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Kokousaika
Kokouspaikka
Jäsenet

Keskiviikko 28.12.2016 klo 19.00-19.20
Huittisten seurakuntakeskus, Toivon sali
Tuula Ala-Haavisto
Tuula Hannunen
Liisa Hosike
Päivi Huhtanen
Aila Hänninen
Jouni Isotalo
Kauko Juusela
Aarno Korpela
Aulikki Kuisma
Antti Lehtinen
Helena Manninen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Simo Riuttamäki
Harri Syrjälä
Maarit Syrjälä
Aino Tammi
Maritta Tuominen
Pentti Virtanen, puheenjohtaja
Jäsenet poissa
Niko Hakala
Jaakko Lehtimäki
Anne Ojaniittu
Eija Sampolahti
Varajäsenet läsnä
Ilkka Lahti
Niko Hakalan varajäsen
Virpi Marku
Jaakko Lehtimäen varajäsen
Leena Räikkä
Anne Ojaniitun varajäsen
Muut saapuvilla olevat Rauno Herranen, kirkkoherra
Pirjo Lammi-Heikkilä, sihteeri
Muut poissa olevat
Aili Ketonen, talouspäällikkö

45 §

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 28.1.2015 kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi
kaudeksi 2015 - 2016 valittiin Pentti Virtanen ja varapuheenjohtajaksi Aila
Hänninen. Kirkkovaltuuston sihteerinä toimii talouspäällikkö.
Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen.
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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.
Niko Hakala on ilmoittanut anovansa eroa luottamustoimista paikkakunnalta
poismuuton takia. Niko Hakalan varajäseneksi kutsutaan Ilkka Lahti.
Suoritetaan nimenhuuto
Nimenhuudon yhteydessä todettiin,
- että tilapäisestä esteestä olivat ilmoittaneet:
o Jaakko Lehtimäki, varajäsenenä paikalla oli Virpi Marku
o Anne Ojaniittu, varajäsenenä paikalla oli Leena Räikkä
- että paikkakunnalta poismuuttaneen Niko Hakalan varajäsenenä oli Ilkka
Lahti
- että Eija Sampolahti oli poissa
Kirkkovaltuusto hyväksyi esteet ja varajäsenet. Todettiin, että paikalla oli 19
varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä (yhteensä 22) sekä 1 poissa. Lisäksi
todettiin, että talouspäällikkö Aili Ketonen oli poissa ja saapuvilla oli Pirjo
Lammi-Heikkilä.

47 §

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
20.12.2016. Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä
muodossa, kokouskutsut on lähetetty sähköpostitse 20.12.2016.
Kokouskutsu on nähtävillä Huittisten seurakunnan ilmoitustaululla 20.12.28.12.2016 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 Päivi Huhtanen ja Aila Hänninen.
Pöytäkirjantarkastus on perjantaina 30.12.2016 klo 11 taloustoimistossa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Päivi Huhtanen ja Aila Hänninen.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan perjantaina 30.12.2016 klo 11
taloustoimistossa.

49 §

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 ehdotti esityslistaan lisäyksen; 50 § Pöytäkirjanpitäjän
valinta ja pykälät 50-57 numeroidaan pykäliksi 51-58. Näillä muutoksilla
esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA
Kirkkovaltuuston työjärjestys § 1, 2.mom. Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii talouspäällikkö, jollei
valtuusto toisin määrää.
Ehdotus: Koska talouspäällikkö on estynyt saapumaan kokoukseen, puheen
johtaja ehdotti, että pöytäkirjanpitäjäksi valitaan Pirjo Lammi-Heikkilä.
Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi Pirjo Lammi-Heikkilä.
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VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA SEKÄ
VUOSIEN 2018-2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT
KN 12.12.2016 § 185
Liitteenä on talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2017 sekä
vuosien 2018-2019 talous- ja toimintasuunnitelmat.
Sivulla 33 on tuloslaskelma, joka osoittaa toimintatuottojen olevan 176 660 eur
(muutos kuluvan vuoden talousarvioon on noin + 3 000 eur). Seurakunnan
perimiä tilojen käyttökorvauksia yms. ei ehdoteta nostettaviksi.
Toimintakuluja on yhteensä 1 896 845 eur eli 0,66 % vähemmän kuin kuluvan
vuoden talousarviossa. Henkilöstökulut ovat yhteensä 1 181 280 eur (muutos
kuluvan vuoden talousarvioon – 0,54 %). Henkilösivukuluissa on vähennystä
kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 24 590 eur eli noin 9 %. Tämä
johtuu työnantajan eläkemaksun, sosiaaliturvavakuutusmaksun ja
työttömyysvakuutusmaksun alenemisesta. Toimintakate on 1 720 185 eur
(muutos kuluvaan vuoteen – 15 485 eur eli 0,89 %).
Valtiovarainministeriön tekemien muutosten johdosta vuonna 2017 maksuunpantava vero vähenee. Vuoden 2017 talousarviossa verotulojen määrässä on
huomioitu veroperusteisiin kohdistuvien muutosten ennusteet ja arvioidut kirkollisverotilitykset vuonna 2016. Kirkollisveroprosentti on 1,5 %.
Seurakunnan verotulotilitykset (sisältäen kirkollisverotulo- ja yhteisöverotulotilitykset sekä vuodesta 2016 alkaen valtion rahoituksen):
v
v
v
v

