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Kokousaika

Tiistai 8.10.2019 klo 18.00-18.27

Kokouspaikka

Huittisten seurakuntakeskus, Toivonsali

Jäsenet, paikalla:

Markku Evala
Tuula Hannunen
Päivi Huhtanen
Aila Hänninen
Joonas Immonen
Jouni Isotalo
Ilona Kojo
Aulikki Kuisma
Lasse Luoto
Helena Manninen
Ritva Palokangas
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Leena Räikkä
Mari Suomela
Harri Syrjälä
Maarit Syrjälä
Maritta Tuominen
Matti Virtanen
Joni Immonen
Niina Immonen
Jaakko Lehtimäki
Aarno Korpela, Joni Immosen varajäsen
Virpi Marku, Jaakko Lehtimäen varajäsen
Simo Riuttamäki, Niina Immosen varajäsen

Jäsenet, poissa:

Varajäsenet, paikalla:

Muut saapuvilla olevat Jani Laaksonen, kirkkoherra
Sanna Kemppi, talouspäällikkö

34 §

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 ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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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 Joni Immonen, jonka varajäseneksi oli kutsuttu Aarno Korpela, ja Niina Immonen, jonka varajäseneksi oli kutsuttu Simo Riuttamäki sekä
Jaakko Lehtimäki, jonka varajäseneksi oli kutsuttu Virpi Marku.
Kirkkovaltuusto hyväksyi Joni Immosen, Niina Immosen sekä Jaakko Lehtimäen
esteet ja heidän varajäsenensä. Paikalla oli 20 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä eli yhteensä 23.

36 §

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
12.9.2019. Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsut on lähetetty sähköpostitse 12.9.2019
Kokouskutsu on nähtävillä Huittisten seurakunnan ilmoitustaululla 16.9.8.10.2019 välisen ajan.
Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuuston työjärjestys § 4
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.1.2019 käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jouni Isotalo ja Ilona Kojo. Pöytäkirjantarkastus on torstaina 10.10.2019 klo 9 taloustoimistossa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jouni Isotalo ja Ilona Kojo. Koska aika ei
sopinut Ilona Kojolle, päätettiin pöytäkirjantarkastuksen ajaksi torstai 10.10.2019
klo 8 taloustoimistossa.

38 §

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 lisäten kohtaan 41 §
Muut asiat Yhdessä kotiseurakuntamme parhaaksi -ryhmän valtuustoaloite ja
Päivi Huhtasen puheenvuoro sekä kohtaan 42 § Ilmoitusasiat kirkkoherran ilmoitusasia.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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VUODEN 2020 KIRKOLLISVEROPROSENTTI
KN 7/10.9.2019 138 §
KN 6/9.7.2019 124 §
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Vahvistus tehdään lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön pyöristettynä. Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Veroprosentti joudutaan päättämään ennen talousarvion hyväksymistä, kuten aikaisempinakin vuosina.
Talousarvion laadinnassa taloudellisena lähtökohtana on verotulojen kehitys. Huittisten
seurakunnan kirkollisveron tuloveroprosentti on ollut 1,5 % vuodesta 2011. Huittisten
seurakunnan verotulojen kehitys:

2019 TA
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

kirkollisvero
1 709 000,00
1 687 555,24
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
1 586 266,25

muutos yhteisövero/
muutos
ed.
valtioned.
vuoteen rahoitus
yhteensä
vuoteen
1,3 % 194 390,00 1 903 390,00
0,7 %
-5,4 % 202 264,44 1 889 819,68
-4,9 %
1,7 % 203 330,16 1 986 428,26
0,0 %
-3,4 % 233 079,39 1 986 325,12
-1,0 %
0,4 % 190 215,16 2 005 487,71
1,6 %
0,9 % 167 431,59 1 974 674,59
0,8 %
3,9 % 168 161,22 1 958 683,06
3,9 %
-0,6 % 161 899,36 1 884 709,36
-3,5 %
9,3 % 219 771,76 1 953 730,96
10,1 %
188 887,31 1 775 153,56

