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Jäsenet, paikalla:
Jani Laaksonen, khra, puheenjohtaja
Ilona Kojo
Anne Palonen, saapui kokoukseen klo 18.07
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio, varapuheenjohtaja
Matti Virtanen, poissa 214 §:n käsittelyn ajan klo 18.55-18.57 ja 220 § 5) kohdan
käsittelyn ajan klo 19.55-19.59
Varajäsenet, paikalla:
Päivi Huhtanen, Mari Suomelan varajäsen, poissa 209 §:n käsittelyn ajan klo
18.14-18.17 ja 210 §:n käsittelyn ajan klo 18.17-18.22
Jäsenet, poissa:
Mikko Kaunisto
Mari Suomela
Maritta Tuominen
Varajäsenet, poissa:
Sirpa Laurila, Maritta Tuomisen varajäsen
Harri Syrjälä, Mikko Kauniston varajäsen
Muut läsnäolijat:
Lasse Luoto, kirkkovaltuuston puh.joht.
Sanna Kemppi, talouspäällikkö, sihteeri
Muut poissaolijat:
Aila Hänninen, kirkkovaltuuston varapuh.joht.
Jyrki Smolander, kappelisrk:n kappalainen
Käsiteltävät asiat:
204 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

205 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §:
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta, jollei kirkkoneuvosto toisin päätä. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
KL 7:4 §
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Kokouskutsut lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille 27.11.2019.
Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköisesti 27.11.2019.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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____________________________
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Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla nimenhuudossa.

Päätös: Paikalla oli puheenjohtaja ja viisi kirkkoneuvoston jäsentä sekä yksi varajäsen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

206 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Sinikka Ritakallio
ja Maritta Tuominen.

Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sinikka Ritakallio ja Maritta Tuominen. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 12.12.2019 klo 10 taloustoimistossa.

Päätös: Koska Maritta Tuominen ei ollut läsnä kokouksessa, valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sinikka Ritakallio ja Reima Puukki, joka oli aakkosjärjestyksessä
seuraava, jolle pöytäkirjan tarkastuspäivä ja -aika sopivat. Pöytäkirja tarkastetaan
torstaina 12.12.2019 klo 10 taloustoimistossa.

207 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus: Työjärjestys hyväksytään jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäten kohtaan 220 § Muut asiat
2) Suorituslisät vuonna 2020, 3) Muutos Huittisten seurakunnan kirkkoneuvoston
ohjesääntöön, 4) Langenojan yksityistien vuosikokous, 5) Lännen Lintu Oy:n tuulivoimaloita koskeva ympäristölupahakemus, 6) It-alueen tietosuojavastaava ja 7)
Määräaikaisen lapsityönohjaajan palkkaaminen sekä 8) Selvitys tarjoilujen järjestelyistä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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KOLEHDIT HUITTISTEN KIRKOSSA TAMMI-TOUKOKUUSSA 2020
Ehdotus Huittisten kirkossa kerättävistä kolehdeista on liitteessä 1.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan kolehtien
kantosuunnitelman.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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METSÄSUUNNITELMA 2015-2024
KN 9.8.2016 § 117
Kirkkoneuvosto on käsitellyt Vampulassa sijaitsevien seurakunnan kiinteistöjen metsäsuunnitelmaa vuosille 2015-2024 8.9.2015 158 §:ssä alla olevan esittelyn perusteella ja
tehnyt siitä alla kirjatun päätöksen.
Vampulassa sijaitsevien seurakunnan kiinteistöjen metsäsuunnitelma vuosille 2015-2024 on valmistunut. Metsäsuunnitelmaan liitettiin myös
lahjoituksena saadun Hakanpään tilan metsäsuunnitelma. Suunnitelmaan
sisältyvien kiinteistöjen pinta-ala on yhteensä 52,1 ha.
Metsänhoitoyhdistyksen yhdyshenkilö Teemu Rauvala teki arvion Hakanpään tilasta. Tilan arvo (=tasearvo) on arvion mukaan 77 750 €. Arvio on
liitteenä 1.
Metsänhoitoyhdistys on tehnyt myös suunnitelman hoitotöistä vuodelle 2016.
Hakanpään tilalla suoritettaisiin kuviolla 21 (5,5 ha) taimikonhoitotöitä, kustannusarvio 3574 €. Samalla tilalla on lähellä tietä olevilla kuvioilla 22 ja 23
avohakkuu kypsää kuusikkoa. Tiloille Luuki, Mentola ja Kulma on suunniteltu
harvennushakkuita useille kuvioille, kustannusarvio n. 1500 €. Tuloarvio on
10 149 €.
Talouspäällikön ehdotus/ 8.9.2015 § 158: Merkitään tiedoksi uusi metsäsuunnitelma. Hakanpään tila merkitään taseeseen 77 750 €:n arvosta.
Hyväksytään metsänhoitoyhdistyksen ehdottamat taimikonhoitotyöt ja harvennustyöt vuodelle 2016 (kuluja 5000 €, tuloarvio 10000 €). Hyväksytään,
että metsänhoitoyhdistys voi aloittaa työt syksyllä 2015.
Päätös /KN 8.9.2015: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti
Talouspäällikön ehdotus: Muutetaan kirkkoneuvoston 8.9.2015 158 §:n päätöstä metsätalouden suunnitelman osalta perustuen Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:ään, jossa
sanotaan, että ”seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain tavoitteiden
toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon
ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima.”
Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry on laatinut liitteenä olevan Vampulassa sijaitsevien
seurakunnan kiinteistöjen metsäsuunnitelman vuosille 2015-2024. Metsäsuunnitelma
sisältää yhteenvetotiedot, perustiedot kuvioittain ja metsäkartat. Metsäsuunnitelmassa
on kuvattu metsän hakkuumahdollisuudet ja hoitotyöehdotukset. Ehdotukset eivät ole
sitovia.
Talouspäällikön ehdotus 9.8.2016:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Vampulassa sijaitsevien seurakunnan kiinteistöjen metsäsuunnitelman vuosille 2015-2024 liitteen
mukaisesti.
Päätös: Talouspäällikkö esitteli asian. Keskustelun jälkeen talouspäällikkö muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi Vampulassa sijaitsevien seurakunnan kiinteistöjen ja Hakanpään tilan
metsäsuunnitelman vuosille 2015-2024 liitteen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________
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METSÄSUUNNITELMA 2015-2024
jatkuu…
-------------------------------------------Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy Vampulassa sijaitsevien seurakunnan kiinteistöjen ja Hakanpään tilan metsäsuunnitelman vuosille 2015-2024 liitteen
mukaisesti.
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.

----------------KN 10/10.12.2019 209 §
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:ssä säädetään seurakunnan metsänhoidosta
seuraavasti: ”Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain
(1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman
tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön
laatima.
Kirkkoneuvosto on edellisessä kokouksessaan KN 9/12.11.2019 päättänyt esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ATCoWork Oy:n laatiman seurakunnan
kiinteistöjen 102-412-4-4 Kulma, 102-412-1-38 Mentola, 102-428-1-56 Pappila,
102-405-30-1 Pusala metsäsuunnitelman vuosille 2019-2029.
Metsäsuunnitelma 2019-2029 on laadittu ottaen huomioon Kirkon ympäristödiplomin käsikirjassa metsänhoidolle annetut ohjeistukset. Kirkon ympäristödiplomi on
huomioitu metsäsuunnitelman laadinnassa, koska seurakunnan on hyvä ottaa
päätöksenteossaan ja asioiden valmistelussa huomioon Kirkkohallituksen
26.2.2019 kokouksessaan hyväksymä Kirkon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030, joka määrittelee seuraavasti: ”Tavoite 5: Seurakunnat sekä
kirkon keskushallinto ovat sitoutuneita ilmastotyöhön”, jonka osalta on määritelty:
”Suositus 4: Kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on
Kirkon ympäristödiplomi 2025.”
Metsäsuunnitelman hankinnan lähtökohtana on lisäksi ollut, että tuotto ei ole ainoa määrittävä seikka vaan ennen kaikkea, että metsä olisi mahdollisimman
hyvin hoidettu ja metsänhoito on kestävällä ja ekologisella pohjalla, huomioiden
monimuotoisuuden säilyminen/turvaaminen sekä metsän ja siihen vaikuttavan
metsänhoidon sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.
Metsäsuunnitelman 2019-2029 hankinnan yhteydessä on tullut esiin, että seurakunnan metsien metsänhoidollinen tila ei ole hyvä. Vuodelle 2020 toteutettavaksi
hyväksytyt metsänhoidolliset toimenpiteet oli Vampulassa sijaitsevien kiinteistöjen ja Hakanpään tilojen osalta ehdotettu olemassa olevan metsäsuunnitelman
2015-2024 mukaisina. Metsäkatselmuksissa oli havaittu muitakin metsänhoidon
tilan parantamisen kannalta tarpeellisia toimenpiteitä. Seurakunnan kannalta tarkoituksenmukaisinta olisi päivittää Vampulassa sijaitsevien seurakunnan
kiinteistöjen ja Hakanpään tilan metsäsuunnitelma.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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METSÄSUUNNITELMA 2015-2024
jatkuu…
Hankinnan ennakoitu arvo (metsäpalveluiden asiantuntijapalvelut kokonaisuutena nyt esitetyllä lisäyksellä vuosilta 2019-2023 n. 3 000 €, alv 0 %) ei ylitä
hankintalain 25 §:n kynnysarvoa ja se toteutetaan pienhankintana. Hankintalain
kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa on pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys, mutta
hankintayksikkö saa toteuttaa hankinnan itselleen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Seurakunta on pyytänyt vuonna 2019 tarjouksia metsäpalveluiden
asiantuntijapalveluista ja tarjousten perusteella tarjouspyynnössä mainitut asiantuntijapalvelut päätettiin tilata ATCoWork Oy:ltä. Metsäsuunnitelman 2015-2024
päivittäminen ei ollut mukana tarjouspyynnössä, mutta metsänhoidon kokonaisuuden kannalta olisi tarkoituksenmukaisinta, että Vampulassa sijaitsevien
seurakunnan kiinteistöjen ja Hakanpään tilan metsäsuunnitelma vuosille 20202029 tilataan samalta yritykseltä, jolta seurakunta hankkii vuosittaiset metsäpalveluiden asiantuntijapalvelut 2019-2023.
Vampulassa sijaitsevat kiinteistöt ja Hakanpään tilan kattavasta uudesta metsäsuunnitelmasta vuosille 2020-2029 on pyydetty tarjous seurakunnalle muita
metsäpalveluiden asiantuntijapalveluita vuosina 2019-2023 toteuttavalta ATCoWork Oy:ltä. Metsäsuunnitelman 2020-2029 laatiminen maksaisi 610 € (sis. alv
24 %).

