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Kokousaika

Tiistai 17.12.2019 klo 18.05-20.23

Kokouspaikka

Huittisten seurakuntakeskus, Toivonsali

Jäsenet, paikalla:

Markku Evala
Tuula Hannunen
Päivi Huhtanen, poissa 52 §:n käsittelyn ajan klo 18.29-19.01
Aila Hänninen
Joonas Immonen
Niina Immonen
Jouni Isotalo
Ilona Kojo
Aulikki Kuisma
Jaakko Lehtimäki
Lasse Luoto
Helena Manninen
Ritva Palokangas
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Leena Räikkä
Harri Syrjälä, poissa kokouksesta 19.57-19.58
Maarit Syrjälä, saapui kokoukseen 52 §:n aikana kello 18.44
Maritta Tuominen
Matti Virtanen

Jäsenet, poissa:
Varajäsenet, paikalla:

Mari Suomela, Joni Immonen
Virpi Marku, Mari Suomelan varajäsen

Muut saapuvilla olevat: Jani Laaksonen, kirkkoherra, sihteeri
Arttu Huhtanen, ATCoWork Oy, asiantuntija paikalla 52 §:n
käsittelyn aikana klo 18.29-19.01
Muut poissa olevat:

46 §

Sanna Kemppi, talouspäällikkö

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 Mari Suomela, jonka varajäseneksi oli kutsuttu Virpi Marku,
lisäksi poissa olivat Joni Immonen sekä Maarit Syrjälä.
Kirkkovaltuusto hyväksyi Mari Suomelan, Joni Immosen ja Maarit Syrjälän esteet
sekä Mari Suomelan varajäsenen. Todettiin, että paikalla oli 20 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen eli yhteensä 21.

48 §

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 kaikille kirkkovaltuuston jäsenille postitse
9.12.2019.
Kokouskutsu on ollut nähtävillä Huittisten seurakunnan ilmoitustaululla 9.12.17.12.2019 välisen ajan.
Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Joonas Immonen kysyi, voisiko seurakunta siirtyä sähköiseen kutsujen ja esityslistojen lähettämiseen. Kirkkoherra kertoi, että seurakunta on siirtymässä Domus
-asiahallintajärjestelmään, jonka jälkeen kaikki kokousmateriaali on käytettävissä
sähköisesti. Sinikka Ritakallio piti hyvänä, että esityslista olisi käytettävissä myös
seurakunnan verkkosivuilla. Leena Räikkä tiedusteli, mistä luottamushenkilö saa
tiedon valtuuston kokouksen ajankohdasta. Kirkkoherra vastasi, että tieto löytyy
kokouskutsun lisäksi kirkkoneuvoston pöytäkirjasta.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
49 §

PÖYTÄKIRJA 4/2019
17.12.2019

sivu
3/31

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA
Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 § 2 mom.
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii talouspäällikkö, jollei valtuusto toisin päätä.
Ehdotus: Kirkkovaltuusto on 29.1.2019 4 § tehnyt päätöksen, että pöytäkirjanpitäjänä toimii talouspäällikkö Sanna Kemppi, joka toimii sihteerinä ilman erillistä
valintaa olleessaan läsnä kirkkovaltuuston kokouksessa. Koska Kemppi on estynyt saapumasta kokoukseen, on kokoukselle valittava pöytäkirjanpitäjä.
Puheenjohtaja esitti sihteeriksi kirkkoherra Jani Laaksosta.
Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi pöytäkirjanpitäjäksi kirkkoherra Jani Laaksosen.

50 §

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 Aulikki Kuisma ja Jaakko Lehtimäki.
Pöytäkirjantarkastus on torstaina 19.12.2019 klo 9 taloustoimistossa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aulikki Kuisma ja Jaakko Lehtimäki. Pöytäkirjantarkastus on torstaina 19.12.2019 klo 9 taloustoimistossa.