Tammi-kesäkuussa 2019 tilitetyt kirkollisverotulot olivat 2,6 % pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan eli 25 689 euroa pienemmät kuin vuonna 2018. Koko kirkon osalta verotulot ovat pienentyneet alkuvuonna 2019 edellisen vuoden vastaavaan
aikaan 2,1 %. Vuoden 2019 osalta ei todennäköisesti päästä talousarviossa arvioituun
kirkollisverotulokertymään.
Verotulot ja valtionrahoitus olivat vuonna 2018 yhteensä 1 889 819,68 € (vuonna 2017
1 986 428,26 €). Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 96 608,58 €. Vuonna 2018 tilitetyt verotulot vähenivät 95 542,86 € edelliseen vuoteen verrattuna. Liitteenä 1 on tietoja
Huittisten seurakunnan jäsenmäärän kehityksestä. Liitteestä näkyy myös kehitys jäsenten ikärakenteessa eli jäsenmäärä vähenee veroa maksavien joukossa.
Valtionrahoitus tilitetään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa ja jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2020 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2018 perusteella. Huittisten seurakunnan saama valtionrahoitus tulee jatkossakin vähenemään,
kun Suomen väkiluku kasvaa ja Huittisten kaupungin väkiluku laskee.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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VUODEN 2020 KIRKOLLISVEROPROSENTTI
jatkuu…

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 tasetilin saldosta 31.12.2022).
Seurakunnan suurin menoerä on palkat. 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 ja 1.1.2020 erääntyvän 0,6 %:n järjestelyerän. Voimassa olevan palkkaratkaisun kustannusvaikutus on Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna
2020 +0,9 % (vaikutus kolmelta kuukaudelta). Tämän lisäksi varaudutaan loppuvuoden
osalta 1 %:n palkankorotuksiin.
Lomarahojen kiky:n mukainen 30 %:n vähennys poistuu vuonna 2020. Toisaalta tämä
tuo pienen korjauksen seurakunnan saamiin tuloveroihin. On kuitenkin huomioitava, että
lomarahojen vähennystä ei toteutettu yhteiskunnassa kiky-sopimuksen tarkoittamassa
laajuudessa vaan lomarahojen leikkaus toteutettiin pääsääntöisesti vain julkisella puolella. Kaikki Huittisten seurakunnan veronmaksajat eivät työskentele julkisella puolella.
Kuitenkin lomarahojen leikkauksen poistuminen koskee seurakunnan omia työntekijöitä,
jolloin seurakunnan maksamat lomarahat kasvavat vuonna 2020.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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VUODEN 2020 KIRKOLLISVEROPROSENTTI
jatkuu…
Seurakunnassa on jo muutaman vuoden ajan pyritty löytämään keinoja talouden tasapainottamiseksi hakemalla kuluja karsivia ratkaisuja ja kustannustehokkaita toimintatapoja. Toimintaa ja toimintatapoja on pyritty kehittämään siten, että saadaan aikaan pysyviä kustannussäästöjä.
Nostamalla kirkollisveroprosentti 1,6 %:n saataisiin n. 110 000 € lisää verotuloja. Kirkollisvero suoritetaan kunnallisverotuksessa verotettavien tulojen mukaan ja pienituloisimmat eivät maksa kirkollisveroa lainkaan. Keskimäärin veronmaksajan maksama kirkollisvero on Huittisissa n. 350 € ja 0,1 prosenttiyksikön korotuksen vaikutus n. 23 €.
Liitteenä 2 on toukokuun lopun toteutumisvertailu ja vertailu edelliseen vuoteen 2018.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle
vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi 1,6 %.
Päätös: Keskustelun aikana Mikko Kaunisto ehdotti, että päätös kirkollisveroprosentista
tehdään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vasta syyskuun kokouksessa. Mari
Suomela kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu ehdotus asian käsittelyn siirrosta, on siirrosta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne
jotka kannattavat asian päättämistä tässä kokouksessa äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Mikko Kauniston ehdotusta asian käsittelyn siirtämisestä äänestävät Ei. Suoritettiin nimenhuutoäänestys:
Anne-Maija Hosike
Ei
Mikko Kaunisto
Ei
Ilona Kojo
Ei
Anne Palonen
Ei
Reima Puukki
Ei
Mari Suomela
Ei
Maritta Tuominen
Ei
Matti Virtanen
Ei
Jani Laaksonen
Jaa
Äänestyksen jälkeen todettiin, että Jaa-ääniä on annettu 1 ja Ei-ääniä 8. Mikko Kauniston ehdotuksesta asian käsittelyn siirrosta oli tullut kirkkoneuvoston päätös ja päätös kirkollisveroprosenttista tehdään syyskuun kokouksessa.
Talouspäällikkö ja kirkkoherra jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

