmä ja Vampulan kappeliseurakunnan musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmä.
Vampulan kappeliseurakunnan kappelineuvosto on käsitellyt kokouksessaan 25.9.2018
kappeliseurakunnan työryhmien määrää muuttuneessa toimintatilanteessa. Kappelineuvosto on päättänyt ehdottaa kirkkoneuvostolle, että kappeliseurakunnassa on yhteensä
jatkossa vain 2-3 työryhmää.
Päätösehdotus (vt. kirkkoherra): Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se perustaa työryhmän, joka miettii Vampulan kappeliseurakunnan työryhmien määrää siten,
että työryhmien määrä on päätetty valtuustossa 31.12.2018 mennessä. Sama työryhmä
voi pohtia myös Huittisten seurakunnan vastuuryhmien määrää ja nuorten vastuuryhmän
toimintasääntöä.
Päätös: Keskustelussa tuotiin esiin, että Vampulan työryhmät ja työryhmien puheenjohtajat voisivat keskustella työryhmien määrästä. Vt. kirkkoherra muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: ”Kirkkoneuvosto perustaa työryhmän, johon tulevat jäseniksi Vampulan työryhmien puheenjohtajat ja joka tekee ehdotuksen työryhmien määrästä kirkkoneuvostolle siten, että asia saadaan päätettyä valtuustossa 31.12.2018
mennessä”. Päätettiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
-----------------

KN 12/11.12.2018 224 §
Vampulan kappeliseurakunnan työryhmien puheenjohtajat ovat käsitelleet työryhmien yhdistymistä kokouksessaan Vampulan seurakuntatalolla 12.11.2018.
Kokoukseen osallistuivat diakoniatyön työryhmästä Liisa Hosike, lapsi-ja nuorisotyön työryhmästä Susanna Tähtinen, lähetystyöryhmästä Anne Ojaniittu sekä
musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmästä Anne Palonen. Lisäksi paikalla olivat
Vampulan kappeliseurakunnasta Kaisa Vehmaa ja Sirpa Honkanen.
Kokouksen tuloksena ehdotetaan kolmen työryhmän jakoa: diakoniatyön ja lapsija nuorisotyön työryhmä yhdistetään diakonia- ja kasvatustyöryhmäksi, lähetystyöryhmä ja musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmä jatkaa ominaan. Diakonia- ja
kasvatustyöryhmän jäsenmääräksi ehdotetaan 8 varsinaista ja 3 varajäsentä.
Muut työryhmät jatkavat kuudella varsinaisella ja kahdella varajäsenellä.
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt hallintomallin muutoksen 1.1.2015 alkaen käsittelyn yhteydessä KV 2/29.10.2014 26 § Kappeliseurakunnan työryhmän toimintasäännön, liite 1. Työryhmien määrän muuttaminen edellyttää toimintasäännön
muuttamista. Muutos on tarpeen tehdä kohtaan 1. Vampulan kappeliseurakunnassa toimivat työryhmät sekä kohtaan 4. jossa määritellään työryhmän jäsenten
määrä.

