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Aika

Tiistai 14.5.2019 klo 18.00-22.03

Paikka

Huittisten seurakuntakeskus Aurora-sali

SIVU
1/21

Jäsenet, paikalla:
Jani Laaksonen, khra, puheenjohtaja
Mikko Kaunisto
Ilona Kojo
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio, varapuheenjohtaja
Mari Suomela
Maritta Tuominen
Matti Virtanen
Varajäsenet, paikalla:
Ritva Palokangas, Anne Palosen varajäsen
Jäsenet, poissa:
Anne Palonen
Muut läsnäolijat:
Lasse Luoto, kirkkovaltuuston puh.joht.
Aila Hänninen, kirkkovaltuuston varapuh.joht.
Jyrki Smolander, kappelisrk:n kappalainen
Sanna Kemppi, talouspäällikkö
Käsiteltävät asiat:
71 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

72 §

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 2.5.2019.
Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköisesti 2.5.2019.
Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla nimenhuudossa.
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että paikalla oli puheenjohtaja ja seitsemän kirkkoneuvoston jäsentä sekä yksi varajäsen. Kokous todettiin laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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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 Matti Virtanen ja
Mikko Kaunisto.

Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Virtanen ja Mikko Kaunisto.
Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 17.5.2019 klo 9 taloustoimistossa.

Päätös: Koska tarkastuksen ajankohta ei sopinut Mikko Kaunistolle, valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Virtanen ja seuraavana aakkosjärjestyksessä oleva
Ilona Kojo. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 17.5.2019 klo 9 taloustoimistossa.

74 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus: Työjärjestys hyväksytään jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäten kohtaan 89 § Muut asiat
2) Sähköurkujen myynti tai poisto.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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KESKUSTELU KOULUTUSTILAISUUDEN 27.3.2019 ANNISTA
Huittisten seurakuntakeskuksessa järjestettiin keskiviikkona 27.3.2019 yhteinen
koulutustilaisuus seurakunnan työntekijöille ja seurakunnan eri luottamustoimiin
valituille. Koulutustilaisuudessa käsiteltiin sekä seurakunnan hallintoa että kirkon
ja seurakuntien toimintaympäristössä ja taloudessa tapahtuvia muutoksia, jotka
asettavat haasteita seurakuntien toiminnalle. Toimintaympäristön muuttuessa
Huittisten seurakunnan on kiinnitettävä huomiota ennakoivaan pitkän tähtäimen
(10-20 vuotta) suunnitteluun.
Koulutustilaisuuden sisällöstä on keskustelu työntekijöiden kesken työntekijäkokouksessa 10.4.2019. Koulutusmateriaali on tilaisuuden jälkeen lähetetty
seurakunnan eri luottamustoimiin valituille sähköpostitse tai postitse.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto keskustelee koulutustilaisuudessa
esiin tulleista asioista.

Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli koulutustilaisuudessa esiin tulleista asioista.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska asian käsittely
on valmistelua (KL 24:5).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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PÄIVI HUHTASEN ALOITE
KN 3/26.3.2019 66 § 11)
Päivi Huhtanen jätti aloitteen (liitteenä 1) Huittisten seurakunnan kirkkoneuvostolle.
Päätös: Kirkkoneuvosto otti aloitteen vastaan valmistelua varten.
-----------------