----------------KN 7/10.9.2019 138 §
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan KN 5/11.6.2019 111 § Muut asiat kohta 2),
että kirkkoneuvosto tekee esityksen kirkollisveroprosentista heinäkuun kokouksessa, jotta seurakunnan kirkollisveroprosentti saadaan käsittelyyn talouspäällikön valmistelusta ja esittelystä.
Kirkkoneuvosto kuitenkin päätti edellisessä kokouksessaan KN 6/9.7.2019 124 §
siirtää asian käsittelyn kirkkoneuvoston syyskuun kokoukseen. Talouspäällikön
virkavapaan johdosta asia käsitellään ja päätetään kirkkoherran valmistelusta ja
esittelystä.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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VUODEN 2020 KIRKOLLISVEROPROSENTTI
jatkuu…
Tarve seurakunnan talouden tasapainottamiselle on edelleen olemassa ja sen
myötä on tarpeellista nostaa kirkollisveroprosenttia. Talouden tasapainottamista
jatketaan edelleen myös säästämällä, mutta kirkon kokonaistalouden heikentyessä on tarpeen varautua tuleviin vuosiin myös kasvattamalla veropohjaa, kun se
ei tällä hetkellä kata vuosittaisia kustannuksia

Liitteenä 1 on heinäkuun lopun toteutumisvertailu ja vertailu edelliseen vuoteen
2018.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle
vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi 1,6 %.
Päätös: Keskustelun aikana Sinikka Ritakallio ehdotti, että pidetään veroprosentti
edelleen 1,5 %:na ja Reima Puukki kannatti kirkkoherran päätösehdotusta. Koska ei ollut tullut kannatettua muutosehdotusta, kirkkoneuvosto päätti ehdottaa
kirkkovaltuustolle vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi 1,6 %.
-----------------

KV 3/8.10.2019 39 §
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi
1,6 %.

Päätös (KV): Keskustelun aluksi Joni Immonen ehdotti, että pidetään veroprosentti edelleen 1,5 %:na. Harri Syrjälä kannatti Immosen ehdotusta. Sinikka Ritakallio toi puheenvuorossaan esiin, että 0,1 %:n nosto ei tule ratkaisemaan tilannetta, jollei kulurakenteeseen puututa. Sinikka Ritakallio toi esiin, että hän pitäisi
veroprosentin mieluummin ennallaan. Aila Hänninen toi esiin lauantaina 5.10.
strategiapäivässä esiin tulleita seikkoja, joilla lähdetään muuttamaan rakenteita
ja vaikuttamaan seurakunnan kulurakenteeseen. Hänninen toi myös esiin, että
nousu on pieni eikä vaikuta paljoa veronmaksajien maksuihin. Hänninen kannatti
kirkkoneuvoston esitystä. Aarno Korpela toi puheenvuorossaan esiin, että tärkeintä on, että seurakunta pystyy turvaamaan palvelunsa.
Puheenjohtaja totesi, että koska Joonas Immonen oli tehnyt ehdotuksen veroprosentin pitämisestä edelleen 1,5 %:na ja Harri Syrjälä oli kannattanut ehdotusta, on veroprosentista äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne jotka kannattavat kirkkoneuvoston ehdotusta 1,6 %:sta äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Joonas Immosen ehdotusta veroprosentin pitämisestä edelleen 1,5 %:na äänestävät Ei.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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VUODEN 2020 KIRKOLLISVEROPROSENTTI
jatkuu…
Suoritettiin nimenhuutoäänestys:
Markku Evala
Tuula Hannunen
Päivi Huhtanen
Aila Hänninen
Joonas Immonen
Jouni Isotalo
Ilona Kojo
Aarno Korpela
Aulikki Kuisma
Lasse Luoto
Helena Manninen
Virpi Marku
Ritva Palokangas
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Simo Riuttamäki
Leena Räikkä
Mari Suomela
Harri Syrjälä
Maarit Syrjälä
Maritta Tuominen
Matti Virtanen

