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Kokousaika

Tiistai 25.6.2019 klo 18.00-18.59

Kokouspaikka

Huittisten seurakuntakeskus, Toivonsali

Jäsenet, paikalla:

Markku Evala
Tuula Hannunen
Päivi Huhtanen
Aila Hänninen
Niina Immonen
Ilona Kojo
Aulikki Kuisma
Jaakko Lehtimäki
Lasse Luoto
Helena Manninen
Ritva Palokangas, saapui 21 § käsittelyn jälkeen klo 18.10
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Leena Räikkä
Mari Suomela
Harri Syrjälä
Maarit Syrjälä
Maritta Tuominen
Matti Virtanen
Joni Immonen
Joonas Immonen
Jouni Isotalo
Kimmo Hietanen, Joonas Immosen varajäsen

Jäsenet, poissa:

Varajäsenet, paikalla:

Muut saapuvilla olevat: Jani Laaksonen, kirkkoherra
Sanna Kemppi, talouspäällikkö

18 §

KOKOUKSEN AVAUS
KJ 8 luku 5 § 1 mom.
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.
Kirkkovaltuuston kokouksessa 29.1.2019 kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi kaudeksi 2019 - 2020 valittiin Lasse Luoto ja varapuheenjohtajaksi Aila Hänninen.
Kirkkovaltuuston sihteerinä toimii talouspäällikkö, jollei valtuusto toisin määrää.
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Puheenjohtajan pyynnöstä kirkkoherra Jani
Laaksonen piti alkuhartauden.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN ESTEEN ILMOITTANEILLE JA LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestys 2 §
Kun valtuutetulla on tilapäinen este, hänen varajäsenelleen on viipymättä lähetettävä kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava mikäli mahdollista kirjallisesti.
Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan
estyneen tilalla.

Suoritettiin nimenhuuto. Nimenhuudon yhteydessä todettiin, että tilapäisestä esteestä oli ilmoittanut Jouni Isotalo, lisäksi poissa olivat Joni Immonen sekä Joonas Immonen, jonka varajäsen Kimmo Hietanen oli saapunut paikalle.
Kirkkovaltuusto hyväksyi Jouni Isotalon, Joni Immosen ja Joonas Immosen esteet sekä Joonas Immosen varajäsenen. Todettiin, että paikalla oli 20 varsinaista
jäsentä ja yksi varajäsen eli yhteensä 21.

20 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KJ 8 luku 5 § mom. 2
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 §
Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko
kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kirkkolaki 7 luku 4 §
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille postitse
14.6.2019. Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsut on lähetetty sähköpostitse 14.6.2019.
Kokouskutsu on nähtävillä Huittisten seurakunnan ilmoitustaululla 14.6.25.6.2019 välisen ajan.
Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
21 §

PÖYTÄKIRJA 2/2019
25.6.2019

sivu
3/16

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuuston työjärjestys § 4
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.1.2019 käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aila Hänninen ja Joni Immonen. Pöytäkirjantarkastus on torstaina 27.6.2019 klo 11 taloustoimistossa.
Päätös: Koska Joni Immonen oli poissa eikä pöytäkirjantarkastuspäivä sopinut
seuraavana aakkosjärjestyksessä olevan Joonas Immosen varajäsenelle Kimmo
Hietaselle, valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aila Hänninen ja seuraavana aakkosjärjestyksessä oleva Niina Immonen. Koska klo 11 ei sopinut Niina Immoselle,
päätettiin, että pöytäkirjantarkastus on torstaina 27.6.2019 klo 8 taloustoimistossa.
Ritva Palokangas saapui kokoukseen klo 18.10.

22 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestys § 9
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei kirkkovaltuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.
Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIOTILIEN TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TOIMINNASTA VUODELTA 2018
Seurakunnan taloutta koskevat säädökset on koottu KJ 15. lukuun.
KJ 15. luku 5 §
Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä
talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan
kesäkuun loppuun mennessä.

KJ 15. luku 6 §
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista,
joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa selostetaan oleelliset asiat konsernin toiminnasta ja taloudesta sekä niiden kehityksestä
tilikauden aikana.
Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden
johdosta.

