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Keskiviikko 29.6.2016 klo 19.00-19.45

Kokouspaikka

Huittisten seurakuntakeskus, Toivon sali

Jäsenet

Tuula Ala-Haavisto
Tuula Hannunen
Liisa Hosike
Päivi Huhtanen
Aila Hänninen
Jouni Isotalo
Kauko Juusela
Aulikki Kuisma
Jaakko Lehtimäki
Antti Lehtinen
Anne Ojaniittu
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Eija Sampolahti
Harri Syrjälä
Maarit Syrjälä
Aino Tammi
Maritta Tuominen
Pentti Virtanen, puheenjohtaja

Jäsenet poissa

Niko Hakala
Helena Manninen
Simo Riuttamäki
Ashton Peasley

Varajäsenet läsnä

Ilkka Lahti
Leena Räikkä
Ilkka Riuttamäki
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Niko Hakalan varajäsen
Helena Mannisen varajäsen
Simo Riuttamäen varajäsen

Muut saapuvilla olevat Rauno Herranen, kirkkoherra
Aili Ketonen, talouspäällikkö
Marjo Lehikoinen, lapsityönohjaaja § 18
18 §

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.
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Puheenjohtajan pyynnöstä uudet viranhaltijat, talouspäällikkö Aili Ketonen ja
lapsityönohjaaja Marjo Lehikoinen esittäytyivät sekä Marjo Lehikoinen piti
alkuhartauden.

19 §

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.
Ashton Peasley on ilmoittanut 1.6.2016 anovansa eroa luottamustoimista
paikkakunnalta poismuuton takia (muutto 27.5.2016). Ashton Peasleyn
varajäseneksi kutsutaan Aarno Korpela.
Suoritetaan nimenhuuto. Nimenhuudon yhteydessä todettiin,
- että tilapäisestä esteestä olivat ilmoittaneet:
o Niko Hakala, varajäsenenä läsnä oli Ilkka Lahti
o Helena Manninen, varajäsenenä läsnä oli Leena Räikkä
o Simo Riuttamäki, varajäsenenä läsnä oli Ilkka Riuttamäki
- että paikkakunnalta poismuuttaneen Ashton Peasleyn varajäseksi kutsuttu
Aarno Korpela ei ollut läsnä
Kirkkovaltuusto hyväksyi esteet ja varajäsenet. Todettiin, että paikalla oli 19
varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä, yhteensä 22 valtuutettua sekä 1 poissa.

20 §

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 kirjeitse 15.6.2016
ja kokouskutsu on nähtävillä Huittisten seurakunnan ilmoitustaululla 15.6.-29.6.2016
välisen ajan.
Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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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 Simo Riuttamäki ja Eija Sampolahti.
Pöytäkirjantarkastus on torstaina 30.6.2016 klo 9 taloustoimistossa.
Päätös: Koska Simo Riuttamäki oli poissa ja Eija Sampolahti ilmoitti esteestä,
valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Harri Syrjälä ja Maarit Syrjälä. Pöytäkirjantarkastus
suoritetaan perjantaina 1.7.2016 klo 11 taloustoimistossa.

22 §

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: Eija Sampolahti ilmoitti, että hänellä on yksi lisäasia muihin asioihin.
Muilta osin työjärjestys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
23 §

PÖYTÄKIRJA 2/2016
29.6.2016

sivu
5/10

HUITTISTEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIOTILIEN TILINPÄÄTÖS JA
VUOSIKERTOMUS TOIMINNASTA VUODELTA 2015
Seurakunnan taloutta koskevat säädökset on koottu KJ 15. lukuun.
KJ 15. luku 5 §
Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä
talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja
taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta
seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.
KJ 15. luku 6 §
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä
valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä
olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Toimintakertomuksessa selostetaan oleelliset asiat konsernin toiminnasta ja taloudesta sekä niiden
kehityksestä tilikauden aikana.
Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden
tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman
riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden
johdosta.