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että
1) Vampulassa sijaitsevien seurakunnan kiinteistöjen ja Hakanpään tilan metsäsuunnitelma päivitetään ja
2) tilaa Vampulassa sijaitsevien seurakunnan kiinteistöjen ja Hakanpään tilan
uuden metsäsuunnitelman vuosille 2020-2029 ATCoWork Oy:ltä.

Päivi Huhtanen poistui kokouksesta 209 §:n käsittelyn ajaksi klo 18.14-18.17.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:
1) Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).
2) Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Tähän päätökseen voi hakea muutosta
kirjallisella hankintaoikaisulla Huittisten kirkkoneuvostolle (Hankintalaki 132135 §).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________
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TARASKALLION MAHDOLLINEN METSO-KOHDE
Kirkkoneuvosto on edellisessä kokouksessaan KN 9/12.11.2019 päättänyt esittää
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ATCoWork Oy:n laatiman seurakunnan kiinteistöjen 102-412-4-4 Kulma, 102-412-1-38 Mentola, 102-428-1-56 Pappila, 102-40530-1 Pusala metsäsuunnitelman vuosille 2019-2029.
Metsäsuunnitelmassa kiinteistön 102-412-4-4 Kulma kuvioiden 14 ja 16, pinta-ala
yhteensä n. 3,3 ha, kohdalla on maininta kuvioiden soveltuvuudesta METSO-ohjelmaan:
Kuvio 14
0,7 ha
Metso-ohjelmaan soveltuva kohde: Kallioalueidensuojelu,
Vanhoja kookkaita havupuita: Kilpikaarnaiset männyt,
I-luokan kriteerit täyttyvät
Vanhoja kookkaita havupuita: Lahovikaiset kuuset,
I-luokan kriteerit täyttyvät
Kuvio 16
2,6 ha
Metso-ohjelmaan soveltuva kohde: Kallioalueidensuojelu,
Vanhoja kookkaita havupuita: Kilpikaarnaiset männyt,
I-luokan kriteerit täyttyvät
Seurakunnan tulisi tehdä päätös lähdetäänkö METSO-kohteen perustamista valmistelemaan. Lisäksi on tarpeen päättää, valmistellaanko kohdetta määräaikaisena vai pysyvänä kohteena. Kun tiedetään, millaisesta tuesta seurakunta on kiinnostunut, niin kohteen rajaus voidaan myös toteuttaa sen mukaisesti. Pysyvän
suojelun mahdollisuudessa kannattaa miettiä riittävän laajaa kokonaisuutta (jossa
myös kartalle tulevat luonnonsuojelualuemerkit) ja määräaikaisessa on mietittävä
esimerkiksi tilannetta hakemuksen jätölle suhteessa olemassa olevaan puustopääomaan.
METSO-ohjelman puitteissa METSO-kohteen valmisteluun tarjotaan metsäalan
toimijalle korvausta (mm. selvitystyöt, kiinteistöarviot, alueen rajaukset). Korvauksen maksaa ELY-keskus ja se on seurakunnalle maksuton, jos kohde tulee
hyväksytyksi, muutoin ulkopuolisen asiantuntijatyön käyttäminen jää seurakunnan
maksettavaksi. Kohteen valmistelu ei sido päätökseen METSO-kohteesta.
Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain 25 §:n kynnysarvoa ja se toteutetaan pienhankintana. Hankintalain kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa
on pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys, mutta hankintayksikkö saa toteuttaa hankinnan itselleen
tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Seurakunta on pyytänyt vuonna 2019 tarjouksia metsäpalveluiden asiantuntijapalveluista ja tarjousten perusteella
tarjouspyynnössä mainitut asiantuntijapalvelut päätettiin tilata ATCoWork Oy:ltä.
METSO-kohteen valmistelu ei ollut mukana tarjouspyynnössä, mutta metsänhoidon kokonaisuuden kannalta olisi tarkoituksenmukaisinta, että METSOkohteeseen liittyvä asiantuntijatyö tilataan samalta yritykseltä, joka on laatinut metsäsuunnitelman 2019-2029 ja siinä yhteydessä jo tehnyt alustavia selvityksiä
mahdollisesta METSO-kohteesta.
jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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TARASKALLION MAHDOLLINEN METSO-KOHDE
jatkuu…
METSO-kohteeseen liittyvästä asiantuntijatyöstä on pyydetty tarjous seurakunnalle muita metsäpalveluiden asiantuntijapalveluita vuosina 2019-2023
toteuttavalta ATCoWork Oy:ltä. METSO-kohteen valmistelutyön hinnoittelu menisi seuraavasti:
METSO-kohteen valmistelutyö; pysyvän suojelun kohde 0 € seurakunnalta veloitettavaksi, ELY-keskus maksaa toimijalle valmistelutuen sopimuksen mukaisesti.
Mikäli kohde ei saa tukea ELY-keskuksesta tai ATCoWork Oy:stä johtavasta
syystä, valmistelutyö on maksuton. Mikäli kohde ei saa tukea/tarjousta ei hyväksytä seurakunnasta johtuvasta syystä, veloitetaan asiantuntijatyöstä 80 €/h + alv.
Arvio määrästä on 10 h x 80 €/h = 800 € eli n. 1 000 (sis. alv 24 %).

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että
1) Huittisten seurakunta aloittaa Taraskallion mahdolliseen METSO-kohteeseen
liittyvän valmistelun pysyvän suojelun kohteena ja
2) Huittisten seurakunta tilaa METSO-kohteen valmistelutyöhön liittyvän asiantuntijatyön ATCoWork Oy:ltä.

Päivi Huhtanen poistui kokouksesta 210 §:n käsittelyn ajaksi klo 18.17-18.22.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:
1) Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).
2) Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Tähän päätökseen voi hakea muutosta
kirjallisella hankintaoikaisulla Huittisten kirkkoneuvostolle (Hankintalaki 132135 §).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________
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TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN LAADINTA VIREILLÄ OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA
Huittisten seurakunta on vastaanottanut liitteenä 1 olevan Huittisten Taraskallion
alueen tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavanlaadinta on aloitettu ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti
nähtävillä. Saatekirjeen mukaan: ”Kuntalaiset ja muut, joiden oloihin ratkaisulla
on vaikutusta voivat esittää mielipiteensä asiasta. Suunnittelualue (alustava) sijaitsee Valtatie 2:n länsipuolella n. 6 kilometriä Huittisten keskustasta kaakkoon.
Hankealue on kooltaan n. 450 ha. Tuulivoimapuisto muodostuu alustavan yleissuunnitelman mukaan 5-6 tuulivoimalasta. Tuulivoimaosayleiskaava on tarkoitus
laatia siten, että MRL 77 a §:n mukaisesti tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan
myöntää suoraan yleiskaavan perusteella.”
Kaava-asia on julkisesti nähtävillä 15.11.-16.12.2019 ja mahdolliset mielipiteet
(OAS, luonnos) tai muistutukset (ehdotus) tulee toimittaa nähtävilläoloaikana
kaupunginhallitukselle.
Jos kirkkoneuvoston jäsenillä on ehdotus mahdolliseksi mielipiteeksi tai muistutukseksi, nämä pyydetään toimittamaan kirjallisessa muodossa sähköpostitse
talouspäällikölle 9.12. mennessä.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, onko Huittisten seurakunnalla aihetta antaa Taraskallion alueen tuulivoimaosayleiskaava-asiassa
mielipidettä tai muistutusta sekä päättää mielipiteen/muistutuksen sisällöstä.