51 §

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 sillä muutoksella,
että käsiteltävien asioiden pykälänumerointia muutetaan 49 §:stä alkaen yhdellä
eteenpäin, koska kokoukselle oli tarpeen valita pöytäkirjanpitäjä omana pykälänään.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyllä muutoksella.
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METSÄSUUNNITELMA 2019-2029
KN 9/12.11.2019 178 §
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:ssä säädetään seurakunnan metsänhoidosta
seuraavasti: ”Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain
(1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman
tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima.
ATCoWork Oy on laatinut liitteenä 1 olevan metsäsuunnitelman vuosille 20192029, joka kattaa seurakunnan kiinteistöt 102-412-4-4 Kulma, 102-412-1-38
Mentola, 102-428-1-56 Pappila, 102-405-30-1 Pusala (Pinta-ala yhteensä 115,8
ha). Liitteenä 2 ovat metsäsuunnitelman kattamat kuviokartat (teknisistä syistä
johtuen osa kuviokartoista puuttuu, mutta ne jaetaan kokouksessa). Metsäsuunnitelma sisältää kattavat yhteenvetotiedot ja perustiedot kuvioittain. Metsäsuunnitelmassa on kuvattu suunnitelmanmukaiset hakkuut ja metsänhoitotyöt. Ehdotukset eivät ole sitovia, päätökset toimeenpanosta tehdään vuosittain.
Metsäsuunnitelma on laadittu ottaen huomioon Kirkon ympäristödiplomin käsikirjassa metsänhoidolle annetut ohjeistukset. Kirkon ympäristödiplomi on huomioitu
metsäsuunnitelman laadinnassa, koska seurakunnan on hyvä ottaa päätöksenteossaan ja asioiden valmistelussa huomioon Kirkkohallituksen 26.2.2019 kokouksessaan hyväksymä Kirkon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko
2030, joka määrittelee seuraavasti: ”Tavoite 5: Seurakunnat sekä kirkon keskushallinto ovat sitoutuneita ilmastotyöhön”, jonka osalta on määritelty: ”Suositus 4:
Kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi 2025.”
Metsäsuunnitelman hankinnan lähtökohtana on ollut, että tuotto ei ole ainoa
määrittävä seikka vaan ennen kaikkea, että metsä olisi mahdollisimman hyvin
hoidettu ja metsänhoito on kestävällä ja ekologisella pohjalla, huomioiden monimuotoisuuden säilyminen/turvaaminen sekä metsän ja siihen vaikuttavan metsänhoidon sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seurakunnan kiinteistöjen 102-412-4-4 Kulma, 102-412-1-38
Mentola, 102-428-1-56 Pappila, 102-405-30-1 Pusala metsäsuunnitelman vuosille 2019-2029 liitteen mukaisesti.

Arttu Huhtanen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa 178 §:n käsittelyn aikana
klo 17.16-18.08 esittelemässä metsäsuunnitelman ja vastaamassa kysymyksiin.
Aila Hänninen saapui 178 §:n käsittelyn aikana klo 17.47.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
----------------KV 4/17.12.2019 52 §

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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METSÄSUUNNITELMA 2019-2029
jatkuu…
Liitteenä 1 on ATCoWork Oy:n laatima metsäsuunnitelma vuosille 2019-2029,
joka kattaa seurakunnan kiinteistöt 102-412-4-4 Kulma, 102-412-1-38 Mentola,
102-428-1-56 Pappila, 102-405-30-1 Pusala (Pinta-ala yhteensä 115,4 ha). Liitteenä 2 ovat metsäsuunnitelman kattamat kuviokartat. Metsäsuunnitelma sisältää kattavat yhteenvetotiedot ja perustiedot kuvioittain. Metsäsuunnitelmassa on
kuvattu suunnitelmanmukaiset hakkuut ja metsänhoitotyöt.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkovaltuustolle hyväksyy seurakunnan kiinteistöjen 102-412-4-4 Kulma, 102412-1-38 Mentola, 102-428-1-56 Pappila, 102-405-30-1 Pusala metsäsuunnitelman vuosille 2019-2029 liitteen mukaisesti.

Arttu Huhtanen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa 52 §:n käsittelyn aikana klo
18.29-19.01 esittelemässä metsäsuunnitelman ja vastaamassa kysymyksiin.
Päivi Huhtanen poistui kokouksesta 52 §:n käsittelyn ajaksi klo 18.29-19.01
Maarit Syrjälä saapui kokoukseen kello 18.44
Aulikki Kuisma esitti kysymyksen uudistuskypsän metsän hakkuiden tarpeesta ja
aikataulusta. Arttu Huhtasen mielestä hakkuiden tekeminen suunnitelman mukaan takaa oikean metsänhoidon ja myös paremman tuoton hakatusta puusta.
Aila Hänninen totesi, että selvitys oli mielenkiintoinen ja piti metsäsuunnitelmaa
hyvänä sekä tuotantotalouden että luonnon suojelun näkökulmasta. Samalla hän
kysyi, mikä on puuston arvon muodostamisen tapa. Arttu Huhtanen kertoi, että
arvon määritys tapahtuu erikseen puuston ja maapohjan osalta metsähallituksen
laskentatavan mukaisesti. Ritva Palokangas kysyi, onko suunnitelmassa huomioitu hakkuista riippumattomia hoitotöitä. Arttu Huhtanen kertoi, että nämä on
huomioitu.