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt vuoden 2018 tilinpäätöksen 26.3.2019 ja jättänyt
tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajat ovat antaneet 21.5.2019 tilintarkastuskertomuksen, joka on käsitelty kirkkoneuvostossa 11.6.2019.
Liitteenä 1 on seurakunnan tasekirja sisältäen tuloslaskelman, taseen ja niiden
liitetiedot sekä toimintakertomuksen vuodelta 2018.
Tuloslaskelma osoittaa, että toimintatuottoja kertyi vuonna 2018 yht. 296 938,42
€. Ulkoiset toimintakulut olivat yht. 1 924 077,19 €, jossa nousua vuoteen 2017
verrattuna oli 50 467,16 € eli 2,69 %. Henkilöstökulut olivat 1 153 727,86 €, kun
vastaava kulu vuonna 2017 oli 1 189 336,72 € (luku ei sisällä haudanhoitorahaston palkkoja). Seurakuntien työnantajan eläkemaksu aleni 2 prosenttiyksiköllä
21,8 prosenttiin, työnantajan sairausvakuutusmaksu aleni 0,22 prosenttiyksiköllä
sekä työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut alenivat 0,16 prosenttiyksiköllä
vuodesta 2017 vuoteen 2018. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista
on 60 %.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIOTILIEN TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TOIMINNASTA VUODELTA 2018
jatkuu…
Verotulot ja valtionrahoitus olivat yhteensä 1 889 819,68 € (vuonna 2017 1 986
428,26 €). Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 96 608,58 €. Vuosikate oli 58
428,71€, josta poistojen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui 77 248,86 €.
Investointien osalta kappelin saneerauksen edellisten vuosien käytöstä kirjattiin
vuodelle 2018 kuluksi 12 338,00 €.
Rahoituslaskelman mukaisesti seurakunnan rahavarat 31.12.2018 olivat
1 258 291,18 €. Rahavarat kasvoivat 88 992,18 €. Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilin saldo on yhteensä 868 319,45 €.
Liitteenä 2 on vuosikertomus vuodelta 2018. Allekirjoitettu tasekirja on nähtävillä
kokouksessa.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi toiminnan vuosikertomuksen vuodelta 2018
2. kirkkovaltuusto hyväksyy poistoerokirjauksen 2 604,56 €
3. kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen
4. kirkkovaltuusto hyväksyy tilikauden 2018 alijäämän -77 248,86 € kirjauksen
omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.