Oheisena liitteenä ovat seurakunnan tasekirja sisältäen tuloslaskelman, taseen ja
niiden liitetiedot sekä toimintakertomus vuodelta 2015.
Tuloslaskelma osoittaa, että toimintatuottoja kertyi viime vuonna yht. 209 032,16 €.
Viime vuonna ei ollut metsätalouden tuloja, joita vuonna 2014 kertyi 20 943,76 €.
Ulkoiset toimintakulut olivat yht. 1 892 826,76 €, jossa nousua vuoteen 2014
verrattuna oli 22.001,64 € eli 1,2 %. Henkilöstökulut olivat 1.261.501,53 €. Nousua
edelliseen vuoteen verrattuna oli n. 15.600 € eli 1,2 %.
Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista on edelleen korkea 66,6 %.
Verotulot yhteensä olivat 2.005.487,71 €. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna oli
1,6 %. Vuosikate 169.379,45 € riitti poistoihin. Tilikauden tulokseksi muodostui
ylijäämää 20.470,38 €. Investoinnit olivat yhteensä 69.273,77 €. Rahoituslaskelma
kertoo, että kassavarat lisääntyivät 16.462,38 €.
Vuonna 2015 saatettiin loppuun vuonna 2013 alkaneet Huittisten kirkon ulkopuoliset
korjaustyöt. Myös kirkon itäpäädyn maalausten puhdistustyöt tulivat valmiiksi.
Vuonna 2015 korjauksiin käytettiin 69.273,77 eur.
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Rahoituslaskelman mukaisesti seurakunnan kassavarat ja pankkisaamiset vuoden
lopussa olivat 1.011.079,70 eur (lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 16.462,38
eur). Edellisten vuosien yli-/alijäämät ovat yhteensä 869.982,39 eur.
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi toiminnan vuosikertomuksen vuodelta 2015
2. kirkkovaltuusto hyväksyy poistoerokirjauksen 3.110,79 eur
3. kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2015 tilinpäätöksen
4. kirkkovaltuusto hyväksyy tilikauden ylijäämän 20.470,38 euron siirron omaan
pääomaan edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi kaikki kirkkoneuvoston ehdotukset yksimielisesti
yleiskeskustelun jälkeen.

Muutoksenhaku: Päätöksen kohta 1: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.
Kohdat 2-4: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun
hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN
HYVÄKSYMINEN
Liitteenä olevan vuoden 2015 tasekirjan sivuilla 71 - 73 on hautainhoitorahaston
tilinpäätös. Tuloslaskelma osoittaa 8.037,78 €:n ylijäämää. Hautainhoitovastuu ja
siihen liittyvä laskelma on esitetty tasekirjan sivulla 70.
Hautainhoitorahaston varat ovat suurimmaksi osaksi talletustileillä. Rahaston
hoitovastuut ovat 346.888,10 €; ylikatteellisuus on 314.075,61 €.
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja
2. tilikauden 2015 ylijäämä 8.037,78 € siirretään omaan pääomaan edellisten
vuosien yli- ja alijäämätilille.
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotukset yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2015
Liitteenä 1 on tilintarkastuskertomus vuodelta 2015. Tilintarkastaja esittää
tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä.
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
tilivelvollisille vuodelta 2015.
Päätös: Puheenjohtaja luki alkuperäisen tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015.
Kirkkovaltuusto myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta
hoitaneille tilivelvollisille vuodelta 2015.

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: Eija Sampolahti toi esille mielipahansa, joka liittyi isänsä siunausasioita
hoitaneen hautaustoimiston saamaan kohteluun suntion taholta. Asia liittyi
siunaustilaisuuteen hautaustoimistolta lainattujen kukkatelineiden katoamisen
selvittelyyn.

27 §

ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Ilmoitusasioita ei ollut.

28 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Ehdotus: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 1.7.-1.8.2016
kirkkoherranvirastossa sen ollessa auki ja nähtävillä olosta ilmoitetaan 1.7.2016
päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla.
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

29 §

VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antaa kirkkolain 24 luvun 4 §:n mukaisen valitusosoituksen.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen loppuhartauden jälkeen.

Pentti Virtanen
puheenjohtaja

Aili Ketonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varmistettu
nimikirjaimillamme.
Huittisissa 1.7.2016

Harri Syrjälä

Maarit Syrjälä

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.7.–
4.8.2016 klo 9-13 ja nähtävillä olosta ilmoitetaan 1.7.2016 päivätyllä kuulutuksella viraston
ilmoitustaululla.
Huittisissa 4.8.2016

Rauno Herranen
kirkkoherra
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