Päätös (KV): Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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TALOUSARVIO VUODELLE 2020 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2021-2022
KN 9/12.11.2019 180 §
Liitteenä 1 on talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2020 sekä
vuosien 2021-2022 talous- ja toimintasuunnitelmat. Sivulla 45 on tuloslaskelma,
joka osoittaa toimintatuottojen olevan 262 025 € (muutos kuluvan vuoden talousarvioon on +20 340 €). Seurakunnan perimiä tilojen käyttökorvauksia yms. ei
ehdoteta nostettaviksi.
Toimintakuluja on yhteensä 2 114 495 € eli 4,85 % enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Henkilöstökulut ovat yhteensä 1 157 680 € (muutos kuluvan
vuoden talousarvioon +2,52 %). Toimintakate on 1 852 470 € (muutos kuluvaan
vuoteen +77 390 € eli +4,36 %).
Seurakunnan verotulotilitykset (sisältäen kirkollisverotulotilitykset sekä valtion rahoitukset):
vuonna 2016 yht. 1 986 325,12 € (vuoden 2016 tilinpäätöstieto) muutos -0,96 %
vuonna 2017 yht. 1 986 428,26 € (vuoden 2017 tilinpäätöstieto) muutos 0,01 %
vuonna 2018 yht. 1 889 819,68 € (vuoden 2018 tilinpäätöstieto) muutos -4,86 %
vuonna 2019 yht. 1 920 790,00 € (arvio tilitysten perusteella)
muutos 1,64 %
vuonna 2020 yht. 2 016 050,00 € (arvio kehityksestä vero/jäsen) muutos 4,96 %
Vuoden 2020 talousarviossa verotulojen määrässä on huomioitu ansiotulojen
kasvu sekä seurakunnan ennakoitu jäsenmäärän kehitys ja rakenne. Kirkollisveroprosentti on 1,6 %.
Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa vuosikate on 16 800 €. Poistojen jälkeen
tuloslaskelma jää alijäämäiseksi 143 880 €.
Sisäiset erät eivät ole sitovia, joten niitä ei ole laskettu talousarvioon. Sisäiset
erät lasketaan tilinpäätökseen. Suunnitelmavuodet 2021-2022 perustuvat vuoteen 2020. Pois on jätetty vain vuotta 2020 koskevat hankinnat ja kulut, lisäksi on
huomioitu suunnitelmavuosille tiedossa olevat merkittävät hankinnat ja kulut.
Rahoitusosa vetää yhteen tulorahoituksen ja investoinnit. Vuodelle 2020 siunauskappelin korjausinvestoinnin eteenpäin viemiseen on varattu 20 000 €.
Vuonna 2021 on tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan investointihankkeen toteuttamisen aika. Muita talousarviossa mainittuja investointeja arvioidaan
uudelleen ja ne odottavat seurakunnan investointiohjeen sekä kiinteistöstrategian
valmistumista. Talousarvioehdotus ei sisällä lainan nostoja.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2020 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2021-2022
hyväksyttäväksi.
Harri Syrjälä oli poissa kokouksesta 180 §:n käsittelyn aikana klo 18.16-18.17
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
jatkuu…
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TALOUSARVIO VUODELLE 2020 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2021-2022
jatkuu…
---------------------------------KV 4/17.12.2019 53 §
Liitteenä 1 on Huittisten seurakunnan talousarvio vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021-2022.
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2020 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2021-2022
muutoksitta hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. talousarviossa esitetyt toimintakatteet ovat kirkkovaltuustoon nähden sitovia pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla.
2. sisäiset erät eivät ole sitovia.
3. investointien osalta sitovuustaso on kiinteistötoimen investoinnit yhteensä.
4. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain ulkoiset nettomenot/nettotulot seuraavasti:
• yleishallinnon pääluokka 330 960 eur
• seurakunnallisen toiminnan pääluokka 996 735 eur
• hautaustoimen pääluokka 156 375 eur
• kiinteistötoimen pääluokka 368 400 eur
• investointiosan nettomenot 20 000 eur
5. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosien 2021-2022 talous- ja toimintasuunnitelmat
Sinikka Ritakallio totesi, että talousarvioehdotuksessa ei ole mukana tilitasoista
laskelmaa. Samoin hän totesi, että veronkorotuksesta huolimatta talousarvio on
jäämässä negatiiviseksi. Talousarvioehdotuksessa esitetään lisäksi kuntotutkimusta kolmeen kiinteistöön. Sinikka Ritakallio esitti, että talousarvioon varataan
