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Kokousaika

Torstai 28.12.2017 klo 19.00-19.37

Kokouspaikka

Huittisten seurakuntakeskus, Toivonsali

Jäsenet

Tuula Ala-Haavisto
Tuula Hannunen
Aila Hänninen
Jouni Isotalo
Kauko Juusela
Aarno Korpela
Aulikki Kuisma
Ilkka Lahti
Jaakko Lehtimäki
Helena Manninen
Anne Ojaniittu
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Simo Riuttamäki
Eija Sampolahti
Harri Syrjälä
Aino Tammi
Maritta Tuominen
Pentti Virtanen, puheenjohtaja
Liisa Hosike
Päivi Huhtanen
Antti Lehtinen
Maarit Syrjälä
Virpi Marku, Päivi Huhtasen varajäsen
Ritva Palokangas, Antti Lehtisen varajäsen
Leenä Räikkä, Maarit Syrjälän varajäsen

Jäsenet, poissa

Varajäsenet paikalla

Muut saapuvilla olevat Rauno Herranen, kirkkoherra
Tiina Rumpunen
Sanna Kemppi, talouspäällikkö, sihteeri
54 §

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.
Puheenjohtajan pyynnöstä uudet viranhaltijat, talouspäällikkö Sanna Kemppi ja
vs. seurakuntapastori Tiina Rumpunen esittäytyivät sekä Tiina Rumpunen piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen.
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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 olivat ilmoittaneet Päivi Huhtanen, Antti Lehtinen, Maarit Syrjälä ja Liisa
Hosike, joiden varajäseneksi oli kutsuttu Virpi Marku, Ritva Palokangas, Leena
Räikkä ja Jaana Heikkilä. Lisäksi poissa olivat Jouni Isotalo, Simo Riuttamäki,
Eija Sampolahti ja varajäsenenä paikalle kutsuttu Jaana Heikkilä.
Kirkkovaltuusto hyväksyi Päivi Huhtasen, Antti Lehtisen, Maarit Syrjälän ja Liisa
Hosiken esteet ja heidän varajäsenensä, varajäsenet voivat toimia estyneiden
tilalla. Todettiin, että paikalla oli 16 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä (yhteensä
19), poissa 4.

56 §

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
18.12.2017. Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsut on lähetetty sähköpostitse 18.12.2017.
Kokouskutsu on nähtävillä Huittisten seurakunnan ilmoitustaululla 18.12.201728.12.2017 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 Antti Lehtinen ja Helena Manninen.
Pöytäkirjantarkastus on perjantaina 29.12.2017 klo 15 taloustoimistossa.
Päätös: Koska Antti Lehtinen oli poissa, valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Helena
Manninen ja Antti Lehtisen varajäsen Ritva Palokangas. Pöytäkirja tarkastetaan
perjantaina 29.12.2017 klo 15 taloustoimistossa.

58 §

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 62 § Muut asiat Sinikka Ritakalliolla on puheenvuoro.
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HAUDANHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2019-2020
----------------Kn 10/14.11.2017 182 §
Haudanhoitorahaston tuloarvio perustuu noin 290 kesähoitosopimukseen ja 125 kasteluhoitosopimukseen sekä noin 850 haudanhoitosopimukseen. Tuotoissa on myös vuosittainen tuloutettava
nurmihoitomaksu.
Palkat on laskettu työntekijäkohtaisesti, yhteensä 68 910 €. Sosiaalivakuutus- ja eläkevakuutusmaksut ovat yhteensä 16 920 €. Muut kulut on arvioitu vuoden 2016 toteutuneiden menojen mukaan. Toimintakulut yht. ovat 100 670 €
Toimintatuotot ovat 97 630 €. Toimintatuotot muodostuvat kesähoitomaksuista ja jaksotetuista
hoitomaksuista. Rahavarojen korkotuotoksi on arvioitu 1 000€. Korkotuotot pienenevät varainhoitosalkussa olevien varojen kirjaustavasta johtuen. Tuloslaskelman loppusumma on alijäämäinen
2 040 €. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä hautainhoitorahaston taseessa on edellisten vuosien ylijäämiä kaikkiaan 165 343,67 €. Talousarvioehdotus on liitteenä 1. Hoitomaksut säilyvät entisellään.