Päätösehdotus (vt. kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Kappeliseurakunnan työryhmän toimintasääntöä muutetaan seuraavasti:
jatkuu…
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VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNAN TYÖRYHMÄT
jatkuu…
Kohta 1. Vampulan kappeliseurakunnassa toimivat
- lapsi-, perhe- ja nuorisotyön työryhmä (muu lapsi- ja nuorisotyö, päiväkerhotyö, pyhäkoulutyö, varhaisnuorisotyö, rippikoulutyö, nuorisotyö)
- jumalanpalvelus- ja musiikkityön työryhmä (jumalanpalveluselämä, aikuistyö,
muut seurakuntatilaisuudet, musiikkitoiminta)
- diakoniatyön työryhmä (diakoniatyö, perheneuvonta, kansanvälinen diakonia)
- lähetystyön työryhmä (lähetystyö)
muutetaan muotoon:
1. Vampulan kappeliseurakunnassa toimivat
- diakonia- ja kasvatustyöryhmä (diakoniatyö, perheneuvonta, kansanvälinen
diakonia, muu lapsi- ja nuorisotyö, päiväkerhotyö, pyhäkoulutyö, varhaisnuorisotyö, rippikoulutyö, nuorisotyö)
- jumalanpalvelus- ja musiikkityön työryhmä (jumalanpalveluselämä, aikuistyö,
muut seurakuntatilaisuudet, musiikkitoiminta)
- lähetystyön työryhmä (lähetystyö)
Kohta 4. Kappelineuvosto valitsee jokaiseen työryhmään toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan, viisi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä (1., 2. ja 3. -varajäsen) sekä kappelineuvoston edustajajäsenen, jolla on
läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Kappeliseurakunnan toiminnasta vastaavalla papilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Kappeliseurakuntaan sijoitettu ko. työalan viranhaltija/työntekijä on sihteeri virkansa/toimensa/tehtävänsä
perusteella, ellei työryhmässä toisin sovita. Työryhmä valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.
muutetaan muotoon:
4. Kappelineuvosto valitsee jokaiseen työryhmään toimikautensa ensimmäisessä
kokouksessa puheenjohtajan, viisi/seitsemän varsinaista jäsentä (5 varsinaista
jäsentä jumalanpalvelus- ja musiikkityön työryhmään sekä lähetystyön työryhmään, 7 varsinaista jäsentä diakonia- ja kasvatustyöryhmään) ja kolme varajäsentä (1., 2. ja 3. -varajäsen) sekä kappelineuvoston edustajajäsenen, jolla on
läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Kappeliseurakunnan toiminnasta vastaavalla papilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Kappeliseurakuntaan sijoitettu ko. työalan viranhaltija/työntekijä on sihteeri virkansa/toimensa/tehtävänsä
perusteella, ellei työryhmässä toisin sovita. Työryhmä valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
---------------------------------KV 4/27.12.2018 55 §
Liitteenä 1 on Kappeliseurakunnan työryhmän voimassa oleva toimintasääntö.
Liitteenä 2 on kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi esitettävä Kappeliseurakunnan
työryhmän toimintasääntö kirkkoneuvoston esittämien muutosten mukaisesti, joka tulisi voimaan 1.1.2019.
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Kappeliseurakunnan työryhmän toimintasääntöä muutetaan seuraavasti:
jatkuu…
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VAMPULAN KAPPELISEURAKUNNAN TYÖRYHMÄT
jatkuu…
Kohta 1. Vampulan kappeliseurakunnassa toimivat
- lapsi-, perhe- ja nuorisotyön työryhmä (muu lapsi- ja nuorisotyö, päiväkerhotyö, pyhäkoulutyö, varhaisnuorisotyö, rippikoulutyö, nuorisotyö)
- jumalanpalvelus- ja musiikkityön työryhmä (jumalanpalveluselämä, aikuistyö,
muut seurakuntatilaisuudet, musiikkitoiminta)
- diakoniatyön työryhmä (diakoniatyö, perheneuvonta, kansanvälinen diakonia)