ainoastaan 15 000 euroa kiinteistöjen kuntoarviointeihin. Lisäksi Ritakallio esitti
1. Tarjoilujen järjestämiseksi seurakuntaan palkataan mahdollisesti osa-aikainen
emäntä tai ravitsemistyöntekijä, joka huolehtii tarjoiluiden järjestämisestä kirkkoneuvoston päätösten mukaisesti. Emännän palkkakuluihin varataan budjettiin
25.000,- euroa ja ostettaviin elintarvikkeisiin varataan lisää 5000,- euroa. 2.
Vampulan kirkkoon tehdään tarpeeksi kattava kuntotutkimus, johon varataan
20.000 euroa. Rivitalon ja Ylistenrannan leirikeskuksen rakennusten rakenteisiin
meneviä kuntotarkastuksia ei tehdä vuonna 2020. Sen sijaan rakennustyöryhmä
kokoontuu, tarkastaa seurakunnan kiinteistöt ja tekee kirkkoneuvostolle selvityksen rakennusten kunnosta. Rakennustyöryhmän selvityksen pohjalta kirkkoneuvosto päättää, mihin rakennuksiin pitää tehdä tarkempi kuntoarvio ja mitä korjauksia aletaan suunnittelemaan ja toteuttamaan. 3. Sähköistä asiakirja- ja asianhallintajärjestelmä Domusta ei oteta käyttöön toistaiseksi vaan järjestelmän
hankinta palautetaan valmisteluun. 4. Näin budjetista vapautuvat varat (noin
20.000,- € ) siirretään kirkkoneuvoston päätöksellä käytettäviin menoihin, jotka
voidaan käyttää tarpeen mukaan millä työalalla tahansa. Tämä antaa kirkkoneuvostolle liikkumavaraa yllättävien menojen kattamiseen.
jatkuu…
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TALOUSARVIO VUODELLE 2020 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2021-2022
jatkuu…
Joonas Immonen pyysi kertomaan miksi palveluhankintojen osuus talousarviosta
on kasvanut. Kirkkoherra kertoi, että keskeisin tähän vaikuttava tekijä on se, että
kaikki hankinnat, joihin liittyy työtä, kuten asennusta, ovat palveluhankintoja. Ja
koska yhä useampiin hankintoihin liittyy myös esimerkiksi asennuspalvelu, kasvaa palveluhankintojen suhteellinen osuus. Harri Syrjälä otti kantaa Sinikka Ritakallion esitykseen emännän palkkaamiseen ja kannatta Sinikka Ritakallion ajatusta osa-aikaisen emännän palkkaamisesta. Jaakko Lehtimäki otti kantaa vapaaehtoisuuteen seurakunnassa ja totesi, että työalojen tärkeä tehtävä on kannustaa seurakuntalaisten vapaaehtoisuutta ja kannatti kaikkia Sinikka Ritakallion
ehdotuksia. Tuula Hannunen kannatti Sinikka Ritakallion ehdotusta. Jaakko Lehtimäki halusi lisätä, että on harvinaista nähdä kirkkoherran kahvittavan kirkkovaltuustoa. Päivi Huhtanen halusi täsmentää, onko Sinikka Ritakallion laskelmassa
huomioitu jo säästö rakennusten kuntoarviosta vapautuva raha, joka voitaisiin
osoittaa emännän palkkaamiseen. Joonas Immonen pyysi tarkempaa selvitystä
palveluostojen osalta. Aulikki Kuisma toivoi, että seurakunta voisi palkata emännän. Sinikka Ritakallio vastasi Päivi Huhtasen kysymykseen, että raha on otettavissa rakennusten kuntotutkimuksista. Päivi Huhtanen pyysi tarkennusta laskelmaan, joka on tehty emäntäpalvelujen osalta saaduista säästöistä. Tuula Hannunen totesi, että seurakunta tarvitsee emännän. Niina Immonen katsoo, että seurakunta tarvitsee osa-aikaisen emännän. Ja esittää, että emännän palkkaamiseen tarvittava raha varataan talousarvioon. Joonas Immonen kannatti Niina Immosen esitystä. Immonen esitti samalla, että talousarviota käsiteltäisiin jatkossa
aikaisemmin syksyllä. Jouni Isotalo totesi, että jos seurakunta haluaa pitää huolta
kiinteästä omaisuudesta, on tarpeen tehdä kuntotutkimukset. Lisäksi Isotalo piti
tärkeänä, että seurakunta siirtyy sähköiseen asianhallintajärjestelmään. Lasse
Luoto esitti, että talousarvio palautetaan valmisteluun. Aila Hänninen totesi, että
voitaisiin tehdä tarkempi erittely siitä, kuinka emäntäpalveluiden hinta rakentuu.
Sinikka Ritakallio piti tärkeänä, että kirkkoneuvostolle esitetään tarkempi erittely
palvelujen ostoista. Helena Manninen nosti esiin sen, että seurakunnassa on aikaisemmin tehty päätös siitä, että säästetään eikä palkata emäntää. Jos nyt tahdotaan palkata emäntä täytyy myös selvittää mitä palkkaamisen todelliset kustannukset ovat. Joonas Immonen esitti, että kirkkovaltuusto äänestää mitä versiota kirkkoneuvosto lähtee valmistelemaan. Aila Hänninen kannatti puheenjohtajan esitystä asian palauttamisesta valmisteluun.
jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
53 §