Päätös: Talouspäällikkö muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:
”Kirkkoneuvosto päättää, että Huittisten seurakunnalla ei ole aihetta antaa Taraskallion alueen tuulivoimaosayleiskaava-asiassa mielipidettä tai muistutusta.”
Päätettiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).
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KN 15.1.2014 § 5
Seurakuntaan tuli kutsu YIT:n tiedotustilaisuuteen, joka oli 18.12.2013 kaupungintalolla.
Tilaisuudessa kerrottiin YIT Rakennus Oy:n hankkeesta rakentaa tuulivoimapuisto Huittisten kaupungin alueelle.
Liitteessä 1 on kerrottu tuulivoimasta yleisesti.
Liitteessä 2 on kerrottu Huittisissa olevaa aluetta koskevista suunnitelmista.
Liitteenä 3 on karttalehti, josta ilmenee seurakunnan kiinteistöt ja tuulivoimahankkeen
rajat.
Liitteessä 4 on kerrottu maanvuokrauksesta ja
Liitteenä 5 on maanvuokrasopimus.
Liitteenä 6 tutkimusalueen pinta-alat ja kartta
Kaksi seurakunnan tilaa sijaitsee keskeisellä alueella kaavailtua tuulipuistoa. Tilojen nimet ja numerot ovat: Kulma 4:4 ja Mentola 1:38. Olli Mäki Metsänhoitoyhdistyksestä oli
tilaisuudessa ja hän tiedotti: Tiedotustilaisuudessa oli paikalla suurin osa maanomistajista ja he olivat kiinnostuneita jatkamaan neuvotteluja asiasta. Huittisten seurakunnan
tilat sijaitsevat keskeisellä alueella kaavailtua tuulipuistoa. Jos seurakunta ei ole myönteinen asialle, on todennäköistä, että hanke kaatuu. Tilaisuudessa paikalla olleet
valitsivat Antero Norrin, Pauli Laineen, Timo Junnilan ja Olli Mäen käymään jatkoneuvotteluja YIT:n kanssa.
Kokouksessa on esillä ko. tilojen metsäsuunnitelma.
Talouspäällikön ehdotus: Keskustellaan asiasta ja muodostetaan seurakunnan kanta
tuulivoimahankkeeseen sekä ilmoitetaan siitä YIT:lle ja Metsänhoitoyhdistykselle.
Päätös: Keskustelussa tuli esille seuraavia asioita:
- teiden ja maakaapeleiden tarvitsemat metsäalueet
- metsään tulee hyvät tiet
- Taraskallion luontoarvojen tulee säilyä
- tuulisähkö ei ole kannattavaa ilman valtion tukea
- jokaista tuulivoimalaa kohti menee 0,5 ha metsäpohjaa
- tuulivoimaloiden paikkoja ei ole vielä tiedossa, ei myöskään teiden ja syöttökaapeleiden
- seurakunnan itse aikaisemmin päättämä suojelualueen on säilyttävä
- 25 vuoden vuokrasopimus vaatii kirkkovaltuuston päätöksen ja tuomiokapitulin vahvistuksen, joten 3 kk käsittelyaika ei välttämättä riitä seurakunnan päätöksiin
- luontoarvot voivat kärsiä
- metsän arvo nousee, kun tulee hyvät tiet
- voiko seurakunta saada edullisempaa sähköä
Yksimielisesti päätettiin, että seurakunta nimeää neuvotteluryhmään kaksi edustajaa.
Edustajiksi valittiin Pentti Virtanen ja Aulikki Kuisma. Taraskallion alue tulee säilyä. Päätettiin yksimielisesti jatkaa neuvotteluja asiasta.
------------------------KN 13.5.2014 § 78
Viimeisimmän yhteydenoton mukaan:
- Alustavia voimaloiden paikkoja on siirretty hiukan, koska alueella tehdyssä luontoselvityksessä havaittiin liito-oravien jätöksiä ja oraville soveltuvia elinalueita.
- Voimaloiden uudet sijainnit ja huoltotiet näkyvät kartoissa.
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- Olemassa olevat tutkimusalueen tiet kartoitettiin ja näkyvät kartassa: Huittinen YIT
Metsätiet TM35.
- Rakennettavan huoltoteiden määräarvio on 2030 m ja tiet rakennettaisiin niin, ettei
niistä tulisi yhdellekään kiinteistönomistajalle kohtuutonta haittaa.
- Numerolan selvityksessä kantavan tien leveys olisi 5-6 m, puustosta ja muista esteistä vapaan linjan leveys on 8-12 m (näistä rakennettavista ei maksettaisi erillistä
korvausta, sisältyvät kertakorvaukseen ja vuosivuokraan).
- Vuokravakuus olisi 13 500 € (ei indeksikorotusta). Vakuusraha kasvaa korkoa… lisäksi voimaloista saatava mahdollinen romurauta kattaa jo itsestään purkukustannukset.
- Vuotuinen vuokran kokonaissuuruus on 13 500 €/vuosi/tuulivoimalapaikka.
- Kaikille samanlainen vuokrasopimus. Kohdassa 2.2 tarkennus: Vuokralainen sitoutuu
allekirjoittamaan lopullisen vuokra-alueen kartan 6 kuukauden kuluessa.
Tämän pykälän liitteenä ovat
1) Toisen maanomistajainfo 13.3.2014 muistio.
2) Nykyiset metsätiet, tutkimusalueet, tuuliturbiinit.
3) Tuulivoimapuiston huoltotiestön suunnitelma
4) Huoltotiestön suunnitelma (liito-oravat, lepakot, petolinnut).
5) Huoltotiestön suunnitelma.
6) Ehdotus maanvuokrasopimukseksi ja sen liite 1.
Kirkkolaki 14 luku 4 §:
Muun kiinteistön luovuttaminen
1 mom. Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
2 mom. Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös
on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.
(11.12.1997/1303)
Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle ja edelleen tuomiokapitulille, että seurakunta hyväksyisi tilojen Kulma 4:4 ja Mentola 1:38 osalta
maanvuokrasopimuksen ja vuokraisi sopimuksessa mainitut alueet. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuokrasopimuksen allekirjoittajat. Allekirjoitus tehdään
tuomiokapitulin päätöksen tultua lainvoimaiseksi.
Päätös: Talouspäällikkö lisäsi ehdotukseensa, että sopimuksen 13 §:ään tulee liite,
jonka sisältö on seuraava: uusista teistä ja teiden levennyksistä annetaan vuokranantajalle korvausta 1€/neliö sekä vuokravakuus sidotaan indeksiin.
Tällä lisäyksellä päätettiin esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi tilojen Kulma 4:4 (35
ha) ja Mentola 1:38 (14 ha) vuokraaminen, vuokrasopimus maista sekä vuokrasopimuksen allekirjoittajien valinta. Vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
-----------------------KV 27.5.2014 § 12
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Tämän pykälän liitteet 1-6 lähetetään esityslistan mukana. Maanvuokrasopimuksen liite
1 on sopimusehdotuksen viimeisellä sivulla ja sopimuksen pykälän 13 liite 2 lähetetään
myöhemmin valtuutetuille.
Liite 1. Toisen maanomistajainfo 13.3.2014 muistio.
Liite 2. Nykyiset metsätiet, tutkimusalueet, tuuliturbiinit.
Liite 3. Tuulivoimapuiston huoltotiestön suunnitelma.
Liite 4. Huoltotiestön suunnitelma (liito-oravat, lepakot, petolinnut).
Liite 5. Huoltotiestön suunnitelma.
Liite 6. Ehdotus maanvuokrasopimukseksi ja sen liite 1.
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että
1. kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan tilojen Kulma (kiinteistötunnus 102-412-4-4)
osalta 35 ha alueen ja Mentola (kiinteistötunnus 102-412-1-38) 14 ha alueen vuokraamisen 25 vuodeksi YIT Rakennus Oy:lle. Tiloilta vuokrattavat alueet selviävät
vuokrasopimuksen liitteestä 1.
2. kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 6 olevan vuokrasopimuksen liitteineen.
3. kirkkovaltuusto pyytää Turun tuomiokapitulia vahvistamaan maanvuokrasopimuksen
ja
4. kirkkovaltuusto valitsee vuokrasopimuksen allekirjoittajat.
Päätös: Kirkkovaltuusto keskusteli asiasta. Todettiin, että seurakunnan omalla päätöksellään suojelemalle Taraskallion alueelle (Kulman tilalla) ei rakenneta tuulivoimalaa.
Keskustelun aikana Unto Kivimäki ehdotti, että vuokrasopimusta ei tehdä. Hänen mielestään tuulivoimaloita rakennetaan, jotta rakentaja saisi valtion tukea ja edelleen hän
totesi, että tuulivoimalla ei ratkaista energiaongelmia. Aimo Hievanen kannatti Unto Kivimäen esitystä. Ashton Peasleyn mielestä on hyvä saada investointeja paikkakunnalle ja
samoin vihreitä arvoja tulee kunnioittaa. Hän kannatti vuokrasopimuksen tekemistä. Sinikka Ritakallio totesi, että seurakunnan maan osalta tuuliturbiineista aiheutuvat haitat
eivät ole mittavia.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kirkkoneuvoston esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä.
Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja ehdotti, että kirkkoneuvoston ehdotusta kannattavat sanovat jaa ja Unto Kivimäen ehdotusta kannattavat sanovat ei. Äänestys: Aimo
Hievanen ei, Liisa Hosike jaa, Aila Hänninen jaa, Kauko Juusela jaa, Unto Kivimäki ei,
Anja Kojo jaa, Aarno Korpela jaa, Aulikki Kuisma jaa, Unto Rekola jaa, Ilkka Lahti jaa,
Jaakko Lehtimäki ei, Arja Lehtonen jaa, Helena Manninen jaa, Taina Musakka jaa, Anne
Palonen jaa, Ashton Peasley jaa, Veikko Rantanen ei, Sinikka Ritakallio jaa, Mari Suomela jaa, Harri Syrjälä jaa, Maarit Syrjälä jaa, Kaisa Mäkitalo jaa ja Pentti Virtanen jaa.
Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto oli äänin 19 puolesta 4 vastaan hyväksynyt
kirkkoneuvoston esityksen 1. kohdan.
Kirkkovaltuusto hyväksyi neuvoston esityksen toisen ja kolmannen kohdan.
Kirkkovaltuusto valitsi vuokrasopimuksen allekirjoittajiksi kirkkoherra Simo Laitilan ja talouspäällikkö Irma Alasen.
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----------------KN 9/12.11.2019 193 §
Huittisten seurakunnan kirkkovaltuusto on 27.5.2014 12 § hyväksynyt seurakunnan tilojen Kulma (kiinteistötunnus 102-412-4-4) osalta 35 ha alueen ja Mentola
(kiinteistötunnus 102-412-1-38) 14 ha alueen vuokraamisen 25 vuodeksi YIT Rakennus
Oy:lle. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut maanvuokrasopimuksen
6.8.2014. Tuulivoimahanke ei toteutunut vuoden 2014 sopimuksen mukaisesti ja käytännössä kaikki tuolloin allekirjoitetut sopimuksen ovat rauenneet.
Tuulivoimahanke on käynnistetty uudelleen YIT Suomi Oy:n toimesta ja tuulivoimapuiston osalta vuokralaiseksi on nyt määritelty Taraskallion tuulivoimapuisto Oy.
Suunnitelmissa on nyt 6 tuulivoimalaa (180 m napakorkeus), tutkimusalueeseen on tullut
lisää pinta-alaa ja kiinteistöjä, yhteensä nyt n. 736,3 ha ja 45 kiinteistöä (vuonna 2014: n.
500 ha ja 27 kiinteistöä). Seurakunnalta on suunnitelmissa mukana edelleen osat kahdesta kiinteistöstä Mentola 102-412-1-38 ja 102-412,4-4, arvio nyt 57 ha (vuonna 2014
n. 49 ha), vuokra-aika 25 vuoden asemasta 31.12.2060 asti (sopimus voimaan vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta), vuokralaiselle oikeus halutessaan jatkaa vuokra-aikaa
enintään 35 vuodeksi (tuulivoimalan 2. elinkaari).
Uuden suunnitelman mukaan seurakunnan kiinteistöille ei sijoittuisi tuulivoimalaa (tilanne
oli sama vuonna 2014), mutta paikat ovat vielä alustavia. Tämän hetkisen tiedon mukaan korvaukset seurakunnalle olisivat seuraavat:
Kertakorvaus maanomistajalle:
10 000 €/tuulivoimalapaikka ja se jaetaan kaikkien tutkimusalueen kiinteistöjen kesken
tasan. → 60 000 €:45 kiinteistöä = 1 333,33 €/kiinteistö eli Huittisten srk 2 666,66 €. (Arvio vuonna 2014: 6 666,66 €.)
Vuokra alueen maanomistajalle:
Seurakunnan kiinteistöille ei suunnitelmissa vuonna 2019 ole sijoitettu tuulivoimalaa, joten vuokra 6 tuulivoimalan perusteella 70 %:n osuudesta: 75 600 €/vuosi * 57ha/736,3ha
= 5 852,51 €/vuosi. (Arvio vuonna 2014: 9 407,33 €/vuosi.)
Liite 1. Maanomistajien infon 16.7.2019 muistio liitteineen.
Liite 2. Maanomistajien infon 21.8.2019 muistio liitteineen.
Liite 3. Maanomistajien infon 30.9.2019 muistio liitteineen.
Liite 4. Erika Holmbergin sähköposti sopimukseen tehdyistä viimeistelyistä.
Liite 5. Maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimus ja sen liite 1.
Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat kirkkolaki,
kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys kumoutuvat. Voimaantuloajankohta on aikaisintaan
1.1.2020 ja sen tarkentuu loppuvuoden aikana. Seurakuntien kiinteistöjen myyntiin ja
vuokraukseen liittyviin alistussäännöksiin on tulossa muutoksia. Asiassa, jonka hallinnollinen käsittely on alkanut ennen lain voimaantuloa, noudatetaan nyt voimassa olevia
alistussääntöjä. Kirkkolain 14 luvun 4 §:n alistussäännöstä on siten noudatettava.
Muun kiinteistön luovuttaminen
Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaih-
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tamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.
(11.12.1997/1303)
Koska tuulivoimahanke on periaatteiltaan hyväksytty seurakunnassa jo vuonna 2014 ja
Lasse Luoto on ollut seurakunnan edustajana mukaan maanomistajien työryhmässä
neuvottelemassa päivitetystä sopimuksesta, ei ole esteitä uusia päivitettyä maanvuokrasopimusta. Ilman hanketta seurakunta ei saa maa-alueestaan kertakorvausta tai
vuosivuokraa, joten hienoisesta alenemistaan huolimatta korvaukset ovat kuitenkin
säännöllistä maa- ja metsätalouden tuottoa seurakunnalle.
Kirkkoneuvosto tekee päätöksen maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen allekirjoittajista päättäessään kirkkovaltuuston päätöksen toimeenpanosta. Sopimus allekirjoitetaan
tuomiokapitulin päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan tilojen Mentola (kiinteistötunnus 102-4121-38) osalta n. 18,1 ha alueen ja Kulma (kiinteistötunnus 102-412-4-4) osalta n.
38,9 ha alueen vuokraamisen 31.12.2060 asti Taraskallion tuulivoima Oy:lle. Tiloilta vuokrattavat alueet selviävät vuokrasopimuksen liitteestä 1.
2. kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 5 olevan maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen liitteineen.
3. kirkkovaltuusto pyytää Turun tuomiokapitulia vahvistamaan maa-alueen käyttöja vuokrasopimuksen.
Päätös: Keskustelun aikana talouspäällikkö muutti päätösehdotuksensa muotoon: ”Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen.” Päätettiin muutetun päätösehdotuksen
mukaisesti.