KN 4/14.5.2019 76 §
Liitteenä 1 on Päivi Huhtasen aloite seurakunnan kahvitusten ja ruokatarjoilujen
sekä tilojen vuokrauspalvelujen järjestämiseksi vähintään sille tasolle, jolla ne olivat ennen niihin kohdistettuja säästötoimia. Tarjoiluihin ja vuokraukseen liittyvien
käytäntöjen osalta päätöksenteko kuuluu operatiiviselle johdolle eli kirkkoherralle
ja talouspäällikölle. Koska aloitteessa on otettu kantaa siihen, millä toimenpiteillä
aloitteessa mainittuihin tavoitteisiin voitaisiin päästä, on hyvä tässä yhteydessä
tuoda esiin niitä tekijöitä, jotka edellyttävät sitoutumista kirkkoneuvostossa aiemmin tehtyihin päätöksiin.
Huittisten seurakunnan jäsenmäärän ja jäsenten ikärakenteen kehitys ovat haasteita seurakunnan taloudelle. Vuodesta 2011 seurakunnan jäsenmäärä on
vähentynyt 10,7 %, 9392 jäsenestä 8388 jäseneen. Seurakunnan jäsenten ikärakenteen kehitystä kuvaa samana aikana tapahtunut kehitys kastettujen ja
kuolleiden suhteessa. Vuonna 2011 kastettuja on ollut 96 ja kuolleita 116 (82,8
%). Vuonna 2018 kastettuja oli 56 ja kuolleita 141 (39,7 %). Kirkollisveroprosentti
on ollut vuodesta 2011 alkaen 1,5 %. Verotulot ovat laskeneet vuoden 2011
1 812 273 eurosta vuoden 2018 1 687 555 euroon eli -6,9 %. Huittisten seurakunnan verotulot vähenivät 5,4 % vuodesta 2017 vuoteen 2018. Huittisten
seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2018 oli 77 248,86 € alijäämäinen. Vuoden
2019 talousarvio on 170 860,02 € alijäämäinen. Lisäksi suunnitelmavuodet 20202021 ovat alijäämäisiä (vuosi 2020 146 469,56 € ja 2021 185 669,23 €).
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 13/2018 mainitaan: ”Talouden tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttö- ja
ylläpitokustannusten karsimista että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen
liittyviä ratkaisuja… Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita,
joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää
jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin
ja laajentamiseen. Elleivät edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin – ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin.”
Huittisten seurakunnan kirkkoneuvoston hyväksymissä talousarvion laadintaohjeissa on ollut vuodesta 2017 maininta ”Kokouskahvitusten ja tilaisuuksien
tarjoilua tulee vähentää tai kokonaan luopua tarjoilusta.” Tarjoilujen vähentämisen ja osittain jopa niistä luopumisen taustalla on seurakunnan talouden
tasapainottaminen. Talouden tasapainottaminen edellyttää seurakunnan perustehtävän määrittelyä ja tasapainottamisen keinoja on lähdetty hakemaan
ensisijaisesti menojen vähentämisestä. Huittisten seurakunnassa on mietitty ratkaisuja, joilla varmistetaan seurakunnan perustehtävän toteutuminen
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________
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PÄIVI HUHTASEN ALOITE
jatkuu…
mahdollisimman laaja-alaiselle seurakuntalaisten joukolle – vastasyntyneestä
kastettavasta lapsesta aina hautaan siunaamiseen saakka. Tämä tarkoittaa käytännössä myös vaikeiden päätösten tekemistä yksittäisten taustaryhmien
kannalta tai työalojen toimintojen osalta – sekä näihin ratkaisuihin ja päätöksiin
sitoutumista.
27.3.2019 järjestetyssä luottamushenkilökoulutuksessa nostettiin niin ikään esiin,
että seurakunnan tehtävä eroaa toisen julkisoikeudellisen organisaation eli kunnan roolista mm. siinä, että seurakunnan tehtävä ei ole tuottaa palveluita
seurakuntalaisille. Kahvitusten ja ruokatarjoilujen järjestäminen sekä tilojen vuokrauspalvelut eivät ole seurakunnan perustehtäviä, joten säästötoimet on
tarkoituksenmukaisinta alkuvaiheessa kohdentaa niihin. Tietyt välttämättömiksi
katsotut tarjoilut, kuten rippileirien ruokailut, seurakunta järjestää ostopalveluna.
Aloitteessa on mainittu säästötoimien johdosta muilta työntekijöiltä tarvittu järjestelytoiminta ja työaika. Huittisten seurakunnan työntekijöiden keskuudessa
(erityisesti aloitteessa nimettyjen työntekijäryhmien osalta) tilannetta on aiemmin
mainitun Kirkkohallituksen yleiskirjeen 13/2018 mukaisesti hyödynnetty jäljelle
jääneen henkilöstön tehtävänkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Aloitteessa mainituista työntekijäryhmistä suurin osa ei ole samaa
mieltä aloitteessa esitetyn väitteen kanssa, että muutokset olisivat aiheuttaneet
runsaasti pahaa mieltä oman työajan menetyksen ja työhön keskittymismahdollisuuden suhteen. Tehtävänkuvien muuttaminen on sujunut hyvässä
yhteishengessä ja rakentavasti.
Kaikki kirkkoneuvoston tähän mennessä tehdyt päätökset, joihin aloitteessa voidaan katsoa viitattavan ovat tulleet lainvoimaisiksi. On luonnollista, että muutos
aiheuttaa aina muutosvastarintaa ja muutoksiin sopeutuminen vie oman aikansa.
Aloitteessa ei ole tuotu aiempiin päätöksiin liittyviä sellaisia uusia seikkoja, joiden
johdosta voitaisiin tulkita, että tehdyissä päätöksissä olisi asiavirheitä. On kuitenkin selvää, että Huittisten seurakunta on epäonnistunut viestinnässään.
Päätöksistä ja niiden taustalla vaikuttavista asioista olisi pitänyt tiedottaa aktiivisesti jo vuoden 2018 aikana. Viestinnän osalta tilannetta voidaan nyt korjata,
mutta sen osalta asia jää kirkkoherran päätettäväksi.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että Päivi Huhtasen
aloite ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

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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SUOSITUS EPÄASIALLISTA KOHTELUA JA HÄIRINTÄÄ EHKÄISEVISTÄ
TOIMENPITEISTÄ
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä A3/2018 kerrotaan suosituksesta epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä seuraavasti: ”Kirkon
pääsopijaosapuolet suosittavat seurakunnille, että ne ehkäisevät epäasiallista
kohtelua ja häirintää valmistelemalla ja hyväksymällä hyvää käytöstä koskevan
sitoumuksen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten. Sopijaosapuolet
ovat laatineet seurakuntien valmisteluprosessia varten kaksi mallia, jotka ovat
suosituksen liitteenä 1, Hyvään käytökseen sitoutuminen, ja liitteenä 2, Toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten. Seurakuntaa/seurakuntayhtymää
sitovaksi suosituksen sisältämät mallit tulevat seurakunnan/seurakuntayhtymän
asiassa toimivaltaisen viranomaisen (tavallisesti kirkkoneuvosto/yhteinen kirkkoneuvosto) päätöksellä. Asiaan sitoutumisen kannalta on tärkeää, että päätöstä
edeltää yhteistoiminnallinen valmistelu, johon työpaikan toimijat voivat mahdollisimman laajasti osallistua. Tässä yleiskirjeessä osapuolet ohjeistavat myös
suosituksen yhteistoiminnallista täytäntöönpanoa. Seurakuntatyönantajia sitoo
kaikkien muiden työnantajien lailla lakisääteinen vastuu työpaikan terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Niiden on myös ryhdyttävä toimenpiteisiin häirinnän ja
epäasiallisen kohtelun tapauksien selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi.”
Huittisten seurakunnalla on vuonna 2012 kirkkoneuvostossa (KN1/10.1.2012 11
§) hyväksytty toimintamalli Käytännön menettelytavat epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi. Osana vuonna 2019 tapahtuvaa Varhaisen tuen mallin päivitystä
toimintamalli on suosituksen mukaisesti käsiteltävä ja päivitettävä. Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä liitteineen on liitteenä
1. Suositusta liitteineen on käsitelty työntekijäkokouksessa 10.4.2019 ja liitteet
on muokattu Huittisten seurakuntaa varten. Liitteenä 2 on Hyvään käytökseen
sitoutuminen ja liitteenä 3 on Toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten. Yhteistyötoimikunta käsittelee suositusta liitteineen kokouksessaan 6.5.2019.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy Huittisten seurakunnan osalta Hyvään käytökseen sitoutumisen (liite 2) ja Toimintaohjeet
ristiriitatilanteita varten (liite 3).