PÖYTÄKIRJA 4/2019
17.12.2019

sivu
9/31

TALOUSARVIO VUODELLE 2020 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2021-2022
jatkuu…
Äänestettiin asian palauttamisesta valmisteluun. Puheenjohtaja ehdotti, että palauttamista kannattavat sanovat jaa ja asian käsittelyn jatkamista sanovat ei.
Markku Evala
Tuula Hannunen
Päivi Huhtanen
Aila Hänninen
Joonas Immonen
Niina Immonen
Jouni Isotalo
Ilona Kojo
Aulikki Kuisma
Jaakko Lehtimäki
Lasse Luoto
Helena Manninen
Virpi Marku
Ritva Palokangas
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Leena Räikkä
Harri Syrjälä
Maarit Syrjälä
Maritta Tuominen
Matti Virtanen

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

Päätös (KV): Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto oli äänin 12 puolesta 10
vastaan palauttanut asian kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
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HAUDANHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2020 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2021-2022
KN 9/12.11.2019 181 §
Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2020 löytyy 180 §:n liitteenä
olevasta seurakunnan talousarvio- ja toimintasuunnitelmasta (sivu 49).
Haudanhoitorahaston tuloarvio perustuu noin 310 kesähoitosopimukseen ja 160
kasteluhoitosopimukseen sekä noin 1100 haudanhoitosopimukseen. Tuotoissa
on myös vuosittainen tuloutettava nurmihoitomaksu.
Palkat on laskettu työntekijäkohtaisesti, yhteensä 81 010 €. Sosiaalivakuutus- ja
eläkevakuutusmaksut ovat yhteensä 19 050 €. Muut kulut on arvioitu vuoden
2018 toteutuneiden menojen mukaan. Toimintakulut yht. ovat 116 390 €
Toimintatuotot ovat 99 440 €. Toimintatuotot muodostuvat kesähoitomaksuista ja
jaksotetuista hoitomaksuista. Tuotto-osuudeksi muista rahoitustuotoista on arvioitu 3 000 €. Hautainhoitorahaston varoja on sijoitettu UB Metsä A erityissijoitusrahastoon, josta maksetaan vuosittain tuotto-osuuksia. Tuloslaskelman loppusumma on 13 950 € alijäämäinen. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä,
jota on haudanhoitorahaston taseessa kaikkiaan 158 858,24 €. Hoitomaksut säilyvät entisellään.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi haudanhoitorahaston talousarvion vuodelle 2020 sekä haudanhoitorahaston taloussuunnitelmat vuosiksi 2021-2022.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
---------------------------------KV 4/17.12.2019 54 §
Seurakunnan talousarvioehdotuksen kohdassa 10. on sekä haudanhoitorahaston
talousarvio vuodelle 2020 että taloussuunnitelmat vuosille 2021-2022.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi haudanhoitorahaston talousarvion vuodelle 2020 sekä haudanhoitorahaston taloussuunnitelmat vuosiksi 2021-2022.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
KN 9/12.11.2019 188 §
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 12/2019 (20.9.2019) seurakuntia ohjeistetaan
uusista hallinnollisista mallisäännöistä seuraavasti:
Kirkkohallitus on laatinut seurakuntien ja seurakuntayhtymien käyttöön hallinnolliset mallisäännöt. Nyt käytössä olevista malleista vanhimmat ovat 1990-luvulta.
Osaa malleista on uudistettu lainmuutosten yhteydessä.
Kirkolliskokouksen toukokuussa 2018 hyväksymä uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys tulevat voimaan sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen uudeksi kirkkolaiksi. Esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä (HE
19/2019 vp) ja siihen voi tutustua evl.fi/plus -sivuilla kohdassa Päätöksenteko/Lainsäädäntö/Kirkkolainsäädännön kodifiointi
(https://evl.fi/plus/paatoksenteko/lainsaa-danto/kirkkolainsaadannon-kodifiointi).
Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat kirkkolaki, kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys kumoutuvat. Voimaantuloajankohta
on aikaisintaan 1.1.2020 ja sen tarkentuu loppuvuoden aikana. Voimaantulosta
tiedotetaan erikseen.
Uuden lainsäädännön voimaantullessa kirkkolain ja –järjestyksen rakenne ja pykälänumerointi muuttuvat. Muutokset ovat pitkälti lainsäädäntöteknisiä, mutta pitävät sisällään myös sisällöllisiä muutoksia, kuten uudet säännökset sähköisestä