----------------KN 10/10.12.2019 212 §
Kirkkoneuvosto päätti edellisessä kokouksessaan KN 9/12.11.2019 193 § siirtää
asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Ennen päätöksentekoa oli tarpeen selvittää, miten seurakunnan kiinteistöllä 102-412-4-4 Kulma kuvioilla 14 ja 16
sijaitseva mahdollinen METSO-kohde vaikuttaa alueen vuokraukseen.
Liite 1. Maanomistajien infon 16.7.2019 muistio liitteineen.
Liite 2. Maanomistajien infon 21.8.2019 muistio liitteineen.
Liite 3. Maanomistajien infon 30.9.2019 muistio liitteineen.
Liite 4. Erika Holmbergin sähköposti sopimukseen tehdyistä viimeistelyistä.
Liite 5. Maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimus ja sen liite 1.
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Ehdotetussa maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksessa mainitaan seuraavasti:
"Vuokranantajalla on oikeus käyttää tutkimus- ja vuokra-aluetta sellaiseen tavanomaiseen maa- ja metsätalouteen, metsästykseen, kalastukseen ja
virkistystoimintaan, joka ei haittaa vuokralaisen tuulivoimala- tai sitä valmistelevaa toimintaa vuokra-alueella. Vuokralainen on tietoinen, että vuokranantaja voi
luovuttaa metsästys- ja kalastusoikeuksia alueelle.” Sekä lisäksi: ”Vuokranantaja
sitoutuu siihen, ettei ryhdy sellaisiin toimenpiteisiin, jotka voidaan tulkita tähän sopimukseen nähden kilpailevaksi toiminnaksi, tai joiden seurauksena syntyisi
tuulivoimapuiston valmistelua ja suunnittelua tai tuulivoimaloiden toimintaa haittaavia rakenteita tai esteitä, kuten rakennuksia tai toisia tuulivoimaloita.
Tutkimusalueella tämän sopimuksen allekirjoittamishetkellä sijaitsevat osapuolien
yhdessä katselmoimat rakennukset saavat olla paikoillaan."
Asiaan on pyydetty kommentteja ELY-keskukselta, YIT Suomi Oy:n edustajilta,
kirkkohallituksen maankäyttöpäälliköltä sekä ATCoWork Oy:n Arttu Huhtaselta.
Esityslistan laatimiseen mennessä ei ole saatu kaikkia kommentteja. Mikäli riittävää selvitystä asiasta ei saada kokoukseen mennessä, siirretään asia uudelleen
valmisteluun ja tuodaan kokouksessa käsiteltäväksi vasta, kun päätös asiasta
voidaan tehdä.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan tilojen Mentola (kiinteistötunnus 102412-1-38) osalta n. 18,1 ha alueen ja Kulma (kiinteistötunnus 102-412-4-4)
osalta n. 38,9 ha alueen vuokraamisen 31.12.2060 asti Taraskallion tuulivoima Oy:lle. Tiloilta vuokrattavat alueet selviävät vuokrasopimuksen liitteestä
1;
2. kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 5 olevan maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen liitteineen;
3. kirkkovaltuusto pyytää Turun tuomiokapitulia vahvistamaan maa-alueen
käyttö- ja vuokrasopimuksen.

Päätös: Pöytäkirjan liitteeksi 6 lisättiin YIT lausunto Taraskallion METSO-kohteista. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).
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TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2019
Kirkkoneuvoston kokoukseen tuodaan käsiteltäväksi vuoden 2019 talousarvioon
liittyvät määrärahasiirrot tulosyksiköiden välillä. Toteuman perusteella pääluokkatasoiselle lisätalousarviolle ei ole tarvetta, kun pääluokittain 1 Hallinto, 2
Seurakunnallinen toiminta, 4 Hautaustoimi ja 5 Kiinteistötoimi ovat sitovuustasoon nähden vuoden 2019 talousarvion määrärahojen puitteissa.
Tulosyksikkötasoinen tarkastelu suoritetaan joulukuun alussa, joten mahdollisesti
tarvittavia tulosyksiköiden välisiä määrärahasiirtoja pääluokkien sisällä ei saatu
esityslistalle vaan ne tuodaan kokouksessa käsiteltäväksi.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:
Alla listaus vuoden 2019 talousarvion toteutumien perusteella arvioitujen merkittävimpien ylitysten ja alitusten selvittelystä tilannepäivän 4.12.2019 mukaan.
1 Hallinto
1011050100 Henkilöstöhallinto
Työterveyshuollon toteutuneet kustannukset ajalta 1.1.-24.11.2019 ovat 13 388 €
(TA 2019: 10 000 €). Työterveyshuollon palveluita on käytetty enemmän kuin talousarviota laadittaessa on arvioitu. Osittain ylitys johtuu kirkkoneuvostossakin
käsitellystä työssä jaksamisesta Huittisten seurakunnassa. Lisäksi työpaikkailmoituksia on ollut arvioitua enemmän toteutuneet kustannukset tähän asti 2 506,39 €
(TA 2019: 300 €). 1011050100 Henkilöstöhallinto -tulosyksikön ylitys tulee olemaan arviolta n. 4 700 €. Siirretään tulosyksiköiden välillä:
1011010101 Kirkkovaltuusto -500 € → 1011050100 Henkilöstöhallinto +500 €
1011010102 Kirkkoneuvosto -2 700 € → 1011050100 Henkilöstöhallinto +2 700 €
1011050000 Taloushallinto -1 500 € → 1011050100 Henkilöstöhallinto +1 500 €
2 Seurakunnallinen toiminta
1012440000 Palveleva puhelin
Palvelevan puhelimen toteutuneet kustannukset ovat 1 373,20 € (TA 2019: 1 000
€). 1012440000 Palveleva puhelin -tulosyksikön ylitys tulee olemaan arviolta n.
500 €. Siirretään tulosyksiköiden välillä:
1012410000 Diakonia -500 € → 1012440000 Palveleva puhelin +500 €
1012020000 Hautaansiunaaminen
Talousarvioon jäänyt varaamatta Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) -tilille
määrärahoja vuonna 2019 (TA 2018 varattu 1 200 €). Toteutuneet kustannukset
ovat 1 008,71 €. 1012020000 Hautaansiunaaminen - tulosyksikön ylitys tulee olemaan arviolta n. 1 500 €. Siirretään tulosyksiköiden välillä:
1012410000 Diakonia -1 500 € → 1012020000 Hautaansiunaaminen +1 500 €
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2019
jatkuu…
4 Hautaustoimi
Ei tiedossa olevia ylityksiä.
5 Kiinteistötoimi
1015100000 Maa- ja metsätalous
Toteutuneet puun myyntituotot 0 € (TA 2019: 70 000 €) ja toteutuneet metsänhoitokulut 0 € (TA 2019: 25 210 €). Puunmyynnin odotetaan kuitenkin toteutuvan
vuoden 2019 aikana, joten näiden alitusten ja ylitysten vaikutusta ei oteta nyt huomioon. Kiinteistövero 9 232,96 € (TA 2019: 1 790 €), ylitys 7 442,96 € johtuen
kiinteistöveron korotuksia rakentamattomista tonteista.
1015020200 Vampulan kirkko -7 500 € → 1015100000 Maa- ja metsätalous +
7 500 €
Talouspäällikkö antoi päätösehdotuksenaan: ”Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt
talousarviomäärärahojen siirrot tulosyksiköiden välillä.” Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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MAANVUOKRASOPIMUS HAKANPÄÄN TILA
KN 9/12.11.2019 191 §
Huittisten seurakunnan omistaman Hakanpään tilan peltopalsta (1,92 ha) on ollut vuokrattuna Ollin tila Oy:lle. Vuokrasopimus päättyy 31.12.2019. Seurakunta sai
maanvuokrauksesta tarjouksen, jonka jälkeen myös nykyiseltä vuokralaiselta on pyydetty tarjousta pellon vuokrauksesta. Tarjousta on lisäksi pyydetty aikaisemman
vuokralaisen tilan työn jatkajalta. Tarjoukset on pyydetty 30.10.2019 klo 12.00 mennessä. Saadut tarjoukset käsitellään kokouksessa. Liitteenä 1 on ehdotus
vuokrasopimukseksi. Talouspäällikkö ei katso avointa tarjouskilpailua aiheelliseksi tässä
kohtaa, koska tarjouskilpailusta aiheutuisi ilmoituskustannuksia ja jo saatujen tarjousten
vuokrataso on hyvä.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto valitsee tarjousten perusteella vuokralaisen, hyväksyy vuokrasopimuksen ja valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan
vuokrasopimuksen.
Matti Virtanen poistui kokouksesta 191 §:n käsittelyn ajaksi klo 19.12-19-17.
Päätös:
Talouspäällikkö kertoi tarjousten sisällön:
Ossi Selus
450 €/ha/vuosi, 5 vuoden vuokrasopimus
Ollin Tila Oy
310 €/ha/vuosi, 5 vuoden vuokrasopimus
Kalle Rintala 200 €/ha/vuosi, 3 vuoden vuokrasopimus
Talouspäällikkö muutti päätösehdotuksen muotoon: ”Kirkkoneuvosto valitsee tarjousten
perusteella Hakanpään tilan pellon vuokralaiseksi Ossi Seluksen, hyväksyy liitteen 1 mukaisen vuokrasopimuksen täydennettynä vuokralaisen tiedoilla ja vuosivuokran määrällä
ja valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.” Päätettiin muutetun
päätösehdotuksen mukaisesti.