- lähetystyön työryhmä (lähetystyö)
muutetaan muotoon:
1. Vampulan kappeliseurakunnassa toimivat
- diakonia- ja kasvatustyöryhmä (diakoniatyö, perheneuvonta, kansanvälinen
diakonia, muu lapsi- ja nuorisotyö, päiväkerhotyö, pyhäkoulutyö, varhaisnuorisotyö, rippikoulutyö, nuorisotyö)
- jumalanpalvelus- ja musiikkityön työryhmä (jumalanpalveluselämä, aikuistyö,
muut seurakuntatilaisuudet, musiikkitoiminta)
- lähetystyön työryhmä (lähetystyö)
Kohta 4. Kappelineuvosto valitsee jokaiseen työryhmään toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan, viisi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä (1., 2. ja 3. -varajäsen) sekä kappelineuvoston edustajajäsenen, jolla on
läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Kappeliseurakunnan toiminnasta vastaavalla papilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Kappeliseurakuntaan sijoitettu ko. työalan viranhaltija/työntekijä on sihteeri virkansa/toimensa/tehtävänsä
perusteella, ellei työryhmässä toisin sovita. Työryhmä valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.
muutetaan muotoon:
4. Kappelineuvosto valitsee jokaiseen työryhmään toimikautensa ensimmäisessä
kokouksessa puheenjohtajan, viisi/seitsemän varsinaista jäsentä (5 varsinaista
jäsentä jumalanpalvelus- ja musiikkityön työryhmään sekä lähetystyön työryhmään, 7 varsinaista jäsentä diakonia- ja kasvatustyöryhmään) ja kolme varajäsentä (1., 2. ja 3. -varajäsen) sekä kappelineuvoston edustajajäsenen, jolla on
läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Kappeliseurakunnan toiminnasta vastaavalla papilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Kappeliseurakuntaan sijoitettu ko. työalan viranhaltija/työntekijä on sihteeri virkansa/toimensa/tehtävänsä
perusteella, ellei työryhmässä toisin sovita. Työryhmä valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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56 § OIKAISUVAATIMUS KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ KV 3/30.10.2018
40 § KIRKKOHERRAN VÄLILLISEN VAALIN TOIMITTAMINEN
KN 12/11.12.2018 228 §
Jaakko Lehtimäki on toimittanut 14.11.2018 kirjeitse Huittisten seurakunnan kirkkoherranvirastoon Huittisten seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajalle
osoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on lähetetty seurakunnalle samana päivänä myös sähköpostitse. 14.11.2018 päivätty oikaisuvaatimus (liite 1)
kohdistuu kirkkovaltuuston (KV) kokouksen 30.10.2018 §:ään 40. Oikaisuvaatimuksessa on esitetty vaade: ”Asian uudelleen valmistelu ja päättäminen.” Liitteenä 2 on Lehtimäen kirkkovaltuuston kokouksessa 30.10.2018 pitämä puheenvuoro.
Kirkkovaltuuston päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus. Kirkkolain 24 luvun 4
§:ssä säädetään muutoksen hakemisesta kirkkovaltuuston päätökseen seuraavasti: ”Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, seurakunnan ja hiippakunnan
vaalilautakunnan, hiippakuntavaltuuston, tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen päätökseen sekä kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kirkollisvalituksella hallinto-oikeudelta.”
Jaakko Lehtimäelle on ilmoitettu sähköpostitse 15.11.2018 oikeasta muutoksenhakumenettelystä. Lisäksi talouspäällikkö ja Lehtimäki ovat keskustelleet oikeasta muutoksenhakumenettelystä puhelimitse 28.11.2018 ja henkilökohtaisella tapaamisella 29.11.2018.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, koska lain mukaan KL 24:3 oikaisuvaatimusta ei voi tehdä valtuuston päätöksestä.