kokouksesta ja sähköisestä päätöksentekomenettelystä. Uuden lainsäädännön
keskeisistä sisällöllisistä muutoksista tullaan kertomaan myöhemmin annettavalla
yleiskirjeellä. Seurakuntien ja seurakuntayhtymien tulee ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa päivittää hallinnolliset mallisääntönsä uuden lainsäädännön mukaisiksi. Päivittäminen on syytä aloittaa mahdollisimman pian, vaikka
voimaantuloajankohta ei olekaan vielä varmistunut.
Kirkkohallituksessa on mallisääntötyöryhmän ohjauksessa laadittu uuden lainsäädännön mukaiset hallinnolliset mallisäännöt, joita ovat:
• Kirkkovaltuuston työjärjestys
• Kirkkoneuvoston ohjesääntö
• Seurakuntaneuvoston ohjesääntö
• Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö
• Työalan johtokunnan johtosääntö
• Seurakunnan osa-alueen johtokunnan johtosääntö
• Seurakuntayhtymän perussääntö
• Arvioinnin johtokunnan johtosääntö
• Hautaustoimen ohjesääntö
• Hautainhoitorahaston säännöt
Malleista osa on jo hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnossa. Jo hyväksytyt ja
käännetyt mallit ovat tämän yleiskirjeen liitteenä ja ne linkitetään myös evl.fi/plus
-sivuille kohtaan Päätöksenteko/Lainsäädäntö/Mallisäännöt
(https://evl.fi/plus/paatoksenteko/lainsaadanto/malliohjesaannot). Loput mallit lisätään sivuille sitä mukaa, kun ne on hyväksytty ja käännökset valmistuneet.
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
jatkuu…
Hallinnollisiin sääntöihin otetaan vain tarpeelliset määräykset eivätkä määräykset
saa olla ristiriidassa uuden kirkkolain tai kirkkojärjestyksen kanssa. Malleissa
päällekkäisyydet on karsittu ja lainkohdat päivitetty uusien säädösten mukaisiksi.
Mallien rakennetta on selkeytetty ja yhdenmukaistettu. Toimielinten ohje- ja johtosääntömalleissa määrätään toimielimen kokoonpanosta ja tehtävistä, kokouksesta ja asioiden käsittelystä. Kirkkoneuvoston ohjesääntömallissa on määräyksiä myös viranhaltijoiden toimivallasta ja asian siirtämisestä. Kirkkovaltuuston
työjärjestysmallissa on määräyksiä kirkkovaltuuston toiminnasta, kokouksista,
asioiden käsittelystä, jäsenen aloite- ja kyselyoikeudesta sekä iltakoulusta. Uudessa kirkkolaissa seurakunnan osa-alueen hallintoa koskevilla säännöksillä on
korvattu entiset kappeliseurakuntia ja seurakuntapiirejä koskevat säännökset.
Kappeliseurakuntien ja seurakuntapiirien säilyttäminen ja uusien perustaminen
on kuitenkin edelleen mahdollista. Niihin sovelletaan uusien säädösten mukaisia
seurakunnan osa-alueen hallintoa koskevia säännöksiä. Kaikkia eri nimisiä seurakunnan osa-alueen hallintoa hoitavia johtokuntia varten on yksi muokattava
johtosääntömalli.
Kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö
tulee alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Uusi lainsäädäntö ei tuo muutoksia
alistusvelvollisuuteen näiden sääntöjen osalta. Hautaustoimen ohjesäännön
osalta käytäntö sen sijaan muuttuu, sillä uuden lainsäädännön mukaan hautaustoimen ohjesääntöä ei tarvitse enää alistaa. Hautaustoimen ohjesäännön kohdalla on suositeltavaa toimia niin, että päivitetty hautaustoimen ohjesääntö hyväksytään kirkkovaltuustossa viipymättä uuden kirkkolain voimaantulon jälkeen, jolloin
sitä ei tarvitse alistaa. Johtokuntien johtosääntöjä ei alisteta nykyisen eikä uuden
lainsäädännön mukaan. Kun kappeliseurakunnan nykyisen toimielimen ohjesääntö päivitetään johtokunnan johtosäännöksi, ei myöskään sitä ole tarpeen
enää alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Seurakuntayhtymä muodostetaan hyväksymällä sille perussääntö ja siirtyvästä
omaisuudesta tehty luettelo. Päätökset on alistettava kirkkohallituksen ratkaistavaksi. Myöhemmin perussääntöä muutettaessa perussäännön muutos on alistettava kirkkohallituksen ratkaistavaksi kirkkolain 11 luvun 5 §:n 1 momentin mukaisissa tilanteissa. Uudessa lainsäädännössä perussäännön alistamista koskevat
säännökset eivät ole sisällöllisesti muuttuneet. Alistus on kuitenkin toimitettava
kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä nykyisen vuoden määräajan
sijaan.
Uudet ohje- ja johtosäännöt voivat tulla voimaan aikaisintaan samaan aikaan