2014
2015
2016
2017

yht. 1 974 675,00 eur
yht. 2 005 487,71 eur
yht. 1 965 700,00 eur
yht. 1 912 270,00 eur

(vuoden 2014 tilinpäätöstieto)
(vuoden 2015 tilinpäätöstieto)
(ennakkotietoon perustuva)
(ennakkotietoon perustuva)

muutos + 1,56 %
muutos - 2,02 %
muutos - 2,69 %

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa vuosikate on -12 865 eur. Poistojen
jälkeen tuloslaskelma jää alijäämäiseksi 130 565 eur.
Rahoitusosa vetää yhteen tulorahoituksen ja investoinnit. Vuoden 2017
investointiosasta puuttuu vielä ensi vuonna suunniteltujen investointien
määrärahat. Näiden määrärahojen summat saadaan pykälien 183 ja 184
käsittelyssä. Talousarvioehdotus ei sisällä lainan nostoja.
Tulolaskelmaosasta puuttuu ensi vuonna toteutettavien investointien
suunnitelman mukaiset poistot, jotka lisätään investointimäärärahojen
lisäyksen jälkeen.
Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää talousarvion ja
toimintasuunnitelman vuodelle 2017 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Talouspäällikkö esitteli vuoden 2017 talousarvio – ja
toimintasuunnitelmaa. Todettiin, että investointiosaan lisätään pykälissä 183 ja
184 päätetyt investointien määrärahat ja tuloslaskelmaosaan näiden
investointien suunnitelman mukaiset poistot.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Talousarvioehdotuksen läpikäynnin ja keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto
päätti, että investointiosaan lisätään kappelin saneerausta varten 80 000
euron ja Kulman pappilan ulkomaalausta varten 90 000 euron määräraha.
Lisäksi näiden investointien suunnitelman mukaiset poistot lisätään
tuloslaskelmaosaan.
Jyrki Smolanderin esityksestä kappelirahaston tulosyksikössä 1992900200
tulotilille 369000 lisättiin 500 euroa ja vastaavasti menotilille 440500 samassa
tulosyksikössä lisättiin 500 euroa.
Hannele Isaksonin huomautuksesta talousarvion tekstiosassa korjattiin pienet
virheet sivuilla 18 ja 27.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyt muutokset yksimielisesti ja päätti esittää
kirkkovaltuustolle talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymistä.
------------------------KV 28.12.2016
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 2017 toimintasuunnitelmat ja pää- luokittain ulkoiset nettomenot/ nettotulot seuraavasti:
 yleishallinnon pääluokka 295 200 eur
 seurakunnallisen toiminnan pääluokka 995 840 eur
 hautaustoimen pääluokka 159 245 eur
 kiinteistötoimen pääluokka 309 900 eur
 investointiosan nettomenot 170 000 eur
5. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosien 2018-2019 toiminta- ja
taloussuunnitelmat
Päätös /KV: Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 ja talous- ja
toimintasuunnitelmat vuosille 2018-2019 oli lähetetty kirkkovaltuutetuille
kokouskutsun yhteydessä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus talousarvion
käsittelystä pääluokittain ilman yleiskeskustelua.. Käytiin talousarvio lävitse
pääluokittain. Seurakunnallista toimintaa käsitellessä Harri Syrjälä teki
seuraavat esitykset:
- Rippikoulun leirimaksu (80€) poistetaan
- Diakoniatyön diakonia-avustuksiin lisätään 20 000€:a. Suomi täyttää 100
vuotta ja esimerkiksi Punkalaitumen seurakunnassa kustannetaan
kotonaan asuville ikäihmisille kerran vuodessa avustuksena (150€)
siivous..
Esityksiä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi ne rauenneiksi.
Kirkkoneuvoston esitykset kirkkovaltuustolle hyväksyttiin muutoksitta.
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Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
HAUTAINHOITORAHASON TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA
TALOUSSUUNNITELMAT VUOSIKSI 2018-2019
KN 12.12.2016 § 186
Haudanhoitorahaston talousarvio perustuu noin 290 kesähoitosopimukseen ja
125 kasteluhoitosopimukseen sekä noin 843 haudanhoitosopimukseen.
Tuotoissa on myös vuosittainen tuloutettava nurmihoitomaksu. Maksuihin ei
ehdoteta muutoksia.
Palkat on laskettu työntekijäkohtaisesti, yhteensä 66 140 €. Sosiaalivakuutusja henkilösivukulu ovat yhteensä 17 560 €. Muut kulut on arvioitu vuoden 2016
toteutuneiden menojen mukaan. Toimintakulut yht. ovat 97 050 €
Toimintatuotot ovat 93 700 €. Toimintatuotot muodostuvat kesähoitomaksuista
ja jaksotetuista hoitomaksuista. Rahavarojen korkotuotoksi on arvioitu 1,24 %
eli 5 500 €. Tuloslaskelman loppusumma on ylijäämäinen 2 150 €.
Hoitomaksuihin ei esitetä muutoksia.
Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2017 löytyy liitteenä
olevasta seurakunnan talousarvio- ja toimintasuunnitelmasta (sivu 36-37).
Päätösehdotus (Talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
että se hyväksyisi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 – 2018
taloussuunnitelmat.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti
------------------------------Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston
talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmat vuosille 2018-2019.
Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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EROANOMUS LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / NIKO HAKALA
KN 8.11.2016 § 168
Niko Hakala on ilmoittanut muuttaneensa pois Huittisista ja anoo eroa
seurakunnan luottamustehtävistä.
Niko Hakala on kirkkovaltuustossa I Seurakunta Tutuksi – ehdokaslistan
varsinainen jäsen. Mirjami Kaajan muutettua pois Huittisista keväällä 2016
ensimmäiseksi varajäseneksi Seurakunta Tutuksi –ehdokaslistalla nousi Ilkka
Lahti.
Niko Hakala on myös Kasvatustyön vastuuryhmän puheenjohtaja.
Ehdotus (talouspäällikkö):
-