Päätös (KV): Sinikka Ritakallio kiinnitti puheenvuorossaan huomiota kahteen
asiaan. Vuosikertomuksessa sivulla 5 tiedotuksen toimikunta on käyttänyt nimitystä tiedotuksen vastuuryhmä, vaikka asiasta ei ole vielä kirkkovaltuuston päätöstä. Toinen Ritakallion huomio liittyi tasekirjan sivun 65 tasetiliin Lahjoitusrahastojen erityiskatteet. Ritakallio esitti, että kirkkoneuvosto valvoo rahastoja ja
sen pitää siksi tietää lahjoitusrahastojen tasearvoja. Talouspäällikkö toi vastauspuheenvuorossaan esiin, että tase-erittelyjä ei tuoda kirkkoneuvoston eikä kirkkovaltuuston tiedoksi vaan tilintarkastajat tarkastavat tase-erittelyt. Talouspäällikkö totesi lisäksi, että voidaan miettiä, miten jatkossa lahjoitusrahastojen tilannetietoja informoidaan kirkkoneuvostolle. Keskustelun jälkeen kirkkovaltuusto hyväksyi kaikki kirkkoneuvoston ehdotukset yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksen kohta 1: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.
Kohdat 2-4: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun
hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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24 § HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN
Liitteenä olevan vuoden 2018 tasekirjan sivuilla 75-77 on hautainhoitorahaston
tilinpäätös. Tuloslaskelma osoittaa -23 140,67 euron alijäämää. Haudanhoitovastuu ja siihen liittyvä laskelma on esitetty tasekirjan sivulla 74.
Hautainhoitorahaston varat ovat suurimmaksi osaksi talletustileillä. Rahaston
hoitovastuut ovat 346 018,30 €, ylikatteellisuus on 373 388,87 €.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2018
ja
2. tilikauden 2018 alijäämä -23 140,67 € siirretään omaan pääomaan edellisten
tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotukset yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2018
Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukainen tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös
hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.
Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus kirkkovaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on
esitettävä kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomukseen liittyvät, asianomaisilta
muistutuksen johdosta pyydetyt vastineet ja kirkkoneuvoston lausunto.
Kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuskertomus ja siitä tehdyt
muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päätetään myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastajan on ilmoitettava havaitsemistaan epäkohdista viipymättä kirkkoneuvostolle. (KJ 15:8 ja 9)
Liitteenä 1 on tilintarkastuskertomus vuodelta 2018. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt tilintarkastuskertomuksen 11.6.2019.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 tiedokseen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2018 sekä varsinaisten talousarviotilien että hautainhoitorahaston osalta.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösehdotuksen yksimielisesti ja myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
tilivelvollisille vuodelta 2018.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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§ SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
KN 3/26.3.2019 62 §
Kirkon tulevaisuuskomitea on mietinnössään vuodelta 2016 linjannut, että tulevaisuuskomitea kannattaa kirkollisten virkasuhteiden muuttamista työsopimussuhteiksi, mikä yksinkertaistaisi lainsäädäntöä ja hallintoa. Mietinnön kannanotossa 7 mainitaan: ”Kirkon julkisoikeudelliset tehtävät eivät edellytä virkasuhteiden säilyttämistä. Kaikista virkasuhteista luovutaan kirkossa ja siirrytään työsopimussuhteisiin.”
Vampulan kappeliseurakunnan seurakuntamestarin irtisanouduttua virastaan
1.6.2012 alkaen lakkautettiin Vampulan kappeliseurakunnan seurakuntamestarin
virka 1.1.2013 alkaen. Vampulassa on kokoaikainen työsopimussuhteinen vahtimestari.
Lakkauttamalla Huittisten seurakunnan seurakuntamestarin virka yhtenäistetään
seurakunnan kiinteistötyöntekijöiden palvelussuhteiden hallintoa. Kiinteistötyöntekijöiden palvelussuhteen nykyinen muoto:
Siistijä
työsopimussuhteinen
Vahtimestari
työsopimussuhteinen
Osa-aikainen seurakuntamestari
työsopimussuhteinen
Seurakuntamestari
virkasuhteinen
Puutarhuri (hautatoimi)
virkasuhteinen
Puutarhuri on kesä- ja kausityöntekijöiden lähiesimies ja tekee puutarhurin viran
johtosäännössä mainittuja viranhaltijapäätöksiä.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että
Huittisten seurakunnan seurakuntamestarin virka lakkautettaisiin 1.7.2019 alkaen.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
---------------------------------KV 2/25.6.2019 26 §
Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan KN 4/14.5.2019 82 §
palkannut seurakuntaan työsopimussuhteisen seurakuntamestarin siten, että
työsuhde täytetään 1.7.2019 alkaen