kuin uusi kirkkolaki. Siten jos uusia ohje- ja johtosääntöjä hyväksyttäessä ei vielä
ole tiedossa uuden kirkkolain voimaantuloajankohta, on voimaantulosäännös
syytä kirjoittaa seuraavasti: ”Tämä ohjesääntö/johtosääntö tule voimaan samaan
aikaan kuin kirkolliskokouksen 16 päivänä toukokuuta 2018 hyväksymä kirkkolaki.”
jatkuu…
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
jatkuu…
Mallien sisällössä on pyritty ottamaan huomioon seurakuntien ja seurakuntayhtymien erilaiset tarpeet ja käytännöt. Tätä varten malleihin on otettu muokattavia,
vaihtoehtoisia ja vapaaehtoisia kohtia, joiden tarkoitusta on selvennetty perusteluissa. Seurakuntia on ohjeistettu malleja käyttäessään ottamaan huomioon päätösvallan jakautuminen, toimintaympäristön ominaispiirteet ja tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat. Kirkkoneuvoston ohjesääntö (liite 1) on laadittu kirkkohallituksen malliohjesäännön (liite 2) pohjalta siten, että se vastaa sisällöltään nyt voimassa olevaa kirkkoneuvoston ohjesääntöä (liite 3) pakolliset muutokset huomioiden.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö on jaettu neljään osaan siten, että ensimmäiseen
osassa ovat kirkkoneuvoston kokoonpanoa ja toimivaltaa koskevat määräykset,
toisessa osassa kirkkoneuvoston kokouksia koskevat määräykset, kolmannessa
osassa asioiden käsittelyä koskevat määräykset ja neljännessä osassa kirkkoneuvoston alaisten viranhaltijoiden toimivaltaa koskevat määräykset.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ja lähettää ohjesäännön tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Nyt hyväksyttävällä ohjesäännöllä kumotaan kirkkovaltuuston 27. päivänä toukokuuta 2014 hyväksytty
ja 6. päivänä elokuuta 2014 vahvistettu ohjesääntö siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
---------------------------------KN 10/10.12.2019 220 § 3)
Muutos Huittisten seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntöön
Kirkkoneuvosto on tehnyt kokouksessaan KN 8/18.9.2018 150 § päätöksen Huittisten seurakunnan siirtymisestä suorituslisäjärjestelmään. Kirkkoneuvosto hyväksyi suorituslisäjärjestelmän käyttöönoton Huittisten seurakunnassa siihen
kuuluvine liitteineen ja päätti siirtää päätösvallan maksuun pantavista suorituslisistä kirkkoneuvostolta johtaville viranhaltijoille.
Kirkkoneuvosto ei voi omalla päätöksellään siirtää ratkaisuvaltaansa viranhaltijalle. Ratkaisuvallan siirtämisestä tulee olla säädetty kirkkovaltuuston hyväksymässä ja tuomiokapitulin vahvistamassa kirkkoneuvoston ohjesäännössä. Kirkkoneuvoston ohjesäännössä sanotaan talouspäällikön ratkaisuvallasta 12 §:n 4)
kohdassa seuraavasti: ”myöntää viranhaltijoille ja työntekijöille sellaiset virka- ja
työehtosopimukseen perustuvat palkanlisät ja palkkiot, joista päättäminen ei ole
seurakunnan harkinnassa, sekä päättää työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille.” Suorituslisän maksaminen
ei ole seurakunnan harkinnassa, vaan järjestelmän käyttöönotto on perustunut
KirVESTESin pakottaviin säädöksiin. Ei voida kuitenkaan yksiselitteisesti olla
varmoja, onko suorituslisää ajateltu kirkkoneuvoston ohjesäännössä mainituksi
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
jatkuu…
palkanlisäksi. Tästä johtuen kirkkoneuvoston kokouksessa KN 9/12.11.2019 188
§ käsiteltyyn ja kirkkovaltuuston kokouksessa KV 4/17.12.2019 hyväksyttävään
kirkkoneuvoston ohjesääntöön on tarpeellista tehdä muutos.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 24 § Talouspäällikön toimivalta kohta 4):
”myöntää viranhaltijoille ja työntekijöille sellaiset virka- ja työehtosopimukseen
perustuvat palkanlisät ja lisäpalkkiot, joista päättäminen ei ole seurakunnan harkinnassa, sekä päättää työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille;”
Muutetaan muotoon:
”myöntää viranhaltijoille ja työntekijöille sellaiset virka- ja työehtosopimukseen
perustuvat palkanlisät ja lisäpalkkiot, joista päättäminen ei ole seurakunnan harkinnassa, sekä päättää viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavista suorituslisäjärjestelmän mukaisista suorituslisistä ja työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille;”