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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TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN JAKAMINEN LÄHETYSJÄRJESTÖJEN
KESKEN
Lähetystyön vastuuryhmän kokous pidetään 3.5.2019. Kokouksessa käsitellään
ehdotus määrärahojen jakamiseksi.
Yli 1 000 €:n määrät on aiemmin maksettu kahdessa osassa, toinen keväällä toinen syksyllä.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös: Vastuuryhmän ehdotus jaettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokouksessa,
ehdotus liitteenä 1. Talouspäällikkö antoi päätösehdotuksenaan: ”Hyväksytään
vastuuryhmän ehdotus. Yli 1 000 €:n avustukset maksetaan kahdessa osassa.”
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
79 §

PÖYTÄKIRJA
4/14.5.2019

SIVU
8/21

LÄHETYSJÄRJESTÖJEN KESÄJUHLIEN KOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA
Lähetystyön vastuuryhmän kokous pidetään 3.5.2019. Kokouksessa käsitellään
ehdotus seurakunnan edustajista lähetysjärjestöjen kesäjuhlille. Seurakunta
maksaa osallistujien kohtuulliset matka-, ruoka- ja yöpymiskulut.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös: Lähetystyön vastuuryhmä esittää, että lähetysjärjestöjen kesäjuhlille nimettäisiin edustajat seuraavasti:
- SLEY:n evankeliumijuhla 28.-30.6.2019 Porissa: Seppo Rauvala ja Jaakko
Lehtimäki.
- Kansanlähetyspäivät 5.-7.7.2019 Ryttylässä: Pirkko Setälä
- Kylväjä 14.-16.6.2019 Hyvinkäällä. Helena ja Tapani Suojanen
Kirkkoherra teki vastuuryhmän esitykseen lisäyksen ”Mikäli edeltävien vuosien
tapaan evankeliumijuhlien yhteydessä pidetään seurakuntien kokous, määrätään
SLEY:n evankeliumijuhlien yhteydessä pidettävään seurakuntien edustajien kokoukseen Huittisten seurakunnan viralliseksi edustajaksi Jaakko Lehtimäki.”
Kirkkoherra antoi päätösehdotuksenaan: ”Hyväksytään esitysten mukaisesti.”
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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TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2018-2020
Liitteenä 1 on Huittisten seurakunnan työsuojelun toimintaohjelma. Työntekijöillä
on ollut mahdollisuus kommentoida työsuojelun toimintaohjelmaa, jonka jälkeen
toimintaohjelma on hyväksytty yhteistyötoimikunnan kokouksessa 1.4.2019.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 1 mukaisen
työsuojelun toimintaohjelman vuosille 2018-2020.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