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkovaltuusto päättää, että Huittisten seurakunnan seurakuntamestarin virka lakkautetaan 1.7.2019 alkaen.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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EVANKELIOIMISTYÖN VASTUURYHMÄN MÄÄRÄRAHA-ANOMUS
KN 4/14.5.2019 81 §
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.
---------------------------------KV 2/25.6.2019 27 §
Helvi Moision rahaston säännöissä määrätään seuraavasti.
Käyttötarkoitus
Testamentti sisälsi seuraavan määräyksen: Yhteisöt käyttäkööt testamenttilahjoitukseni hyvään käyttötarkoitukseen Jumalan mielen mukaisesti.
Testamenttivaroilla tuetaan evankeliointi-, pyhäkoulu- ja lähetystyön tai muiden
vastaavien tapahtumien järjestämistä vuosittain.
Rahaston päätösvalta
Kirkkovaltuusto hyväksyy rahastosäännön, mahdolliset muutokset siihen sekä
päättää rahaston lopettamisesta. Kirkkovaltuusto hyväksyy rahastoon liittyvän talousarvion sekä tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden rahaston tilivelvollisille.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi rahaston toimintasuunnitelman vuosittain talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan
yhteydessä. Kirkkoneuvosto päättää rahaston varojen sijoitustavat ja mitä tapahtumia rahaston varoilla tuetaan. Kirkkoneuvosto hyväksyy rahaston toimintakertomuksen.
Rahaston käyttö tarkoitukseensa
Rahaston varat pyritään käyttämään 10-12 vuoden aikana (eli noin 2500 € vuosittain).
Koska Helvi Moision testamenttirahastoa ei ole huomioitu kirkkovaltuustossa
27.12.2018 52 §:ssä hyväksytyssä vuoden 2019 talousarviossa, on sen varojen
käyttö vuoden 2019 aikana tuotava kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi lisämäärärahana.
jatkuu…
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EVANKELIOIMISTYÖN VASTUURYHMÄN MÄÄRÄRAHA-ANOMUS
jatkuu…
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkovaltuusto myöntää evankelioimistyölle
1 150 euron lisämäärärahan nostettavaksi Helvi Moision testamenttirahastosta.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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TIEDOTUSTOIMIKUNNAN MUUTTAMINEN VIESTINNÄN VASTUURYHMÄKSI
KN 4/14.5.2019 87 §
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.
Tiedotustoimikunnan muuttaminen viestinnän vastuuryhmäksi seuraa seurakunnan hallinnon uudistamista yhtenäistäen samantasoiset ryhmät, yhtenäistämällä
niitä ohjaavia toimintasääntöjä sekä päivittäen myös näkökulman ryhmän työn
tarkoituksesta tähän aikaan.
jatkuu…
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TIEDOTUSTOIMIKUNNAN MUUTTAMINEN VIESTINNÄN VASTUURYHMÄKSI
jatkuu…
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.
---------------------------------KV 2/25.6.2019 28 §
Liitteenä 1 on kirkkoneuvoston hyväksymä ehdotus viestinnän vastuuryhmän
toimintasäännöksi.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkovaltuusto päättää, että tiedotustoimikunta
muutetaan viestinnän vastuuryhmäksi ja kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan viestinnän vastuuryhmän toimintasäännön.
jatkuu…
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Päätös (KV): Sinikka Ritakallio toi esiin kirkkoneuvoston kokouksessa esiintuomiaan kohtia, joiden johdosta viestinnän vastuuryhmä ei toimi, jos toimintasääntö hyväksytään kirkkoneuvoston hyväksymässä muodossa. Sinikka Ritakallio ehdotti, että asia siirretään takaisin kirkkoneuvoston valmisteluun, Päivi Huhtanen kannatti Ritakallion ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että tässä kohtaa
keskustelussa puheenvuorojen tulee koskea ainoastaan siirtoa. Jaakko Lehtimäki toi esiin perusteluja siirron puolesta ja oli kiinnittänyt huomiota toimintasäännössä olleisiin korjausta vaativiin kohtiin. Jaakko Lehtimäki kannatti Ritakallion
ehdotusta siirrosta. Kirkkoherra Jani Laaksonen toi esiin, että toimintasääntö on
sisällöltään yhtenevä muiden vastuuryhmien toimintasääntöjen kanssa ja esitetyllä toimintasäännöllä yhtenäistettäisiin seurakunnan käytäntöjä. Päivi Huhtanen
toi vielä esiin, että vastuuryhmä on muotona kankea ja hidas. Suoritettiin äänestys nostamalla kättä. Ne, jotka kannattavat siirtoa takaisin kirkkoneuvoston valmisteluun nostivat kätensä. Siirtoa kannattivat: Markku Evala, Tuula Hannunen,
Päivi Huhtanen, Jaakko Lehtimäki, Sinikka Ritakallio, Leena Räikkä, Mari Suomela ja Harri Syrjälä. Siirtoa oli kannattanut 8 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi,
että asia käsitellään tässä kokouksessa.
Sinikka Ritakallio teki ehdotuksen, että toimintasääntöön tehdään hänen ehdottamansa muutokset (liite 2). Jaakko Lehtimäki kannatti Ritakallion ehdotusta.
Puheenjohtaja teki ehdotuksen, että asia palautetaan kirkkoneuvoston valmisteluun. Aulikki Kuisma kannatti puheenjohtajan ehdotusta. Todettiin, että siirrosta
oli jo äänestetty ja asia käsitellään tässä kokouksessa.
Kokous keskeytettiin klo 18.43-18.46, kun kirkkoherra kävi kopioimassa valtuutetuille Ritakallion muutosehdotukset viestinnän vastuuryhmän toimintasääntöön.
Sinikka Ritakallion muutosehdotuksen jaettiin kirkkovaltuuston jäsenille.
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn siirtoa vastaan äänestäneitä ei kirjattu,
joten ei voida tietää, onko joukossa tyhjää äänestäneitä. Ne, jotka eivät kannattaneet siirtoa kirkkoneuvoston valmisteluun nostivat kätensä: Kimmo Hietanen,
Aila Hänninen, Niina Immonen, Ilona Kojo, Aulikki Kuisma, Lasse Luoto, Helena
Manninen, Anne Palonen, Reima Puukki, Maarit Syrjälä, Maritta Tuominen ja
Matti Virtanen. Ritva Palokangas äänesti tyhjää. Todettiin, että siirtoa oli kannattanut 8 valtuutettua ja asian käsittelyä tässä kokouksessa on kannattanut 12 valtuutettua, lisäksi oli annettu yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.
Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys hyväksyttävästä toimintasäännöstä. Ne, jotka kannattavat kirkkoneuvoston hyväksymää ja esittämää toimintasääntöä, sanovat Jaa. Ne, jotka kannattavat Sinikka Ritakallion esittämiä muutosehdotuksia, sanovat Ei. Suoritettiin nimenhuutoäänestys:
Markku Evala
Ei
Tuula Hannunen
Ei
Päivi Huhtanen
Ei
Aila Hänninen
Jaa
Kimmo Hietanen
Jaa
jatkuu…
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Niina Immonen
Ilona Kojo
Aulikki Kuisma
Jaakko Lehtimäki
Lasse Luoto
Helena Manninen
Ritva Palokangas
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Leena Räikkä
Mari Suomela
Harri Syrjälä
Maarit Syrjälä
Maritta Tuominen
Matti Virtanen