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi liitteen 1 mukaisen vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 – 2020 taloussuunnitelmat.
Päätös: Liitteessä 1 oli vuoden 2018 talousarvio, mutta ei suunnitelmavuosia. Talousarvio vuodelle 2018 esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
-----------------

Kn 11/12.12.2017 197 §
Kirkkoneuvosto hyväksyi edellisessä kokouksessa haudanhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018 ja esitti sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Talousarvioon on tullut muutosta 80€ johtuen palkkojen sivukulujen täsmentymisestä. Talousarvioehdotuksessa haudanhoitorahaston toimintatuotot vuodelle
2018 ovat 97 630€ ja toimintakulut 100 750€, korkotuotot 1000€. Alijäämäksi
muodostuu 2120€. Haudanhoitorahaston talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille
2019-2020 puuttuivat edellisestä kokouksesta. Seurakunnan talousarvioehdotuksen kohdassa 10. on sekä haudanhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018
että taloussuunnitelmat vuosille 2019-2020.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi haudanhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018 sekä haudanhoitorahaston taloussuunnitelmat vuosiksi 2019-2020.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
---------------------------------KV 28.12.2017 59 §
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Seurakunnan talousarvioehdotuksen kohdassa
10. on sekä haudanhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 että taloussuunnitelmat vuosille 2019-2020. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi haudanhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018 sekä haudanhoitorahaston taloussuunnitelmat vuosiksi 2019-2020.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4)
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2019-2020
Kn 11/12.12.2017 198 §
Talousarvio vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 20192020 eivät valmistuneet kokouskutsujen postitukseen mennessä. Syynä viivästykseen ovat Kirkolliskokouksen 9.11.2017 päättämä keskusrahastolle suoritettavan perusmaksun lasku 6,5 %:iin. Palkkojen sivukuluihin varmistui 21.11.2017
muutoksia, kun työnantajan sairasvakuutusmaksu aleni 0,86 %:iin. Lisäksi työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen yhteismäärä on Työttömyysvakuutusrahaston esityksen jälkeen arviolta 0,71 % ja tapaturmavakuutus-prosentti on tarkentunut vuoden 2018 osalta 1,29 %:iin. Näiden muutosten pohjalta on katsottu
tarpeelliseksi päivittää talousarviota vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelmia vuosille 2019-2020.
Talousarvio vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 20192020 toimitetaan erikseen ennen kokousta.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2019-2020
hyväksyttäväksi.
Talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelmat on postitettu 5.12.2017 kirkkoneuvoston jäsenille, liite 1. Talouspäällikkö esitteli talousarviota pääkohdittain.
Talousarvioehdotuksen sivulla 35 on tuloslaskelmaosa, joka osoittaa toimintatuottojen olevan 226 630 € (v. 2017 177 160 €). Summaan sisältyy metsätalouden tuloja 55 000 € rahastona hoidetusta Hakanpään tilasta. Toimintakulut ovat
1 948 346 € (v. 2017 1 897 345 €).
Henkilöstökulut on arvioitu olevan 1 163 520 € (v. 2017 1 181 280 €), muutos on
-1,50 %. Palkat ja palkkiot ovat 933 660 € (v. 2017 940 260 €), muutos
-0,70 ja henkilöstösivukulut 229 860 € (v. 2017 241 020 €), muutos -4,63 %.
Sairausvakuutusmaksu on 0,86 % (v. 2017 1,08 %) ja työttömyysvakuutusmaksu 0,65 % (v. 2017 0,8 %).
Toimintakate on 1 721 716 € (v. 2017 1 720 185 €). Vuosikate on 3 448 € ylijäämäinen. Verotulot on arvioitu samalle tasolle kuin vuonna 2017. Kirkollisveroprosentti on 1,5. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 138 319 €, poistoero - 2
610€. Tilikauden alijäämäksi muodostuu 132 261 €.
Investointisuunnitelmassa on varattu 80 000 € Huittisten kappelin saneeraukseen. Seurakunta toteuttaa investoinnin omin varoin ottamatta lainaa. Rahoitusosasta näkee, että rahavaroja käytetään vuoden 2018 talousarvion mukaan
76 551 €.
Suunnitelmavuodet 2019-2020 perustuvat vuoteen 2018. Pois on jätetty vain
vuotta 2018 koskevat hankinnat ja kulut.
Päätös: Koska talousarviota oli käyty lävitse yksityiskohtaisesti kahdessa edellisessä kokouksessa, päätettiin, että käydään talousarviosta yleiskeskustelu.
Keskustelua käytiin mm. edellisessä kokouksessa päätetyistä lisäyksistä ja
seurakunnan omistaman osakehuoneiston vuokrauksesta.
jatkuu …

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
60

§

PÖYTÄKIRJA 5/2017
28.12.2017

sivu
6/10

jatkuu….
Talousarvion investointiosaa lisättiin liitteen 2 mukaisesti investointiosan numeroosuus, joka oli vahingossa jäänyt pois talousarvioesityksestä.
Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2019-2020 muutoksitta hyväksyttäväksi.