81 §

EVANKELIOIMISTYÖN VASTUURYHMÄN MÄÄRÄRAHA-ANOMUS
Evankelioimistyön vastuuryhmä on tehnyt anomuksen Helvi Moision testamenttivarojen käytöstä vuonna 2019 (liite 1).
Varoilla on tarkoitus järjestää keväällä raamattuopetusilta ja syksyllä Alfa-kurssin
viikonlopputapahtuma. Molemmat ovat toimintaa, jonka tukemiseen varat on tarkoitettu ja näiden järjestäminen tukee seurakunnan perustehtävää.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
myöntää evankelioimistyön vastuuryhmän käyttöön Helvi Moision testamenttirahastosta 1 000 euroa Alfa-kurssin viikonlopputapahtuman järjestämiseen sekä
150 euroa raamattuopetuksen järjestämiseen.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää evankelioimistyön vastuuryhmän käyttöön Helvi Moision testamenttirahastosta 1 000
euroa Alfa-kurssin viikonlopputapahtuman järjestämiseen sekä 150 euroa raamattuopetuksen järjestämiseen.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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SEURAKUNTAMESTARIN PALKKAAMINEN
KN 3/26.3.2019 63 §
Kaikkien avoimien virkojen ja toimien suhteen mietitään, onko viran/toimen täyttö välttämätöntä. Taloudellisesti seurakunta säästäisi pelkissä palkkakuluissa noin 28 000 – 36
000 € + sivukulut n. 23,5 % vuosittain. Seurakuntamestarille kuuluvien töiden luonteesta
ja monipuolisuudesta johtuen seurakuntamestarin töitä ei ole mahdollista hankkia ostopalveluna. Huittisten seurakunnassa on tällä hetkellä seurakuntamestari, vahtimestari ja
osa-aikainen seurakuntamestari (suntio). Osa-aikaisen seurakuntamestarin osa-aikaisuusprosentti on 26,10 %, mutta hänellä joudutaan teettämään lisätöitä, joten tarve
kokoaikaiselle seurakuntamestarille on edelleen olemassa. Liitteenä 1 on seurakuntamestarin viran johtosääntö.
Seurakuntamestarin tehtävän tarkoitus on varmistaa seurakunnan tilaisuuksien pitäminen ylläpitämällä siivousta ja järjestystä sekä ulkona että sisällä Huittisten seurakunnan
omistamissa kiinteistöissä. Lisäksi seurakuntamestari huolehtii seurakunnallisen toiminnan tarvitsemien edellytysten luomisesta ja käytännön toteutuksesta. Työtehtävät
vaihtelevat vuodenajasta, toimitusten määrästä sekä muista tehtävistä riippuen. Seurakuntamestarille kuuluu suntion, vahtimestarin, kellonsoittajan ja talonmiehen työtehtäviä.
Työtehtäviä ovat mm.
• Seurakunnan kiinteistöjen hoitaminen, talonmiehentyöt (siivous, ulkotyöt, lumenluonti, hiekotus, nurmikoiden leikkaus, pienet korjaukset ja muut
kiinteistönhuoltotoimenpiteet)
• Jumalanpalveluksissa ja muissa kirkollisissa toimituksissa avustaminen
• Uurnien avaus Huittisissa, uurnien lasku kesä- ja talviaikaan Huittisissa
• Muut Huittisten seurakunnan seurakuntamestarin johtosäännössä mainitut työtehtävät
Ehdotus työsuhteisen seurakuntamestarin hakuilmoituksesta tuodaan kokouksessa käsiteltäväksi.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että
1) Seurakuntamestarin työsuhde julistetaan haettavaksi 23.4.2019 klo 13 mennessä.
2) Työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva, koeaika on 6 kuukautta.
3) Työsuhteen palkkaus määräytyy kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 401 mukaan, lisäksi vaativuusosa 59,88 €/kk.
4) Hakuilmoitus julkaistaan Huittisten seurakunnan omilla verkkosivuilla, Lauttakylä-lehdessä, Alueviesti-lehdessä, Te-palvelut.fi -verkkosivuilla (ent. mol.fi), kirkon rekrysivulla, seurakunnan ilmoitustaululla sekä Kotimaa -lehdessä.
5) Valitaan valintatyöryhmä valitsemaan haastateltavat ja suorittamaan haastattelut
sekä valtuutetaan työryhmä tekemään valinta mahdollisimman nopeasti.
Päätös: Keskustelun jälkeen talouspäällikkö muutti päätösehdotuksen kohdan 5) kuulumaan seuraavasti: ”Valitaan valintatyöryhmä valitsemaan haastateltavat ja suorittamaan
haastattelut sekä tekemään esitys valittavasta kirkkoneuvostolle, siten että valinta voidaan tehdä kirkkoneuvoston kokouksessa 14.5.2019.”
Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti, muutetulla kohdalla 5). Työryhmään valittiin yksimielisesti Reima Puukki, kirkkoherra, Matti Virtanen ja talouspäällikkö.
-----------------

KN 4/14.5.2019 82 §
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
82 §

PÖYTÄKIRJA
4/14.5.2019

SIVU
11/21

SEURAKUNTAMESTARIN PALKKAAMINEN
jatkuu…
Valintatyöryhmä kokoontui tiistaina 23.4.2019 ja valitsi hakemusten perusteella
haastatteluun 3 hakijaa. Hakijoita seurakuntamestarin työsuhteeseen oli yhteensä 9 henkilöä. Valintaryhmä haastattelee haastatteluun valitut tiistaina
7.5.2019. Yhteenveto hakijoista tuodaan kokouksessa nähtäväksi ja valintaryhmän esitys valittavasta annetaan kokouksessa.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös: Talouspäällikkö antoi päätösehdotuksenaan: ”Valintatyöryhmän esityksen mukaisesti seurakuntamestarin työsuhteeseen palkataan Jouni Laitinen.
Työsuhde täytetään 1.7.2019 alkaen.”
Mikko Kaunisto teki vastaehdotuksen, että asian käsittely siirretään seuraavaan
kokoukseen. Sinikka Ritakallio kannatti ehdotusta.
Suoritettiin äänestys asian käsittelyn siirrosta seuraavaan kokoukseen. Äänestys
suoritettiin nostamalla kättä.
Siirtoa seuraavaan kokoukseen kannattivat:

Mikko Kaunisto
Sinikka Ritakallio
Mari Suomela
Maritta Tuominen

Asian käsittelyä tässä kokouksessa kannattivat: Ilona Kojo
Jani Laaksonen
Ritva Palokangas
Reima Puukki
Matti Virtanen
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena oli, että asia käsitellään tässä
kokouksessa.
Talouspäällikkö esitteli kaikki hakijat ja oleelliset tiedot heidän kokemuksestaan ja
koulutuksestaan suullisesti. Hakijat aakkosjärjestyksessä: Juha Hellstén, Anne
Huhtanen, Jouni Laitinen, Miika Orpana, Matti Ruohomaa, Kirsi Sarin, Akseli
Siira, Samuli Siira ja Osku Vesala.
Päätettiin talouspäällikön kokouksessa antaman päätösehdotuksen mukaisesti,
että seurakuntamestarin työsuhteeseen palkataan Jouni Laitinen. Työsuhde täytetään 1.7.2019 alkaen.