----------------KN 10/10.12.2019 214 §
Saatuaan päätöksestä tiedon Ossi Selus on ilmoittanut puhelimitse 15.11.2019,
että hän ei pysty ottamaan vuokralle Hakanpään peltopalstaa, asia on varmistettu Selukselta puhelimitse 27.11.2019. Sopimusta ei näin ollen synny ja tehty
päätös on rauennut. Oikaisuvaatimusta ei tarvitse tehdä ja seurakunta voi tehdä
asiasta uuden päätöksen.
Toiseksi korkeimman tarjouksen jättänyt Ollin Tila Oy on edelleen sitoutunut tekemäänsä tarjoukseen ja on halukas jatkamaan peltopalstan vuokrausta
1.1.2020 jälkeen.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että Hakanpää tilan
peltopalsta (1,92 ha) vuokrataan ajalle 1.1.2020-31.12.2024 Ollin Tila Oy:lle hintaan 310 €/ha/vuosi ja valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan
vuokrasopimuksen.
Matti Virtanen poistui kokouksesta 214 §:n käsittelyn ajaksi klo 18.55-18.57.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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MAANVUOKRASOPIMUS HAKANPÄÄN TILA
jatkuu…
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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SÄHKÖN HANKINTA 1.1.2021 ALKAVALLE KAUDELLE
Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy:n ja seurakunnan välillä on sähkönhankintasopimus, jonka puitteissa he hankkivat sähköenergiaa seurakunnan tarpeisiin
jatkuvan palvelun periaatteen mukaisesti. Sopimuksen tarkoituksena on tuottaa
seurakunnalle hyötyä oikea-aikaisten kilpailutusten muodossa sekä huolehtia
seurakunnalle sopimusehdoltaan riskittömät sopimukset.
Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy:n palkkio on 0,80 €/MWh + alv. Seurakunnan vuosikulutus on noin 317 MWh vuodessa, joten palkkio yhden vuoden
sopimuskaudella olisi n. 254 € + alv.
Sähkönhankinta Oy toteuttaa kilpailutuksen hankintalain kriteerien mukaisesti.
Sähkönhankinta Oy on lokakuussa kilpailuttanut sähkön. Tarjouksia he saivat 11
yhtiöltä. Liitteenä 1 on yhteenveto edullisimmasta tarjouksesta ja liitteenä 2 yhteenveto tarjouksista. Vaasan Sähkö Oy:n marginaali on selvästi edullisin.
Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy on kilpailuttanut marginaalin 12, 24 & 36 kuukauden sopimuskausille. Seurakunta teki ennen kilpailutuksen aloittamista
päätöksen, jonka mukaan sähkö kilpailutetaan vapailla tuotantotavoilla tuotettuna
energiana. Kaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020 kirkkoneuvosto hyväksyi Kokkolan
Energia sähkön toimittajaksi ns. vihreän sähkön lisällä. Vihreän sähkön lisä tarkoittaa, että uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle sähkölle tulee 0,05 €/MWh
lisähintaa eli 16,45 €/vuosi lasketulla vuosikulutuksella (aiempi arvio on ollut noin
329 MWh/vuosi).
Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu energia on kustannuksiltaan korkeampi,
mutta seurakunnan olisi syytä ottaa päätöksenteossaan huomioon Kirkkohallituksen 26.2.2019 kokouksessaan hyväksymä Kirkon energia- ja ilmastostrategia
Hiilineutraali kirkko 2030, joka määrittelee seuraavasti: ”Tavoite 1: Vähennetään
kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä”, jonka osalta on määritelty: ”Suositus 2: Fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön käytöstä luovutaan vuoteen 2025 mennessä.”
Koska sähkön hankinta on 1.1.2021 alkavalle sopimuskaudelle päätetty kilpailuttaa vapailla tuotantotavoilla tuotettuna energiana olisi ympäristönäkökohdat
huomioiden tarkoituksenmukaisinta tehdä sopimus 12 kk:lle, jolloin ympäristönäkökulma voitaisiin ottaa uudelleen huomioon sähkön hankinnassa ja
hankinnan valmistelussa mahdollisimman pian.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Vaasan
Sähkö Oy:n seurakunnan sähkön toimittajaksi kaudelle 1.1.2021 - 31.12.2021.

Päätös: Sinikka Ritakallio teki ehdotuksen, että tehdään päätös 36 kuukaudeksi.
Reima Puukki kannatti Ritakallion ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska oli
tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, oli asiasta äänestettävä. Ne, jotka kannattavat talouspäällikön ehdotusta, äänestävät Jaa. Ne, jotka
kannattavat Ritakallion ehdotusta, äänestävät Ei. Suoritettiin nimenhuutoäänestys:
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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SÄHKÖN HANKINTA 1.1.2021 ALKAVALLE KAUDELLE
jatkuu…
Päivi Huhtanen
Ilona Kojo
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Matti Virtanen
Jani Laaksonen

Ei
Jaa
Jaa
Ei
Ei
Jaa
Jaa

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että Jaa-ääniä oli annettu 4 ja Ei-ääniä oli annettu 3. Talouspäällikön päätösehdotuksesta oli tullut kirkkoneuvoston
päätös ja kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Vaasan Sähkö Oy:n seurakunnan sähkön toimittajaksi kaudelle 1.1.2021 - 31.12.2021.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Tähän päätökseen voi hakea
muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Huittisten kirkkoneuvostolle (Hankintalaki
132-135 §).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KESÄKUKKIEN HANKINTA VUODELLE 2020
Tarjousta on pyydetty neljältä puutarhalta: Filppulan Puutarha, Ellän Kukka ja
Taimi Ky, Reetantarha Oy ja Vuorelan Puutarha. Tarjoukset vuodelle 2020 on
pyydetty perjantaihin 29.11.2019 mennessä. Yhteenveto tarjouksista tuodaan kokouksessa käsiteltäväksi.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:
Tarjousten yhteenveto (kokonaisuudessaan liitteenä 1):
Ellän Kukka ja Taimi Ky
9 353,30 €
Filppulan Puutarha
9 614,40 €
Reetantarha Oy
13 574,28 €
Vuorelan Puutarha
Ei jättänyt tarjousta.
Talouspäällikkö antoi päätösehdotuksenaan: ”Kirkkoneuvosto päättää, että Huittisten seurakunta tilaa kesäkukat seurakunnan hautausmaille vuonna 2020 Ellän
Kukka ja Taimi Ky:ltä.” Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Tähän päätökseen voi hakea
muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Huittisten kirkkoneuvostolle (Hankintalaki
132-135 §).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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KIRKKOHERRAN SIJAINEN VAPAIDEN AIKANA
Kirkkoherran sijaisen vuosilomien ja muiden virkavapaiden ajaksi määrää tuomiokapituli, mutta vapaapäivien osalta järjestelyt tehdään seurakunnissa.
Huittisten seurakunnassa on aikaisemmin ollut käytäntönä, että kappalainen toimii kirkkoherran sijaisena vapaapäivien ja virkamatkojen aikana, ja kappalaisen
ollessa itse estynyt seurakuntapastori toimii kirkkoherran sijaisena kiireellisten
asioiden hoitamisen osalta. Tällaisia kiireellisiä asioita ovat esimerkiksi henkilöstön poissaoloihin ja sijaisjärjestelyihin liittyvät asiat sekä kirkkoon liittymisen
hallinnollinen hyväksyminen, joiden osalta on toimittava tietyissä aikarajoissa.
Koska henkilöstöön liittyvät kysymykset ovat kirkkoneuvoston ohjesäännössä
kirkkoherralle määrättyjä, on olennaista, että kirkkoneuvosto tekee osaltaan päätöksen näiden järjestelyjen osalta.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää, että kirkkoherran vapaiden
ja virkamatkojen aikana kirkkoherran sijaisena toimii kappalainen ja tämän poissa
ollessa seurakuntapastorit virkaiän mukaisessa järjestyksessä.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

218 §

RIPPIKOULUN VUOSISUUNNITELMA 2020
Rippikouluihin vuodelle 2020 on ilmoittautunut 85 nuorta, joiden rippikoulut järjestetään neljässä ryhmässä: päivärippikoulu sekä kolme leiriryhmää. Ryhmät
ovat kooltaan melko maltillisia päivärippikoulun ollessa tällä kaudella suosituin.
Kaikki ryhmät ovat kooltaan sellaisia, että toimitaan ryhmille asetettujen rajojen
sisällä. Tarkempi kuvaus ryhmistä ja niiden aikatauluista on liitteessä 1.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2020 rippikoulujen ryhmäkoot ja rippikoulun vuosisuunnitelman.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS
KN 8/9.6.2009
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §:
Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on sillä tai niillä viranhaltijoilla, joille kirkkoneuvosto
on sen erikseen kirkkolain 7 luvun 7 §:n nojalla antanut.
Kirkkolaki 7 luku 7§:
Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta.
Kirkkoherran päätösehdotus: Päätetään, että Huittisten seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijalla yhdessä.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotus.