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

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että Jaa-ääniä on annettu 15 ja Eiääniä 8. Kirkkoneuvoston ehdotuksesta veroprosentin nostamisesta 1,6 %:iin oli
tullut kirkkovaltuuston päätös. Huittisten seurakukunnan vuoden 2020 kirkollisveroprosentti on 1,6 %.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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LISÄMÄÄRÄRAHA VAMPULAN KIRKKO
KN 7/10.9.2019 144 §
22.7.2019 suoritetun yleisen palotarkastuksen mukaisesti Vampulan kirkko on
liitettävä Vampulan vesijohtoverkkoon.
22.7.2019 suoritetun yleisen palotarkastuksen yhteenvedossa lukee: "Automaattisen sammutuslaitteiston käyttöönottotarkastuksessa 16.6.2009 määrättyä yhteyttä Vampulan vesijohtoverkkoon ei ole toteutettu. Kiinteistön omistajan/haltijan
on annettava selvitys pelastuslaitokselle 31.12.2019 mennessä, siitä miksi yhdettä ei ole toteutettu ja miten vesisäiliön puutteellinen koko on korvattu."
Inspecta Tarkastus Oy:n suorittamassa sammutuslaitteiston tarkastuspöytäkirjassa 25.4.2012 on myös mainittuna "Vanhat korjaamattomat puutteet: Vesilähteen riittävyys ei ole OH 1 sprinklerimitoituksen mukainen 60 min. Ks. lausunto
n:o 111-08-1717 12.9.2008. Tämä ei estä laitteiston käyttöönottoa sen jälkeen
kun edellisen kohdan puute on korjattu. Korjausaika vesilähteelle on kaksi vuotta."
Kyseessä on Vampulan kirkossa sisällä oleva kiinteä 2 000 l:n vesisäilöä, joka ei
kooltaan ole riittävä. Vampulan kirkkoa varten tarvittaisiin 5 000 l:n säiliö. Isompi
säiliö ei kuitenkaan mahdu kirkon tiloihin. Tällöin ainut ratkaisu on liittyminen
Vampulan vesijohtoverkkoon.
Alustava kustannusarviota liittymiselle on noin 7500 €. Lisäksi tulee kustannuksia
mahdollisesta tien alituksesta sekä kirkolla olevien putkien ja liitäntöjen jne. muutostöistä vastaamaan muuttunutta vedenottoa, arvio alituksella ja muutostöille on
noin 7500 €. Yhteensä lisämäärärahan tarve Vampulan kirkkoa varten on arviolta
15 000 €.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 15 000€:n
lisämäärärahan myöntämistä vuodelle 2019, jotta Vampulan kirkko voidaan liittää
Vampulan vesijohtoverkkoon.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti
-----------------

KV 3/8.10.2019 40 §
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkovaltuusto myöntää Vampulan kirkkoa
varten 15 000 €:n lisämäärärahan vuodelle 2019, jotta Vampulan kirkko voidaan
liittää Vampulan vesijohtoverkkoon.
Päätös (KV): Kirkkovaltuusto myönsi Vampulan kirkkoa varten 15 000 €:n lisämäärärahan vuodelle 2019, jotta Vampulan kirkko voidaan liittää Vampulan vesijohtoverkkoon.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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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:
Ilona Kojo luki ääneen Yhdessä kotiseurakuntamme parhaaksi -ryhmän valtuustoaloitteen, jonka tarkoitus on lisätä resurssia nuorten pariin. Seurakunnan järjestämissä nuortenilloissa käy paljon nuoria eikä seurakunnan henkilöstöresurssi riitä kävijämäärän valvomiseen. Ryhmä haastoi seurakunnan luottamushenkilöt
nuorten iltojen valvontatalkoisiin. Ryhmä esitti, että kirkkoneuvosto valmistelee ja
koordinoi aloitteen käytännön toteutuksen. Ryhmän jäsenten allekirjoittama valtuustoaloite on liitteenä 1.
Valtuustoaloite merkittiin pöytäkirjaan ja annettiin kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.
Päivi Huhtanen pyysi puheenvuorossaan seuraavaan kokoukseen kustannustiedot vuodelta 2019 ja edeltävältä vuodelta koskien emännättömyydestä saatuja
kustannussäästöjä. Pyyntö merkittiin pöytäkirjaan.

42 §

ILMOITUSASIAT
Kirkkoherra ilmoitti, että kaikille valtuutetuille on lähetetty materiaali 20.9.2019
kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaaleista. Kirkkoherra pyysi ilmoittamaan suoraan hänelle, mikäli valtuutettu ei ole saanut näitä materiaaleja.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Kirkkovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Ehdotus: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 10.10.201911.11.2019 kirkkoherranvirastossa sen ollessa auki ja nähtävillä olosta ilmoitetaan 9.10.2019 päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

44 §

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

45 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.27. Kirkkoherra lausui Herran siunauksen.

Lasse Luoto
puheenjohtaja

Sanna Kemppi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varmistettu nimikirjaimillamme.
Huittisissa 10.10.2019

Jouni Isotalo

Ilona Kojo

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
10.10.2019-11.11.2019 viraston aukioloaikoina. Nähtävillä olosta on ilmoitettu 9.10.2019 päivätyllä kuulutuksella seurakunnan ilmoitustaululla.
Huittisissa 12.11.2019

Jani Laaksonen
kirkkoherra
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