Muutoksenhaku: Valitusosoitusohjetta ei anneta.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2019
Liitteenä 1 on tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla ja liitteenä 2 tiliryhmätasolla pääluokittain. Liitteenä 3 on toteuma 31.3.2019, joka näyttää 77 227,54 € ylijäämää.
Kokouksessa jaetaan raportit talousarvion toteutumisesta 30.4.2019. Viime
vuonna toteuma 30.4.2018 näytti 238 926,44 € ylijäämää ja tilikauden tulos oli
lopulta 77 248,86 € alijäämäinen.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto merkitsee tilanteen tiedoksi.

Päätös: Raportit talousarvion toteutumisesta 30.4.2019 jaettiin kokouksessa.
Liite 4 tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla, liite 5 tiliryhmätasolla pääluokittain ja
liite 6 toteuma 30.4.2019, joka näyttää 122 851,02 € ylijäämää. Kirkkoneuvosto
merkitsi tilanteen tiedoksi.

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

84 §

VUODEN 2020 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET
Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen (KJ) 15 lukuun. Siinä säädetään
myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan
ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti.
Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2)
Sakastin sivuille on kerätty valtion ja tutkimuslaitosten sekä pankkien talouden
ennusteita kuluvalle vuodelle ja seuraavalla vuodelle. Ennusteet on koottu 0609/2018 julkaistuista ennusteista. Ennusteiden yhteenvedon mukaan (keskiarvo
ennusteista) vuonna 2020 BKT kasvaa 1,5 %, inflaatio on 1,6 %, ansiotaso kasvaa 2,7 % ja työttömyysaste laskee 7,2 %:iin.
Talousarvion laadinnassa taloudellisena lähtökohtana on verotulojen kehitys.
Huittisten seurakunnan kirkollisveron tuloveroprosentti on ollut 1,5 % vuodesta
2011. Huittisten seurakunnan verotulojen kehitys:
jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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VUODEN 2020 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET
jatkuu…
kirkollisvero
verovuosi 2019 TA
verovuosi 2018
verovuosi 2017
verovuosi 2016
verovuosi 2015
verovuosi 2014
verovuosi 2013
verovuosi 2012
verovuosi 2011

1 709 000,00
1 687 555,25
1 783 098,10
1 753 245,73
1 815 272,55
1 807 243,00
1 790 521,84
1 722 810,00
1 733 959,20

yhteisövero/
valtionrahoitus
194 390,00
202 264,44
203 330,16
233 079,39
190 215,16
167 431,59
168 161,22
161 899,36
219 771,76

yhteensä
1 903 390,00
1 889 819,69
1 986 428,26
1 986 325,12
2 005 487,71
1 974 674,59
1 958 683,06
1 884 709,36
1 953 730,96

muutos ed.
vuoteen
0,72 %
-4,86 %
0,01 %
-1,00 %
1,60 %
0,80 %
3,90 %
-3,50 %
10,10 %

Tammi-huhtikuussa 2019 tilitetyt kirkollisverotulot olivat 3,5 % pienemmät kuin
edellisenä vuonna vastaavaan aikaan eli 23 549 euroa pienemmät kuin vuonna
2018. Koko kirkon osalta verotulot ovat pienentyneet alkuvuonna 2019 edellisen
vuoden vastaavaan aikaan -2,7 %.
Vuoden 2018 tilinpäätös oli 77 248,86 € alijäämäinen. Kuluvan vuoden talousarvio on 170 860,02 € alijäämäinen. Suunnitelmavuosi 2020 on 146 469,56 €
alijäämäinen ja suunnitelmavuosi 2021 on 185 669,23 € alijäämäinen. Kuluvan
vuoden talousarvion toimintakate on 1 760 080 € ja vuosikate 39 890 €, joka jo
lähtötasoltaan alijäämäisenä ei riitä poistoihin. 31.12.2018 taseessa oli Edellisten
tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilillä 868 319,45 €. Vuoden 2018 alijäämä ja alijäämäiset talousarvio 2019 sekä suunnitelmavuodet 2020-2021 vähentävät tämän
tilin saldon 288 071,78 euroon (ennuste taseen saldosta 31.12.2022). Talouden
tasapainottaminen on erittäin ajankohtaista ja vaatii vaikeidenkin päätösten tekemistä. Kiinteistöjen iästä johtuen tarve vuosi- ja peruskorjauksille kasvaa ja
samaan aikaan yleinen kustannustaso nousee tasaisesti. Toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen siten, että saadaan aikaan pysyviä kustannussäästöjä, on
avainasemassa.
Toimintamenojen vähentäminen pysyvästi edellyttää seurakunnan perustehtävän
määrittelyä tarkemmin. Talouden ohjaamisen työkaluiksi Huittisten seurakunnalle
on lähitulevaisuudessa laadittava henkilöstöstrategia ja kiinteistöstrategia. Osana
henkilöstöstrategiaa on mietittävä, miten henkilöstön ja henkilöstökulujen vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi.
On kiinnitettävä huomiota tukipalveluihin ja kiinteistörakenteeseen – miten nämä
palvelevat seurakunnan perustehtävää ja keskitytäänkö rakenteisiin vai toimintaan. Työnteon edellytyksistä on kuitenkin pidettävä huolta, sillä työnantajalla
tulee olla riittävä henkilöstö tehtävänsä hoitamista varten (KL 6:1,5). Tuloja voidaan pyrkiä lisäämään veroprosenttia nostamalla, kiinteistöjä myymällä tai sijoitustoimintaa kehittämällä. Sijoitustoiminnan kehittäminen verovaroin rahoitetussa
julkisyhteisössä tarkoittaa riskitason noston sijaan pikemmin sijoitusratkaisujen
kustannusrakenteen tarkastelua.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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VUODEN 2020 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET
jatkuu…
Nykyinen työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 asti. Talousarvioraami vuodelle 2020 laaditaan siten, että varaudutaan nykyisen henkilöstön palkkamenojen työehtosopimuksen mukaisiin korotuksiin sisältäen suorituslisäjärjestelmään varattavan summan vähintään 1,6 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä
olevien palkoista. Voimassa olevan palkkaratkaisun kustannusvaikutus on Kirkon
työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2020 +0,9 % (vaikutus kolmelta kuukaudelta). Tämän lisäksi varaudutaan loppuvuoden osalta 1 %:n palkankorotuksiin.
Toiminnan turvaamiseksi on pyrittävä löytämään kuluja karsivia ratkaisuja ja kustannustehokkaita toimintatapoja (esim. toimenkuvien tarkistamiset, yhteistyö eri
tahojen kanssa, palvelu- ja tarvikekustannusten vähentäminen eri työaloilla). Uusia palvelussuhteita ei tule perustaa ilman erityistä harkintaa.
Liitteenä 1 on tarkempia talousarvion laadintaohjeita ja liitteenä 2 on vuonna 2020
käyttöön otettava tililuettelo kulutilien osalta.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeet ja merkitsee tiedoksi liitteen 2 mukaisen Huittisten
seurakunnan tililuettelon käytettävien kulutilien osalta.
Päätös: Talouspäällikkö muutti päätösehdotuksensa kuulumaan: ”Kirkkoneuvosto
hyväksyy vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeet korjatun liitteen 1 mukaisesti
ja merkitsee tiedoksi liitteen 2 mukaisen Huittisten seurakunnan tililuettelon käytettävien kulutilien osalta.” Mikko Kaunisto teki vastaehdotuksen, että hyväksytään alkuperäinen päätösehdotus. Sinikka Ritakallio kannatti ehdotusta.
Suoritettiin äänestys hyväksyttävästä päätösehdotuksesta. Äänestys suoritettiin
nostamalla kättä.
Muutettua päätösehdotusta kannattivat:

Ilona Kojo
Jani Laaksonen
Matti Virtanen

Alkuperäistä päätösehdotusta kannattivat:

Mikko Kaunisto
Ritva Palokangas
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Maritta Tuominen

Mari Suomela äänesti tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen jälkeen kirkkoneuvoston päätökseksi tuli
alkuperäinen päätösehdotus alkuperäisellä liitteellä 1.

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

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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TOIMISTOSIHTEERI ELINA KETOSEN IRTISANOUTUMINEN
Elina Ketonen on jättänyt 28.3.2019 päivätyn irtisanoutumisilmoituksen Huittisten
seurakunnan osa-aikaisen toimistosihteerin määräaikaisesta tehtävästä, siten
että palvelussuhteen viimeinen voimassaolopäivä on ollut 14.4.2019.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto on saanut tiedon irtisanoutumisesta.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakukielto (Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom.)

86 §

KIRKKOHERRANVIRASTON OSA-AIKAISEN TOIMISTOSIHTEERIN PALKKAAMINEN
Kirkkoherranviraston osa-aikainen toimistosihteeri Elina Ketonen on irtisanoutunut tehtävästä ja hänen työsuhteensa on päättynyt 14.4.2019.
Kirkkoherranvirastossa on tarve osa-aikaiselle toimistosihteerille ainakin vuoden
2020 loppuun, ennen kuin seurakunta on velvoitettu kuulumaan johonkin aluerekisteriin.

Päätösehdotus (kirkkoherra):
1) Kirkkoherranviraston osa-aikaisen toimistosihteerin työsuhde julistetaan
haettavaksi 26.5.2019 klo 16 mennessä.
2) Työsuhde on määräaikainen 31.12.2020 asti, koeaika 4 kuukautta
3) Työsuhteen palkkaus määräytyy kirkon yleisen palkkausjärjestelmän
vaativuusryhmän 401 mukaan.
4) Hakuilmoitus julkaistaan Huittisten seurakunnan omilla verkkosivuilla,
Lauttakylä-lehdessä, Alueviesti-lehdessä, te-palvelut.fi -verkkosivuilla sekä
seurakunnan ilmoitustaululla.
5) Valitaan valintatyöryhmä valitsemaan haastateltavat ja suorittamaan
haastattelut sekä valtuutetaan työryhmä tekemään valinta mahdollisimman
nopeasti.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Työryhmään valittiin yksimielisesti kirkkoherra Jani Laaksonen, talouspäällikkö Sanna Kemppi ja Matti Virtanen.