----------------KN 10/10.12.2019 219 §
Vuonna 2009 tehty kirkkoneuvoston päätös seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta ei ota huomioon tilanteita, joissa viranhaltija on virkavapaalla tai
vuosilomalla. Näitä tilanteita varten nimenkirjoitusoikeus tulisi olla myös johtavien
viranhaltijoiden nimetyillä viransijaisilla.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää, että Huittisten seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijalla
yhdessä. Lisäksi nimenkirjoitusoikeus on tuomiokapitulin nimeämällä kirkkoherran ja kirkkoneuvoston nimeämällä talouspäällikön viransijaisella yhdessä toisen
johtavan viranhaltijan tai tämän nimetyn viransijaisen kanssa.

Päätös: Sinikka Ritakallio teki ehdotuksen, että nimenkirjoitusoikeutta ei ole kahdella viransijaisella yhdessä. Ehdotusta ei kannatettu. Päätettiin kirkkoherran
päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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MUUT ASIAT
1) Huittisten seurakunnan kuukausiraportti
Liitteenä 1 on Huittisten seurakunnan kuukausiraportti. Raportin on lähettänyt
Kirkkohallitus. Raportin luvut kuvaavat ajanjaksoa 01-10/2019 (jäsenmäärä lokakuun lopussa). Vertailuryhmä on muodostettu kymmenestä jäsenmäärältään
lähimmästä muusta seurakunnasta (viisi omassa hiippakunnassa ja viisi koko
maassa). Huittisten seurakunnan vertailuryhmän muodostavat Turun arkkihiippakunnan alueella Eura, Eurajoki, Laitila, Masku ja Pöytyä sekä koko maan osalta
Alajärvi, Ii, Liminka, Orivesi ja Sotkamo.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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MUUT ASIAT
2) Suorituslisät vuonna 2020
KN 8/18.09.2018 150 §
Suorituslisästä osana yleistä palkkausjärjestelmää on annettu seurakunnille ohje ”Ohjeita suorituslisän ja kokemuslisän käyttöön seurakunnissa 17.5.2018”, jossa
suorituslisää kuvaillaan seuraavasti:
”Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaa työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisää koskeva määräys on
KirVESTES:n 26 §:ssä. Suorituslisän maksamisesta yksittäiselle työntekijälle päättää
työnantaja. Koska suorituslisän maksaminen perustuu työntekijän työsuoritukseen, sitä
ei ole tarkoitus maksaa kaikille työntekijöille, vaan ainoastaan niille, joiden työsuoritus
ylittää työnantajan asettamat arviointiperus-teiden rajat. Työnantaja vahvistaa vuosittain
suorituslisän määrän ja kenelle lisää maksetaan.
Suorituslisä on osa kannustavaa palkitsemista ja se perustuu työntekijälle asetettuihin
tavoitteisiin ja työnantajan tekemään työsuorituksen arviointiin. Suorituslisän kannustavuus perustuu siihen, että jokainen työntekijä voi omalla työsuorituksellaan vaikuttaa
työn lopputulokseen ja siten myös omaan palkkatasoonsa. Suorituslisän käytöstä hyötyvät sekä työntekijä että työnantaja. Työntekijälle se tuo rahallista palautetta hyvin
tehdystä työstä ja työnantajalle se antaa mahdollisuuden paremmin ohjata toimintaa haluamaansa suuntaan.
Oikein toteutettu suorituksen arviointi on osa palkitsemisjärjestelmää, joka vaikut-taa
myönteisesti henkilöstön sitoutumiseen organisaation tavoitteisiin, lisää työtyytyväisyyttä
ja parantaa työtuloksia ja ammatinhallintaa yksilötasolla. Esimiehen ja johdon antama
tunnustus ja arvostus lisäävät työntekijöiden työmotivaatiota merkittävästi. Työsuorituksen arviointi osana johtamista tuo palautteen antamisen ja saamisen osaksi työyhteisön
toimintaa. Esimiehille työsuorituksen arviointi antaa hyödyllistä tietoa työntekijöiden
osaamisesta ja työsuorituksesta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää myös työyhteisön kehittämisessä. Työntekijöiden säännöllinen henkilökohtaisten suoritusten arviointi auttaa
esimiehiä perehtymään yksilötasolla henkilöstön työntekoon ja sen ulkoisiin menestysedellytyksiin. Hyödyt näkyvät yleensä parantuneena johtamistyönä, jossa tavoitteiden
saavuttamisen lisäksi kiinnitetään huomiota myös tehtävän sisältöön, työhyvinvointiin ja
osaamiseen sekä työtapojen ja työssä tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämiseen.
Arviointiperusteet johdetaan työnantajan strategioista ja tavoitteista. Arviointiperusteiden
tulee olla sellaisia, että työntekijä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa arviointitulokseen.
Suorituslisä heijastaa työyhteisön käsitystä työsuorituksesta. Tämän vuoksi jokaisen organisaation on räätälöitävä oma suorituslisäjärjestelmä omien olosuhteidensa ja
tarpeidensa mukaan.”
KirVESTES 2018-2020 allekirjoituspöytäkirjan 12 §:n 2 mom. mukaan: ”Sellaisessa seurakunnassa, jossa on 31.1.2018 ollut käytössä harkinnanvarainen
palkanosa (jäljempänä Hava), jatketaan sen maksamista viranhaltijoille/
työntekijöille seurakunnassa päätetyn mukaisesti 31.12.2019 asti, jonka jälkeen
seurakunnat siirtyvät käyttämään suorituslisää.”
Ennen suorituslisän käyttöönottoa työnantajan laatimista työsuorituksen arviointi-perusteista on käyty pääsopimuksen 2 §:n 4 momentin ja 13 §:n mukaiset
täytäntöönpanoneuvottelut pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. Neuvottelut käydään
myös silloin, kun seurakunnan käyttöön ottamia arviointiperusteita muutetaan. Kesken
arviointijakson arviointiperusteita ei voi muuttaa.
jatkuu…
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Suorituslisän käyttö perustuu johdon, esimiesten ja henkilöstön edustajien yhteistyöllä
valmistelemaan arviointijärjestelmään. Valmistelun perusteella työnantaja päättää paikallisen suorituslisäjärjestelmän sisällön. Työnantajan kirjallisesti vahvistamat
arviointiperusteet sekä järjestelmän käyttöönottoa ja työsuorituksen arviointia koskeva
aikataulu annetaan henkilöstölle tiedoksi.
Työnantajan ja työntekijöiden edustajat ovat neuvotelleet suorituslisäjärjestelmästä
5.6.2018, 27.6.2018, 9.7.2018 ja 17.7.2018. Neuvottelujen osapuolina ovat olleet Jyrki
Smolander (vs. kirkkoherra, puheenjohtaja), Sanna Kemppi (talouspäällikkö, sihteeri),
Tarja Lehtiö (Kirkon alat ry:n luottamusmies) ja Minna Palonen (Juko ry:n varaluottamusmies).
Syyskuussa 2018, kun kirkkoneuvosto on hyväksynyt suorituslisäjärjestelmän, pidetään
infotilaisuus koko henkilökunnalle suorituslisäjärjestelmästä. Infotilaisuuden jälkeen pidetään syyskuussa tavoiteasetantakeskustelut esimiesvetoisesti ennen ensimmäisen
suorituslisäarviointijakson alkua 1.10.2018.
Hava-järjestelmän soveltaminen 31.12.2019 asti toteutuu Huittisten seurakunnassa siten, että 1.5.2019-31.12.2019 on viimeisen Hava-kierroksen maksuaika. Havajärjestelmä viedään loppuun normaalissa aikataulussa. Helmi-maaliskuussa 2019 käytävissä kehityskeskusteluissa ei aseteta enää tavoitteita uudelle Havalle.
Käyttöönotettava suorituslisäjärjestelmä on muokattu olemassa olevasta Hava-järjestelmästä. Arviointiasteikossa tasot 1-3 ovat pakolliset suorituslisäjärjestelmässä. Koska
Hava-järjestelmässä on ollut käytössä taso Erinomainen, otetaan suorituslisäjärjestelmässä käyttöön 4-portainen asteikko. Arviointikriteerit on muokattu Hava-järjestelmässä
mukana olleista arviointikriteereistä, mutta niiden sisältöä ja sanallisia kuvailuja on tarkennettu. Esitys 1.1.2020 alkaen käyttöön otettavasta suorituslisäjärjestelmästä on
kokonaisuudessaan kuvattu kirjallisesti liitteessä 1. Liitteenä 2 on kehityskeskustelujen
yhteydessä käytettävä Työntekijän työsuorituksen itsearviointilomake ja liitteenä 3 esimiehen käyttämä Työntekijän työsuorituksen arviointilomake sekä liitteenä 4
arviointikriteerien sanalliset kuvaukset. Liitteenä 5 on esimiesten käyttöön tarkoitettu taulukko arvioinneista muodostuvista suoritustason kokonaisarvioista.
Hava-järjestelmästä poiketen työnantajan ja työntekijöiden edustajien välisissä neuvotteluissa on päädytty esittämään, että kirkkoneuvosto siirtää päätösvallan maksuun
pantavista suorituslisistä kirkkoneuvostolta johtaville viranhaltijoille.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 1 mukaisen suorituslisäjärjestelmän käyttöönoton Huittisten seurakunnassa siihen kuuluvine liitteineen ja
päättää siirtää päätösvallan maksuun pantavista suorituslisistä kirk-koneuvostolta johtaville viranhaltijoille. Henkilöstölle annetaan tiedoksi arviointiperusteet sekä järjestelmän
käyttöönottoa ja työsuorituksen arviointia koskeva aikataulu.
Päätös: Talouspäällikkö esitteli asiaa, jonka jälkeen kirkkoneuvosto keskusteli suorituslisäjärjestelmästä. Talouspäällikkö totesi, että kirkkoneuvosto tulee jatkossa saamaan
vastaavan tiedon maksuunpantavista suorituslisistä kuin Hava-järjestelmän aikana, kun
suorituslisää koskevista viranhaltijapäätöksistä tiedotetaan kirkkoneuvostossa ilmoitusasiana. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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----------------KN 10/10.12.2019 220 § 2)
Edellä esitetyn kirkkoneuvoston päätöksen KN 8/18.9.2019 150 § mukaisesti talouspäällikkö on 9.12.2019 tehnyt viranhaltijapäätöksen 46/2019, jolla on
myönnetty viranhaltijoille ja työntekijöille suorituslisät vuodelle 2020.
”Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan
maksaa työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisää koskeva
määräys on KirVESTES:n 26 §:ssä. Suorituslisän maksamisesta yksittäiselle
työntekijälle päättää työnantaja. Koska suorituslisän maksaminen perustuu työntekijän työsuoritukseen, sitä ei ole tarkoitus maksaa kaikille työntekijöille, vaan
ainoastaan niille, joiden työsuoritus ylittää työnantajan asettamat arviointi-perusteiden rajat. Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän määrän ja kenelle lisää
maksetaan.
Suorituslisän maksaminen alkaa 1.1.2020. Suorituslisän maksaminen alkaa tammikuun palkanmaksun yhteydessä. Suorituslisää maksetaan joka kuukausi
vuoden ajan. Suorituslisän maksaminen päättyy palvelussuhteen päättyessä.
Poikkeuksena ovat ne kausityöntekijät tai muut määräaikaiset työntekijät, joille
suorituslisä maksetaan kertasuorituksena palvelussuhteen päättyessä.
Kirkkoneuvosto on tehnyt kokouksessaan KN 8/18.9.2018 150 § päätöksen Huittisten seurakunnan siirtymisestä suorituslisäjärjestelmään. Kirkkoneuvosto
hyväksyi suorituslisäjärjestelmän käyttöönoton Huittisten seurakunnassa siihen
kuuluvine liitteineen ja päätti siirtää päätösvallan maksuun pantavista suorituslisistä kirkkoneuvostolta johtaville viranhaltijoille.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat käyneet alaistensa kanssa kehityskeskustelut
loka-marraskuussa 2019 ja arvioineet työntekijöiden työsuorituksen hyväksytyn
suorituslisäjärjestelmän mukaisesti. Huittisten seurakunnassa suorituslisään on
käytettävä vähintään 1,6 % seuraavan vuoden talousarviossa määriteltyjen yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen summasta,
joka vuonna 2020 on 686 143,26 €. Suorituslisään käytettävä summa siten 10
978,29 €.
Johtavat viranhaltijat ovat käyneet yhdessä läpi työntekijöiden työsuorituksen arvioinnit, joista on laadittu liitteen (salainen) mukainen taulukko myönnettävistä
suorituslisistä vuodelle 2020. Vuonna 2020 odotuksen mukaisen hyvän suoritustason ylittävästä työsuorituksesta (suoritustaso 3) maksetaan 58,05 €/kk ja
erinomaisesta työsuorituksesta (suoritustaso 4) maksetaan 116,10 €/kk. Käytettävästä summasta 9 934,20 € eli 827,85 €/kk maksetaan toistaiseksi voimassa
olevassa tai pitkäaikaisessa määräaikaisessa palvelussuhteessa oleville ja 1
044,10 € varataan kausityöntekijöiden ja muiden lyhytaikaisten (yli 4 kk:n palvelussuhde) suorituslisiin.”
jatkuu…
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Talouspäällikön tekemän päätöksen jälkeen on huomattu, että kirkkoneuvosto ei
voi omalla päätöksellään siirtää ratkaisuvaltaansa viranhaltijalle. Ratkaisuvallan
siirtämisestä tulee olla säädetty kirkkovaltuuston hyväksymässä ja tuomiokapitulin vahvistamassa kirkkoneuvoston ohjesäännössä. Kirkkoneuvoston
ohjesäännössä sanotaan talouspäällikön ratkaisuvallasta 12 §:n 4) kohdassa
seuraavasti: ”myöntää viranhaltijoille ja työntekijöille sellaiset virka- ja työehtosopimukseen perustuvat palkanlisät ja palkkiot, joista päättäminen ei ole
seurakunnan harkinnassa, sekä päättää työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille.” Suorituslisän maksaminen
ei ole seurakunnan harkinnassa, vaan järjestelmän käyttöönotto on perustunut
KirVESTESin pakottaviin säädöksiin. Ei voida kuitenkaan yksiselitteisesti olla varmoja, onko suorituslisää ajateltu kirkkoneuvoston ohjesäännössä mainituksi
palkanlisäksi. Tästä johtuen päätös 1.1.2020 alkaen maksettavista suoristuslisistä tuodaan kirkkoneuvostossa päätettäväksi.
Liite 1 (SALAINEN) Myönnettävät suorituslisät vuodelle 2020
Liite 2 Suorituslisäjärjestelmä Huittisten seurakunnassa
Liite 3 Arviointikriteerien sanalliset kuvaukset
Liite 4 Työntekijän työsuorituksen itsearviointilomake
Liite 5 Työntekijän työsuorituksen arviointilomake
Liite 6 Suoritustasoyhdistelmistä muodostuvat kokonaisarviot suoritustasosta