Päätös: Keskustelun jälkeen päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
---------------------------------KV 4/27.12.2018 56 §
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, koska lain mukaan KL 24:3 oikaisuvaatimusta ei voi tehdä valtuuston päätöksestä.

Päätös (KV): Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, vt. kirkkoherra piti puheenvuoron,
jossa avasi vaalin prosessia ja sen lähtötilannetta. Oikaisuvaatimuksessa oli nostettu esiin puuttuva ehdokkaiden vertailu. Erillinen vertailu on pakollinen, kun hakijoissa on eri sukupuolien edustajia. Kaikilla kirkkovaltuuston jäsenillä oli tuomiokapitulin lausunto käytettävissä, jossa oli laaja vertailu ehdokkaista. Kirkkoneuvoston perusteluissa haluttiin tuoda esiin niitä perusteluita, joita ei tullut tuomiokapitulin lausunnosta esiin. Vaalipaneelissa ja haastattelussa muodostuneella kuvalla on oma merkityksensä ehdokkaiden arvioinnissa. Lisäksi hyvään hallintotapaan kuuluu, että kirkkoneuvosto tekee ehdotuksen valittavasta ja koska
kirkkoneuvostossa ei tullut vastaehdotusta, tuli kirkkoneuvoston päätösehdotukjatkuu…
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56 § OIKAISUVAATIMUS KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ KV 3/30.10.2018
40 § KIRKKOHERRAN VÄLILLISEN VAALIN TOIMITTAMINEN
jatkuu…
sesta yksimielinen. Jouni Isotalon pyynnöstä sihteeri luki Jaakko Lehtimäen oikaisuvaatimuksen ääneen kokouksessa. Jaakko Lehtimäki toi puheenvuorossaan esiin, että hänen osaltaan asia on käsitelty ja Huittisten seurakunta saa Jani Laaksosesta varmasti hyvän kirkkoherran. Sinikka Ritakallio kiitti vt. kirkkoherraa valintaprosessin avaamisesta ja toi esiin, uuden vaalitavan tuoma tilanne oli
todellakin seurakunnalle uusi. Aarno Korpela toi puheenvuorossaan esiin, että
kirkkovaltuusto on itse päättänyt tästä vaalitavasta. Korpela lisäsi, että Huittisten
seurakunnalla on oma tahto, valinnassa ei ole merkityksellistä pelkästään tuomiokapitulin tahto.
Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.

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: Aarno Korpela luki laatimansa valtuustoaloitteen (liite 1), joka liittyy
Huittisten kirkon akustiikan puutteiden korjaamiseen. Korpela luovutti aloitteen
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle, joka totesi, että aloite annetaan kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.
Kauko Juusela esitti omassa puheenvuorossaan pyynnön kirkkovaltuuston kokousta seuraamaan saapuneille uusille kirkkovaltuutetuille, että ottakaa rohkeasti
kantaa, keskustelu on tärkeää ja ilman keskustelua riittäisi yksi valtuutettu.
Aarno Korpela piti toisen puheenvuoron, jossa toi esiin, että kirkkovaltuuston puheenjohtaja on aikanaan tullut valituksi välillisellä vaalilla, kun nykyään valtuutetut valitaan välittömällä vaalilla. Korpela muistutti myös vuonna 2018 esiin nostettuihin työssäjaksamiseen liittyviin ongelmiin viitaten, että henkilöstön työssä jaksamiseen on jatkossa panostettava. Korpela lisäsi, että seurakunnan toiminnassa on hyvä muistaa jatkossakin lähimmäisenrakkaus.
Kauko Juusela kiitti vielä kirkkovaltuuston puolesta valtuuston puheenjohtajaa 30
vuoden panoksesta seurakunnan hyväksi.
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ILMOITUSASIAT
1. Helvi Moision testamenttilahjoituksen tilanne
KN 12/11.12.2018 229 §
KV 2/18.6.2013 25 §
Helvi Moisio on tehnyt testamentin, jossa yhtenä saajana on Huittisten seurakunta. Muut
saajat ovat: Sylva ry Helsingistä ja Huittisten kaupunki. Lisäksi hän testamenttasi Huittisten Vapaaseurakunnalle kotinsa irtaimiston ja Kristilliselle alkoholisti- ja narkomaanityö
ry:lle 2 000 €. Kirkkoneuvosto päätti ilmoittaa, että lahjoitus otetaan vastaan. Perunkirjoituksen mukaan pesällä oli varoja yhteensä noin 99 000 €. Summaan on laskettu mukaan Helvi Moision omistama kiinteä omaisuus.
Testamentissa on määräys, että varoja tulisi käyttää hyvään tarkoitukseen Jumalan mielen mukaisesti. Tarkempia määräyksiä testamentissa ei ollut.
Oikeus määräsi kuolinpesälle pesänselvittäjän ja –jakajan, joka hoiti käytännön asiat.
Seurakunnan osuus pesästä on 33 344,15 €.
Kirkkoneuvosto päätti, että testamenttivarat rahastoidaan ja käytetään seuraavien 10 –
12 vuoden aikana evankelioimis-, pyhäkoulu- tai lähetystyön tapahtumien järjestämiseen. Rahastolla tulee olla säännöt, joista on ehdotus oheisena liitteenä 1.
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi
liitteenä 1 olevan ehdotuksen Helvi Moision testamenttirahaston säännöiksi.
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