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

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
87 §

PÖYTÄKIRJA
4/14.5.2019

SIVU
16/21

TIEDOTUSTOIMIKUNNAN MUUTTAMINEN VIESTINNÄN VASTUURYHMÄKSI
KN 2/19.02.2019 37 § 3)
KN 5/13.6.2017
Huittisten seurakunnan tiedotustoimikunnan ohjesääntö on hyväksytty kirkkoneuvostossa 10.3.2009. Ohjesäännön mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Kirkkoherran
lisäksi toimikuntaan kuuluu yksi työntekijöiden valitsema edustaja sekä kolme kirkkoneuvoston valitsemaa jäsentä. Kirkkoneuvosto on (29§/14.2.2017) valinnut
tiedotustoimikuntaan jäseniksi vuosiksi 2017-2018 Sirpa Honkasen, Anne Palosen ja
Satu Ojalan.
Tiedotustoimikunta on hyväksynyt 11.5.2017 uuden tiedotuksen vastuuryhmän ohjesäännön (liite 1/ kn 13.6.2016 / 100 §) ja päättänyt esittää sen kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto hyväksyy,
• että tiedotustoimikunta muutetaan tiedotuksen vastuuryhmäksi ja hyväksytään liitteenä oleva vastuuryhmän ohjesäännön
• että vuosiksi 2017-2018 valitut jäsenet jatkavat toimikauden loppuun asti.
Päätös: Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
----------------KN 2/19.02.2019 37 § 3)
Vuonna 2017 kirkkoneuvosto on hyväksynyt tiedotustoimikunnan muuttamisen tiedotuksen vastuuryhmäksi ja hyväksynyt vastuuryhmälle liitteenä 1 olevan ohjesäännön.
Seurakunnan hallintomalli ja vastuuryhmien toimintasäännöt on hyväksytty kirkkovaltuustossa, joten myös tiedotustoimikunnan muutos vastuuryhmäksi ja sen ohjesääntö
tulee hyväksyä kirkkovaltuustossa.
Päätösehdotus (kirkkoherra):
A) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy tiedotustoimikunnan muuttamisen tiedotuksen vastuuryhmäksi ja että kirkkovaltuusto hyväksyy
liitteenä oleva tiedotuksen vastuuryhmän ohjesäännön.
B) Kirkkoneuvosto päättää, että tiedotustoimikuntaan vuosiksi 2019-2020 valitut jäsenet
jatkavat toimikauden loppuun asti, kun muutos toimikunnasta vastuuryhmäksi on hyväksytty kirkkovaltuustossa.
Päätös: Keskustelun jälkeen kirkkoherra muutti päätösehdotustaan seuraavasti: ”Palautetaan asia valmisteluun”. Päätettiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

----------------KN 4/14.05.2019 87 §
Kirkkoneuvosto on käsitellyt kokouksessaan KN 2/19.2.2019 37 § 3) tiedotuksen
vastuuryhmän ohjesääntöä. Kirkkoneuvosto päätti, että asia palautetaan valmisteluun.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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TIEDOTUSTOIMIKUNNAN MUUTTAMINEN VIESTINNÄN VASTUURYHMÄKSI
jatkuu…
Tiedotustoimikunnan muuttaminen viestinnän vastuuryhmäksi seuraa seurakunnan hallinnon uudistamista yhtenäistäen samantasoiset ryhmät, yhtenäistämällä
niitä ohjaavia toimintasääntöjä sekä päivittäen myös näkökulman ryhmän työn
tarkoituksesta tähän aikaan.

Päätösehdotus (kirkkoherra):
A) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tiedotustoimikunta muutetaan
viestinnän vastuuryhmäksi ja että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan
viestinnän vastuuryhmän toimintasäännön.
B) Kirkkoneuvosto päättää, että tiedotustoimikuntaan vuosiksi 2019-2020 valitut
jäsenet jatkavat toimikauden loppuun asti ja vastuuryhmään valitaan kirkkoneuvoston edustaja, kun muutos toimikunnasta vastuuryhmäksi on hyväksytty
kirkkovaltuustossa.

Päätös: Kirkkoherra avasi päätösehdotuksen kohdan A keskustelulle. Kirkkoherra
teki keskustelun aikana muutosehdotuksen liitteenä 1 olevaan toimintasääntöön
siten, että 5 §:n toisesta kappaleesta poistetaan kohta ”työalasta vastaavalle papille, kanttoreille, kirkkoneuvoston puheenjohtajalle”. Keskustelun aikana Sinikka
Ritakallio teki muutosehdotuksen toimintasääntöön (Sinikka Rikallion muutokset
liitteenä 2). Mari Suomela kannatti Ritakallion ehdotusta.
Kirkkoherran A kohdan päätösehdotusta esitetyllä muutoksella 5 §:ään
kannattivat:
Mikko Kaunisto
Ilona Kojo
Jani Laaksonen
Ritva Palokangas
Reima Puukki
Maritta Tuominen
Matti Virtanen
Ritakallion muutosehdotuksia kannattivat:

Sinikka Ritakallio
Mari Suomela

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että A) kohdan päätösehdotus oli hyväksytty kirkkoherran 5 §:ään tekemällä muutoksella.
Kohta B) hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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LAPSITYÖNOHJAAJA MARJO LEHIKOISEN IRTISANOUTUMINEN
Marjo Lehikoinen on jättänyt 11.4.2019 päivätyn irtisanoutumisilmoituksen Huittisten seurakunnan lapsityönohjaajan virasta, siten että palvelussuhteen
viimeinen voimassaolopäivä on 15.8.2019.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto on saanut tiedon irtisanoutumisesta.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakukielto (Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom.)