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että maksetaan suorituslisät vuonna 2020 liitteenä 1 (salainen) olevan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätökseen ei saa hakea muutosta viranhaltija, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä tai sen alayhdistyksessä, jolla on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KL 6:72,2 §), eikä myöskään työsuhteessa oleva työntekijä. Virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa ja soveltamista
koskevat erimielisyydet ratkaistaan ev.lut. kirkon pääsopimuksen 4 luvun mukaisesti. Muussa tapauksessa asianosainen voi vaatia päätökseen oikaisua 14
päivän kuluessa sen tiedoksisaannista.
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3) Muutos Huittisten seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntöön
Kirkkoneuvosto on tehnyt kokouksessaan KN 8/18.9.2018 150 § päätöksen Huittisten seurakunnan siirtymisestä suorituslisäjärjestelmään. Kirkkoneuvosto
hyväksyi suorituslisäjärjestelmän käyttöönoton Huittisten seurakunnassa siihen
kuuluvine liitteineen ja päätti siirtää päätösvallan maksuun pantavista suorituslisistä kirkkoneuvostolta johtaville viranhaltijoille.
Kirkkoneuvosto ei voi omalla päätöksellään siirtää ratkaisuvaltaansa viranhaltijalle. Ratkaisuvallan siirtämisestä tulee olla säädetty kirkkovaltuuston
hyväksymässä ja tuomiokapitulin vahvistamassa kirkkoneuvoston ohjesäännössä. Kirkkoneuvoston ohjesäännössä sanotaan talouspäällikön ratkaisuvallasta 12 §:n 4) kohdassa seuraavasti: ”myöntää viranhaltijoille ja työntekijöille sellaiset virka- ja työehtosopimukseen perustuvat palkanlisät ja palkkiot, joista
päättäminen ei ole seurakunnan harkinnassa, sekä päättää työehtosopimukseen
perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille.” Suorituslisän maksaminen ei ole seurakunnan harkinnassa, vaan järjestelmän
käyttöönotto on perustunut KirVESTESin pakottaviin säädöksiin. Ei voida kuitenkaan yksiselitteisesti olla varmoja, onko suorituslisää ajateltu kirkkoneuvoston
ohjesäännössä mainituksi palkanlisäksi. Tästä johtuen kirkkoneuvoston kokouksessa KN 9/12.11.2019 188 § käsiteltyyn ja kirkkovaltuuston kokouksessa KV
4/17.12.2019 hyväksyttävään kirkkoneuvoston ohjesääntöön on tarpeellista
tehdä muutos.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 24 § Talouspäällikön toimivalta kohta 4):
”myöntää viranhaltijoille ja työntekijöille sellaiset virka- ja työehtosopimukseen
perustuvat palkanlisät ja lisäpalkkiot, joista päättäminen ei ole seurakunnan harkinnassa, sekä päättää työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien
maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille;”
Muutetaan muotoon:
”myöntää viranhaltijoille ja työntekijöille sellaiset virka- ja työehtosopimukseen
perustuvat palkanlisät ja lisäpalkkiot, joista päättäminen ei ole seurakunnan harkinnassa, sekä päättää viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavista
suorituslisäjärjestelmän mukaisista suorituslisistä ja työehtosopimukseen
perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille;”

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto hyväksyy KV 4/17.12.2019 54 § liitteeseen 1 kirkkoneuvoston ohjesäännön kohtaan 24 § Talouspäällikön toimivalta kohta 4) tehdyn muutoksen:
”myöntää viranhaltijoille ja työntekijöille sellaiset virka- ja työehtosopimukseen
perustuvat palkanlisät ja lisäpalkkiot, joista päättäminen ei ole seurakunnan harkinnassa, sekä päättää viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavista
suorituslisäjärjestelmän mukaisista suorituslisistä ja työehtosopimukseen
perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille;” ja lähettää esitetyllä muutoksella täydennetyn ohjesäännön tuomiokapitulin
jatkuu…
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vahvistettavaksi. Nyt hyväksyttävällä ohjesäännöllä kumotaan kirkkovaltuuston
27. päivänä toukokuuta 2014 hyväksytty ja 6. päivänä elokuuta 2014 vahvistettu
ohjesääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
220 §

PÖYTÄKIRJA
10/10.12.2019

SIVU
32/37

MUUT ASIAT
4) Langenojan yksityistien vuosikokous
Langenojan yksityistien vuosikokous pidetään 20.12.2019 klo 18 Irjanpirtillä Huittisissa.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto voi valtuuttaa edustajan käyttämään puhe- ja äänioikeutta vuosikokouksessa.