Jaa
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Jaa
Jaa
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Jaa
Jaa

Puheenjohtaja totesi, että Jaa-ääniä oli annettu 7 ja Ei-ääniä 14. Puheenjohtaja
totesi, että Sinikka Ritakallion ehdotus muutoksista toimintasääntöön oli tullut
kirkkovaltuuston päätös toimintasäännön osalta.

Keskustelun ja äänestyksen jälkeen kirkkovaltuusto hyväksyi, että tiedotustoimikunta muutetaan viestinnän vastuuryhmäksi ja kirkkovaltuusto hyväksyi liitteenä
1 olevan viestinnän vastuuryhmän toimintasäännön Sinikka Ritakallion liitteenä 2
olevilla muutoksilla.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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MUUT ASIAT
KJ 8 luvun 5 § mom. 3 – 4
Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista,
kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos jotakin asiaa ei ole saatu käsitellyksi kokouksessa ja se on päätetty siirtää
käsiteltäväksi jatkokokouksessa, ei tähän tarvitse antaa eri kutsua.
KJ 8 luvun 6 §
Asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei
kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä.
Kirkkoneuvosto totesi, että kirkkovaltuustolla ei ole mahdollisuuksia keskustella
erilaisista asioista vapaasti virallisissa kokouksissa, joten kirkkoneuvosto päätti
luoda valtuustolle tällaisen mahdollisuuden tämän pykälän käsittelyssä.

Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto keskustelee seurakuntaa koskevista
valtuutettujen esille tuomista asioista.

Keskustelu: Muita asioita ei ollut.

30 §

ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Ilmoitusasioita ei ollut.
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Ehdotus: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 27.6.201929.7.2019 kirkkoherranvirastossa sen ollessa auki ja nähtävillä olosta ilmoitetaan
26.6.2019 päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

32 §

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

33 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.59. Kirkkoherra luki Herran siunauksen.

Lasse Luoto
puheenjohtaja

Sanna Kemppi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varmistettu nimikirjaimillamme.
Huittisissa 27.6.2019

Aila Hänninen

Niina Immonen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
27.6.2019 – 29.7.2019 viraston aukioloaikoina. Nähtävillä olosta on ilmoitettu 26.6.2019 päivätyllä kuulutuksella seurakunnan ilmoitustaululla.
Huittisissa 12.8.2019

Jani Laaksonen
kirkkoherra
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