89 §

MUUT ASIAT
1) Huittisten seurakunnan kuukausiraportti
Liitteenä 1 on Huittisten seurakunnan kuukausiraportti. Raportin on lähettänyt
Kirkkohallitus. Raportin luvut kuvaavat ajanjaksoa 01-03/2019 (jäsenmäärä maaliskuun 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: Koska liite 1 oli jäänyt liitteiden joukosta pois, talouspäällikkö muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: ”Asia käsitellään seuraavassa
kokouksessa.” Päätettiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
89 §

PÖYTÄKIRJA
4/14.5.2019

SIVU
19/21

MUUT ASIAT
2) Sähköurkujen myynti tai poisto
Huittisten seurakunnassa on jäänyt ylimääräisiksi kaksi sähköurkua. Käytöstä
poistetut soittimet vievät tilaa varastossa eikä kyseessä olevia käytöstä poistettuja soittimia ole tarkoituksenmukaista säilyttää, koska seurakunnalla ei ole niille
käyttöä jatkossa.
Huittisten seurakunnan taloussäännön 6 §:ssä Omaisuuden hoito säädetään irtaimiston poistosta tai myynnistä seuraavasti: ”Kirkkoneuvosto antaa ohjeen
seurakunnan irtaimiston luetteloinnista sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden
käytöstä, poistosta ja myynnistä." Kirkkoneuvosto päättää irtaimen omaisuuden
myynnistä ja lahjoituksesta 50 000 € rahamäärään asti.
Soittimet ovat vanhoja, mutta toimivia. Käytettyinä niiden käypää arvoa on vaikea
määritellä, mutta arvo on vähäinen. Seurakunnalta ylimääräisiksi jääneet kaksi
arkkupakastinta myytiin huhti-toukokuun vaihteessa Huutokaupat.com -palvelun
kautta ja palvelu soveltuisi mahdollisesti myös sähköurkujen myyntikanavaksi.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön hoitamaan soittimien myynnin tai poiston. Jos halukkaita ottajia ei löydy kohtuuajassa,
soittimet toimitetaan asianmukaiselle jätteen keräyspaikalle.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
90 §

PÖYTÄKIRJA
4/14.5.2019

SIVU
20/21

ILMOITUSASIAT
1. Talouspäällikön päätökset: 10-15/2019
2. Kirkkoherran päätökset: 11-14/2019
3. KIPAssa tehdyt viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherran hyväksymät ajalta: 1.3. – 30.4.2019
Talouspäällikön hyväksymät ajalta: 1.3. – 30.4.2.2019
4. Neuvottelut aluekeskusrekisteristä alkavat 23.5.2019 Porissa. Paikalle on kutsuttu virkamiesjohto ja luottamushenkilöpuheenjohtajisto.
5. Kimmo Malinen on aloittanut 1.5.2019 Huittisten seurakunnassa vs. seurakuntapastorina. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt kokouksessaan
2.5.2019 päätöksen § 222 (liite 1) Viranhoitomääräys Kimmo Maliselle Huittisten
seurakuntaan ajalle 1.5.2019-28.2.2020. Päätöksessään tuomiokapituli antoi
Kimmo Maliselle viranhoitomääräyksen Huittisten seurakunnan seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 1.5.2019-28.2.2020. Virkaa perustamatta ajalle 1.28.2.2020.
6. Jani Laaksosen koulutuspalaute KirVESTESin soveltamispäivät 4.4.2019.
7. Huittisten seurakunta siirtyy käyttämään gluteenitonta ehtoollisleipää.
8. Vähäjoen yksityistien vuosikokous pidettiin 7.5.2019 Huittisissa. Seurakunnalla
ei ollut edustajaa vuosikokouksessa.
9. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt kokouksessaan 2.5.2019
päätöksen § 219 (liite 1) Marith Leppäkari-Lindbergin irtisanoutuminen Huittisten
seurakunnan seurakuntapastorin viransijaisuudesta 20.5.2019 lukien. Päätöksessään tuomiokapituli merkitsi tiedoksi Marith Leppäkari-Lindbergin
irtisanoutumisen Huittisten seurakunnan seurakuntamestarin viransijaisuudesta
20.5.2019 lukien ja totesi, että Leppäkari-Lindbergin palvelussuhde Huittisten
seurakuntaan päättyy 20.5.2019 lukien.
10. Aitola ravintolan lopetettua toimintansa Huittisten seurakunnan tarjoilujen järjestäminen on siirretty Marja Kynnysmaalle.
11. IT-alueelta on tullut tiedote, jonka mukaan kirkon pilvipalvelu-uudistus näyttää
tällä hetkellä epäonnistuneen erityisesti tietoliikenteen hitauden vuoksi. Uusi sähköposti toimii valtakunnallisesti erittäin hitaasti. Kaikkien seurakuntien siirtyminen
uuteen sähköpostiin on ilmeisesti hyydyttänyt kirkkoverkon. Sähköposti tuntuu
kuormittavan kirkkoverkkoa siinä määrin, että muukin työ on toistuvasti ollut hyvin
vaikeaa. Siihen ei valitettavasti ole IT-aluekeskuksella korjausta. Operaattori on
kaksi kertaa yrittänyt nostaa koko kirkkoverkon nopeutta, mutta projekti ei ole onnistunut. Uuden yrityksen ajankohdasta ei ole saatu tietoa. Päivityksessä
tarkoitus tuplata ytimen kapasiteetti ja Internet-liittymän nopeus.

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
91 §

PÖYTÄKIRJA
4/14.5.2019

SIVU
21/21

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Kirkkoherran ehdotus: Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 20.5.2019
– 3.6.2019 viraston aukioloaikana ja siitä ilmoitetaan ko. aikana viraston ilmoitustaululla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

92 §

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

93 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.03. Kirkkoherra luki Herran siunauksen.

_________________________
Jani Laaksonen
puheenjohtaja

_________________________
Sanna Kemppi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi
Huittinen 17.5.2019

_________________________
Ilona Kojo

_________________________
Matti Virtanen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
20.5.2019 – 3.6.2019 viraston aukioloaikana ja siitä on ilmoitettu ko. aikana viraston
ilmoitustaululla.
Huittinen 4.6.2019

__________________________
Jani Laaksonen khra

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