Päätös: Sinikka Ritakallio ehdotti Matti Virtasta. Päivi Huhtanen kannatti Ritakallion ehdotusta. Kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa Matti Virtasen käyttämään puheja äänioikeutta Langenojan yksityistien vuosikokouksessa.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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5) Lännen Lintu Oy:n tuulivoimaloita koskeva ympäristölupahakemus
Lännen Lintu Oy hakee ympäristölupaa tuulivoimaloille. Tuulivoimalat sijaitsevat
kiinteistöllä Pahkionvuori RN:o 102-434-15-28. Naapuri- tai lähialueen kiinteistön
omistajana Huittisten seurakunnalla on mahdollisuus muistutuksen tekemiseen
asiassa. Mahdollinen muistutus on toimitettava kirjallisena Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnalle viimeistään 15.1.2020 klo 15.00. Tiedoksianto ja kuulutus
ympäristölupahakemuksesta on liitteenä 1.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, onko Huittisten seurakunnalla aihetta antaa Lännen Lintu Oy:n tuulivoimaloita koskevaan
ympäristölupahakemukseen liittyen muistutusta sekä päättää muistutuksen sisällöstä.

Matti Virtanen poistui kokouksesta 220 § 5) kohdan käsittelyn ajaksi klo 19.5519.59.

Päätös: Talouspäällikkö muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:
”Kirkkoneuvosto päättää, että Huittisten seurakunnalla ei ole aihetta antaa muistutusta Lännen Lintu Oy:n tuulivoimaloita koskevaan ympäristölupahakemukseen
liittyen.” Päätettiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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6) It-alueen tietosuojavastaava
EU:n yhteinen tietosuoja-asetus tuli sovellettavaksi 25.5.2018. Kirkon viranomaisroolin vuoksi seurakunnille tarvitaan nimetty tietosuojavastaava. Sama
tietosuojavastaava voidaan nimetä useamman seurakunnan tai seurakuntayhtymän tai muun kirkon viranomaisen yhteiseksi tietosuojavastaavaksi.
IT-alueen johtokunta päätti 18.1.2018 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämän tietosuojavastaavan tehtävän toteuttamisesta IT-aluekeskuksen palveluna
määräaikaisena. Määräaikaisuuden perusteena oli arvelu, että tietosuojavastaavan tarve vähenisi siirtymäajan jälkeen sekä toisaalta toivomus, että kirkkohallitus
järjestäisi palvelun keskitetysti myöhemmin. IT-alueen tietosuojavastaavaksi nimettiin Marjut Marila 31.12.2019 asti.
Tietosuojavastaavan tehtävänä on toimia asiantuntijana, neuvonantaja, valvojana
ja yhdyshenkilönä. Tietosuojavastaava ei kuitenkaan ole vastuussa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta, vaan siltä osin vastuu kuuluu edelleenkin
rekisterinpitäjälle ja organisaation johdolle.
Tietosuojavastaavan vastuulla ei ole mm. tietosuoja-asetuksessa määritellyt rekisterien dokumentoinnit selosteineen eikä prosessien kuvaaminen tai
muutosehdotukset. Rooli rajautuu neuvontaan ja oheistukseen, sekä tarvittaessa
viestintään valvontaviranomaisen suuntaan.
IT-alueen johtokunta päätti 29.11.2019 jatkaa IT-aluekeskuksen tietosuojavastaavan palvelua 1.1.2020 alkaen toistaiseksi. Samalla päätettiin jatkaa Marjut
Marilan tehtävää IT-alueen tietosuojavastaavana.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää, että EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti IT-alueen tietosuojavastaava Marjut
Marila nimetään Huittisten seurakunnan tietosuojavastaavaksi 1.1.2020 alkaen
toistaiseksi.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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7) Määräaikaisen lapsityönohjaajan palkkaaminen
KN 9/12.11.2019 196 §
Lapsityönohjaajan virka on ollut täyttämättä 1.8.2019 lähtien, mutta tarve tehtävän hoitamiseen on olemassa. Tämä on käynyt ilmi myös keskusteluissa lastenohjaajien kanssa.
Koska seurakunnassa ei tällä hetkellä ole henkilöstösuunnitelmaa, on perusteltua jatkaa
nykyisellä henkilöstörakenteella ja palkata lapsityönohjaaja, joka toimii lastenohjaajien
esimiehenä sekä suunnittelee ja toteuttaa seurakunnan varhaiskasvatusta laajemmin.
Tehtävää esitetään täytettäväksi palkkaamalla määräaikainen työsuhteinen lapsityönohjaaja vuoden 2021 loppuun asti. Tänä aikana saadaan käyttöön seurakunnan
henkilöstösuunnitelma, jonka myötä tehtäväjakoa voidaan tarkastella paremmin osana
kokonaisuutta. Samalla turvataan varhaiskasvatuksen kehittyminen ja työn jatkuvuus
seurakunnassa tällä hetkellä. Palkattaessa määräaikainen lapsityönohjaaja ei päätöksellä ole lapsivaikutuksia, koska nykyinen rakenne säilytetään.
Liitteenä 1 on ehdotus työsuhteisen määräaikaisen lapsityönohjaajan hakuilmoituksesta.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto A) valtuuttaa kirkkoherran asettamaan tehtävän haettavaksi B) nimeää valintatyöryhmän, joka valitsee hakijat haastatteluun,
haastattelee heidät ja tekee ehdotuksen valinnasta kirkkoneuvostolle.
C) toteaa, että lapsityönohjaajan virka jätetään toistaiseksi täyttämättä.
Päätös: Anne-Maija Hosike ehdotti valintatyöryhmään Mari Suomelaa ja Maritta Tuomista. Reima Puukki kannatti Hosiken ehdotusta. Matti Virtanen ehdotti johtavia
viranhaltijoita. Maritta Tuominen kannatti Virtasen ehdotusta. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti ja valintatyöryhmään valittiin Mari Suomela, Maritta Tuominen, kirkkoherra ja
talouspäällikkö.

----------------KN 10/10.12.2019 220 § 7)
Lapsityönohjaajan tehtävään on tullut määräaikaan mennessä 4 hakemusta. Hakijoista yksikään ei ole tehtävälle asetettujen pätevyysvaatimusten mukaisen
pätevyyden omaava henkilö. Tämä ei sido seurakuntaa valinnassa, jolloin asiassa voidaan edetä nyt hakemuksen lähettäneiden hakijoiden osalta. Toisaalta
seurakunta on arvioinut, että tehtävän hoitamiseen vaaditaan myös tietty teoreettinen osaaminen. Tämän vuoksi on arvioitava, onko tarpeen asettaa tehtävä
uudelleen hakuun, jolloin tehtävään voidaan löytää tehtävän teoreettiset pätevyysvaatimukset omaava henkilö.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto asettaa tehtävän uudelleen hakuun
15.1.2020 asti. Nyt hakemuksensa jättäneiden hakemukset huomioidaan myös
uudessa haussa.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
220 §

PÖYTÄKIRJA
10/10.12.2019

SIVU
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MUUT ASIAT
8) Selvitys tarjoilujen järjestelyistä
2.11.2019 järjestettiin Pyhäinpäivän messu Huittisten kirkossa, jonka jälkeen oli
ilmoitettu kirkkokahvien järjestämisestä seurakuntakeskuksessa. Tarjoilut eivät
kuitenkaan olleet valmiina seurakuntakeskuksessa, kun henkilöt siirtyivät seurakuntakeskukseen. Sinikka Ritakalliolta on pyydetty asian selvittämistä ja
Ritakallio pyysi kirkkoherralta selvitystä tarjoilujen järjestelyistä.
Kirkkoherra antoi kirkkoneuvostolle suullisen selvityksen järjestelyjen kulusta.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa selvityksen
asiasta.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

221 §

ILMOITUSASIAT
1. Talouspäällikön päätökset: 40S-46/2019
2. Kirkkoherran päätökset: -/2019
3. KIPAssa tehdyt viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherran hyväksymät ajalta: 1.11. – 30.11.2019
Talouspäällikön hyväksymät ajalta: 1.11. – 30.11.2019
4. As Oy Turun Eerikinkatu 29:n linjasaneeraukseen liittyvä huoneistokatselmus
on pidetty 26.11.2019. Seurakunnan edustajana paikalla on ollut talouspäällikkö.
5. Kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 17.12.2019 klo 18 alkaen.
6. Seurakunnan papiston vuosilomat lokakuu 2019 – huhtikuu 2020.
7. Sinikka Ritakallio kutsui kirkkoneuvoston jäsenet (avec) Alfa-kurssin päätösjuhlaan keskiviikkona 15.1.2020 klo 18, ennakkoilmoittautuminen Jyrki
Smolanderille viimeistään 3.1.2020.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Ilmoitetaan tiedoksi.

Päätös: Ilmoitettiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Viranhaltijapäätöksistä on erikseen annettu muutoksenhakuohjeet. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
222 §

PÖYTÄKIRJA
10/10.12.2019

SIVU
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Kirkkoherran ehdotus: Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 12.12.2019
– 30.12.2019 viraston aukioloaikana ja siitä ilmoitetaan ko. aikana viraston ilmoitustaululla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

223 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Liite 1.

224 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoherra päätti kokouksen klo 20.27. Kirkkoherra luki Herran siunauksen.

_________________________
Jani Laaksonen
puheenjohtaja

_________________________
Sanna Kemppi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi
Huittinen 12.12.2019

_________________________
Sinikka Ritakallio

_________________________
Reima Puukki

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
12.12.2019 – 30.12.2019 viraston aukioloaikana ja siitä on ilmoitettu ko. aikana viraston
ilmoitustaululla.
Huittinen 31.12.2019

__________________________
Jani Laaksonen, kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