.
Reima Puukki oli poissa kokouksesta klo 18.34-18.37 yleiskeskustelun aikana.
---------------------------------KV 5/28.12.2017 60 §
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2019-2020
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 2018 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain ulkoiset nettomenot/nettotulot seuraavasti:
 yleishallinnon pääluokka 285 460 eur
 seurakunnallisen toiminnan pääluokka 942 976 eur
 hautaustoimen pääluokka 130 590 eur
 kiinteistötoimen pääluokka 362 690 eur
 investointiosan nettomenot 80 000 eur
5. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosien 2019-2020 talous- ja toimintasuunnitelmat

Päätös (KV): Talousarvio vuodelle 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille
2019-2020 oli lähetetty kirkkovaltuutetuille kokouskutsun yhteydessä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus talousarvion käsittelystä pääluokittain ilman yleiskeskustelua. Käytiin talousarvio lävitse pääluokittain. Yleisperusteluja käsiteltäessä Sinikka Ritakallio toi esiin vuosien 2017 ja 2018 alijäämäisyyden ja sen,
että lahjoitusvaroja ei ole käytetty hyväksi talousarviossa. Lahjoitusvaroja olisi
hyvä käyttää talousarviota toteutettaessa ja seuraavaa tehtäessä. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti talousarvion kaikki osat. Puheenjohtaja totesi, että
kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2019-2020 päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017
Kn 11/12.12.2017 199 §
Alla listaus vuoden 2017 talousarvion toteutumien merkittävimpien ylitysten ja alitusten selvittelystä tilannepäivän 24.11.2017 mukaan.
1011050100 Henkilöstöhallinto
Työterveyshuollon toteutuneet kustannukset 9 948 € (TA 2017: 7 000 €), ylitys tulee olemaan arviolta n. 4 500 €.
IT-palvelut ja Palvelumaksut Kipa toteuma yhteensä 7 544 € (TA 2017: 5 780 €),
ylitys tulee olemaan 3 270 - 3 570 €.
Talousarvioon verrattuna ylitys on yhteensä 7 770 – 8 070 €.
1015020200 Vampulan kirkko
Vampulan kirkon Hi-FOG 5-vuotishuoltoa ei ollut talousarviossa 2017 mukana,
kirkkoneuvoston päätöksellä KN 16.5.2017 78 § esitettiin 10 000 € määräraha
huollolle, jonka valtuusto hyväksyi KV 28.6.2017 23 §, toteuma 8 144,75 €.
1015060100 Huittisten seurakuntakeskus
Huittisten seurakuntakeskuksessa suoritettiin vuoden 2017 aikana sisäilmatutkimus 3 441 € ja sen yhteydessä tarpeelliseksi todettu ilmanvaihdon puhdistus sekä
laitteiden korjausta 17 709,31 €. Kirkkoneuvosto on käsitellyt puhdistusta 14 632
euron osuudelta (28.6.2017 104 §). Yhteensä on toteutunut 21 150,31 €.
Huittisten seurakuntakeskukseen hankittiin Defibrillaattori kirkkoneuvoston päätöksen 16.5.2017 89 § perusteella 2 168 €.
Vaikutus talousarvioon
23 318,31 €.