-

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto myöntää eron Niko Hakalalle
kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja toteaa, että varsinaiseksi jäseneksi nousee Ilkka
Lahti
Kirkkoneuvosto myöntää eron Niko Hakalalle Kasvatustyön vastuuryhmän
puheenjohtajuudesta ja valitsee Kasvatustyön vastuuryhmälle uuden
puheenjohtajan loppukaudeksi 2016

Päätös (KN): Todettiin, että Niko Hakala on myös Reima Puukin
henkilökohtainen varajäsen kirkkoneuvostossa kaudella 2015-2016.
Talouspäällikkö täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Kirkkoneuvosto
ehdottaa, että kirkkovaltuusto valitsee Reima Puukille uuden henkilökohtaisen
varajäsenen kaudelle 2015-2016.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset kirkkovaltuuston jäsenyyden ja
kirkkoneuvoston varajäsenyyden osalta.
Lisäksi kirkkoneuvosto myönsi Niko Hakalalle eron Kasvatustyön
vastuuryhmän puheenjohtajuudesta sekä valitsi Reima Puukin ehdottamana
Veli-Matti Wasellin kasvatusasian vastuuryhmän uudeksi puheenjohtajaksi
loppukaudeksi 2016.
--------------------------Kirkkoneuvoston ehdotus:
1. Kirkkovaltuusto myöntää eron Niko Hakalalle kirkkovaltuuston
jäsenyydestä ja toteaa, että varsinaiseksi jäseneksi nousee Ilkka Lahti.
2. Kirkkovaltuusto valitsee Reima Puukille uuden henkilökohtaisen
varajäsenen kirkkoneuvostoon kaudelle 2015-2016.
Päätös (KV):
1. Kirkkovaltuusto myönsi eron Nikoa Hakalalle kirkkovaltuuston
jäsenyydestä ja kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi tulee Ilkka Lahti.
2. Kirkkovaltuusto myönsi eron Niko Hakalalle kirkkoneuvoston jäsenyydestä
ja Antti Lehtisen ehdotuksesta valitsi Jouni Isotalon yksimielisesti
kirkkoneuvoston jäsenen, Reima Puukin henkilökohtaiseksi varajäseneksi
kauden 2015-2016 loppuajaksi..
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Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
54 §

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: Keskusteltavia asioita ei tuotu esille.

55 §

ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Puheenjohtaja ilmoitti tiedoksi, että seuraava kirkkovaltuuston kokous
on 26.1.2017 klo 19. Kauko Juusela oli tiedustellut edellisessä kokouksessa
Hakanpään tilan lahjoitukseen liittyvästä haudanhoidosta. Sihteeri luki tiedoksi
Hakanpään tilan lahjakirjaan liittyvän lahjoitusehdon kahden haudan hoidosta
vuoteen 2040.

56 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Ehdotus: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 2.1.20171.2.2017 kirkkoherranvirastossa sen ollessa auki ja nähtävillä olosta
ilmoitetaan 2.1.2017 päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

57 §

VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 4 §:n mukaisen valitusosoituksen.
Liite 1
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20. Kirkkoherra kiitti kirkkovaltuutettuja
kuluneesta vuodesta ja luettiin Herran siunaus.

Pentti Virtanen
puheenjohtaja

Pirjo Lammi-Heikkilä
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varmistettu
nimikirjaimillamme.
Huittisissa 30.12.2016

Päivi Huhtanen

Aila Hänninen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 2.1.1.2.2017 klo 9-14.30 ja nähtävillä olosta on ilmoitettu 2.1.2017 päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla.

Huittisissa 2.2.2017

Rauno Herranen
kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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