----------------KN 12/11.12.2018 229 §
Huittisten seurakunta on vastaanottanut testamenttivaroja vuonna 2013 yhteensä
31 382,82 €. Helvi Moision testamenttivaroja on ollut tarkoitus käyttää vuosittain
siten, että varat käytetään 10-12 vuoden aikana. Testamenttivaroja ei ole käytetty vuoden 2015 jälkeen.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto ilmoittaa kirkkovaltuustolle ilmoitusasiana, että Helvi Moision testamenttivaroja on tase-erittelyn 31.12.2017
mukaan jäljellä 27 886,85 €.

Päätös: Keskustelun jälkeen päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
---------------------------------KV 4/27.12.2018 58 § 1.
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto ilmoittaa kirkkovaltuustolle ilmoitusasiana, että Helvi Moision testamenttivaroja on tase-erittelyn 31.12.2017
mukaan jäljellä 27 886,85 €.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.
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ILMOITUSASIAT
2. Huittisten seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet 2019-2022
KN 12/11.12.2018 231 §
Huittisten seurakunnan vaalilautakunta on 18.11.2018 pidetyssä kokouksessaan
vahvistanut kirkkovaltuuston jäsenten vaalin tuloksen. Seurakuntamme kirkkovaltuuston varsinaisiksi jäseniksi nelivuotiskaudelle 2019-2022 on valittu seuraavat henkilöt (vertauslukujärjestyksessä):
Kojo, Ilona
Palonen, Anne
Ritakallio, Sinikka
Kuisma, Aulikki
Hänninen, Aila
Luoto, Lasse
Suomela, Mari
Virtanen, Matti
Puukki, Reima
Manninen, Helena
Lehtimäki, Jaakko
Tuominen, Maritta
Räikkä, Leena
Evala, Markku
Immonen, Niina
Huhtanen, Päivi
Syrjälä, Maarit
Palokangas, Ritva
Syrjälä, Harri
Immonen, Joonas
Immonen, Joni
Hannunen, Tuula
Isotalo, Jouni
Kultakin ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi on nimetty samalta ehdokaslistalta valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.

Päätösehdotus (vt. kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
merkitsee asian tiedoksi ilmoitusasiana.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
---------------------------------KV 4/27.12.2018 58 § 2.
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
merkitsee asian tiedoksi.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Ehdotus: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 31.12.201829.1.2019 kirkkoherranvirastossa sen ollessa auki ja nähtävillä olosta ilmoitetaan
28.12.2018 päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla.
Päätös: Puheenjohtaja muutti ehdotuksen muotoon: ”Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 31.12.2018-30.1.2019 kirkkoherranvirastossa sen
ollessa auki ja nähtävillä olosta ilmoitetaan 28.12.2018 päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla”. Päätettiin muutetun ehdotuksen mukaisesti.

60 §

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

61 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.59. 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 28.12.2018

Maarit Syrjälä

Maritta Tuominen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
31.12.2018 – 30.1.2019 viraston aukioloaikoina. Nähtävillä olosta on ilmoitettu 28.12.2018
päivätyllä kuulutuksella seurakunnan ilmoitustaululla.
Huittisissa 31.1.2019

Jyrki Smolander
vt. kirkkoherra
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