Huittisten

seurakuntakeskuksen

osalta

yhteensä

1015070100 Rivitalo
Rivitalossa uusittiin WC-istuin ja on suoritettu rakennusten kunnossapitotoimia.
Talousarviossa rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin oli arvioitu
600 € ja kalusteille 0 €, toteuma 2 119,39 € ja ylitys yhteensä 1 519,39 €.
1015070300 Museorinne
Asunto Oy Museorinteen osakehuoneisto on ollut 1.2.2017 alkaen tyhjillään.
Vuokratuotot puuttuvat lähes koko vuodelta, jolloin talousarviossa arvioituja vuokratuottoja jää puuttumaan 5 994,40 €. Sähkösopimus on siirtynyt 1.2.2017 Huittisten seurakunnan nimiin. Asuntoon on tehty pintaremonttia ja ovi- ja ikkunaremontista aiheutuu 10/2017 alkaen yhtiövastikkeen nousu. Ennakoimattomia lisäkustannuksia: sähkösopimus n. 300 €, pintaremontti 3 000 € ja yhtiövastike 308,16 €.
Pintaremonttia on käsitelty kirkkoneuvostossa 16.5.2017 76 §, jolloin hyväksyttiin
pintaremontti uuden vuokralaisen saamiseksi ja että lisämääräraha huomioidaan
vuoden 2017 lisätalousarviossa. Tulot alle arvion 5 994,40 € ja menot yli arvion
3 608,16 € eli yhteensä 9 602,56 €.
1015100000 Maa- ja metsätalous
Maa- ja metsätalouden osalta talousarviossa 2017 on arvioitu puun myyntituotoiksi 14 000 €, toteuma 16 763,96 €. Metsänhoitokuluiksi on arvioitu 800 €,
jatkuu …
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jatkuu….
mutta toteutunut on 11 173,89 € eli ylitys 10 373,89 €. Ylityksen syynä on Kulman
tilalla vuoden 2016 lopussa tehdyt hakkuut ja niiden tilitysten kirjautuminen vuodelle 2017. Tulot yli arvion 2 763,96 € ja menot yli arvion 10 373,89 € eli yhteensä
7 609,93 €.
Yhteensä menot yli arvion 55 034,50 € ja tulot alle arvion 3 230,44 € eli yhteensä
58 264,94 €. 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): Keskustellaan tulleista muutoksista ja toteutuneista kustannuksista. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
edellä esitetyt muutokset vuoden 2017 talousarvioon.

Päätös: Talouspäällikkö esitteli talousarvion muutosehdotuksia. Kipan IT-palvelut
ja palvelumaksut tulevat ylittymään noin 5000 € - 5500 €, jolloin talousarvion
muutokset ovat lähempänä 60 000 €. Päätettiin esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi muutokset yhteensä 58 264,94 € vuoden 2017 talousarvioon.

---------------------------------KV 5/28.12.2017 61 §

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi muutokset yhteensä 58 264,94 € vuoden 2017 talousarvioon.

Päätös (KV): Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto hyväksyi muutokset vuoden 2017 talousarvioon kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaisesti.

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: Sinikka Ritakallio toi esiin, että Kirkonkyläntiellä on toiminut diakoniapiiri 50 vuotta, jolla ei ole enää pariin vuoteen ollut toimintaa. Kirkonkyläntien diakoniapiiri piti syksyn aikana vielä yhden kokouksen, jossa toiminta lopetettiin.
Lopputili lahjoitettiin La Roca ry:lle Marika Lähteenmäen lähetystyön hyväksi. Vapaaehtoistyö on Huittisten seurakunnan ensi vuoden teema ja Sinikka Ritakallio
halusi tuoda esiin, millä tavalla uuden tyyppistä toimintaa saadaan syntymään,
joka korvaa aiemman toiminnan. Merkittiin asia tiedoksi ja edelleen kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi.

63 §

ILMOITUSASIAT

Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee yllä olevat asiat tiedoksi.
Päätös: Ilmoitusasioita ei ollut.
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64 §

PÖYTÄKIRJA 5/2017
28.12.2017

sivu
10/10

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Ehdotus: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 2.1.201816.1.2018 kirkkoherranvirastossa sen ollessa auki ja nähtävillä olosta ilmoitetaan
29.12.2017 päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

65 §

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

66 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37. Kirkkoherra kiitti kirkkovaltuutettuja
kuluneesta vuodesta ja luettiin yhdessä Herran siunaus.

Pentti Virtanen
puheenjohtaja

Sanna Kemppi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varmistettu nimikirjaimillamme.
Huittisissa 29.12.2017

Helena Manninen

Ritva Palokangas

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 2.1.2018
– 16.1.2018 viraston aukioloaikoina. Nähtävillä olosta on ilmoitettu 29.12.2017 päivätyllä kuulutuksella seurakunnan ilmoitustaululla.
Huittisissa 17.1.2018

Rauno Herranen
kirkkoherra
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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