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

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
---------------------------------KV 4/17.12.2019 55 §
Liitteenä 1 oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö on laadittu kirkkohallituksen malliohjesäännön (liite 2) pohjalta siten, että se vastaa sisällöltään nyt voimassa olevaa kirkkoneuvoston ohjesääntöä (liite 3) pakolliset muutokset huomioiden.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan KN 10/10.12.2019 220 § kohta 3) päättänyt
esittää hyväksyttävään Huittisten seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntöön
muutoksen kohtaan 24 § Talouspäällikön toimivalta kohta 4) ”myöntää viranhaltijoille ja työntekijöille sellaiset virka- ja työehtosopimukseen perustuvat palkanlisät
ja lisäpalkkiot, joista päättäminen ei ole seurakunnan harkinnassa, sekä päättää
viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavista suorituslisäjärjestelmän mukaisista suorituslisistä ja työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien
maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille;”
jatkuu…
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
jatkuu…
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 1
mukaisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ja liitteeseen 1 kirkkoneuvoston ohjesäännön kohtaan 24 § Talouspäällikön toimivalta kohta 4) tehdyn muutoksen:
”myöntää viranhaltijoille ja työntekijöille sellaiset virka- ja työehtosopimukseen
perustuvat palkanlisät ja lisäpalkkiot, joista päättäminen ei ole seurakunnan harkinnassa, sekä päättää viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavista suorituslisäjärjestelmän mukaisista suorituslisistä ja työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille;” ja lähettää
esitetyllä muutoksella täydennetyn ohjesäännön tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Nyt hyväksyttävällä ohjesäännöllä kumotaan kirkkovaltuuston 27. päivänä toukokuuta 2014 hyväksytty ja 6. päivänä elokuuta 2014 vahvistettu ohjesääntö siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Sinikka Ritakallio esitti seuraavat muutokset: tarkennetaan vaaliohjetta, sekä tarkennus perusteisiin, joilla kirkkoneuvoston puheenjohtaja voi peruuttaa kokouksen. Lisäksi Ritakallio esitti, että maininta sähköisistä kokouksista poistettaisiin
ohjesäännöstä. Kohtaan kuusi, kokouskutsu on lähetettävä liitteineen sekä julkaistava samaan aikaa julkisessa verkossa. Läsnäolo ja puheoikeus kappeliseurakunnan kappalaisella pitäisi muuttaa muotoon kappeliseurakunnan papille. Talouspäällikön läsnäolo-oikeus kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoherran toimivalta 23 § ja 24 §.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto päätti palauttaa asian kirkkoneuvoston valmisteluun.
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS
KN 9/12.11.2019 189 §
Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat kirkkolaki, kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys kumoutuvat. Voimaantuloajankohta
on aikaisintaan 1.1.2020 ja sen tarkentuu loppuvuoden aikana. Voimaantulosta
tiedotetaan erikseen. Seurakuntien ja seurakuntayhtymien tulee ennen uuden
lainsäädännön voimaantuloa päivittää hallinnolliset mallisääntönsä uuden lainsäädännön mukaisiksi. Edellisen kohdan 188 § esittelyssä on kerrottu laajemmin
päivittämisen taustoista.
Kirkkovaltuuston työjärjestys (liite 1) on laadittu kirkkohallituksen malliohjesäännön (liite 2) pohjalta siten, että se vastaa sisällöltään nyt voimassa olevaa kirkkovaltuuston työjärjestystä (liite 3) pakolliset muutokset huomioiden.
Työjärjestys on jaettu neljään osaan siten, että ensimmäiseen osassa ovat kirkkovaltuuston toimintaa koskevat määräykset, toisessa osassa kirkkovaltuuston
kokouksia koskevat määräykset, kolmannessa osassa määräykset, jotka ovat
yhteisiä seurakunnan eri toimielimille ja neljännessä osassa kirkkovaltuuston jäsenen aloite- ja kyselyoikeutta koskevat määräykset.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen.
Nyt hyväksyttävällä työjärjestyksellä kumotaan 13.8.2008 hyväksytty kirkkovaltuuston työjärjestys.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
---------------------------------KV 4/17.12.2019 56 §
Liitteenä 1 oleva kirkkovaltuuston työjärjestys on laadittu kirkkohallituksen malliohjesäännön (liite 2) pohjalta siten, että se vastaa sisällöltään nyt voimassa olevaa kirkkovaltuuston työjärjestystä (liite 3) pakolliset muutokset huomioiden.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 1
mukaisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen. Nyt hyväksyttävällä työjärjestyksellä
kumotaan 13.8.2008 hyväksytty kirkkovaltuuston työjärjestys.
Joonas Immonen esitti, että 8 § kappale kaksi muutetaan muotoon, ”lähetettävä
vähintään kymmenen päivää ennen valtuuston kokousta”. Sinikka Ritakallio esittää, että 3 § puuttuu maininta siitä, milloin kirkkovaltuusto on kutsuttava koolle. 5
§ valtuuston kokouksen alussa on pidettävä alkuhartaus. Sähköisen päätöksenteon osalta toivotaan tarkennuksia. 6 § kokouskutsu on toimitettava vähintään
kaksi viikkoa ennen kokousta. Samassa ajassa kokouskutsu liitteineen on julkaistava julkisessa verkossa.
jatkuu…
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS
jatkuu…
Valtuutetuilla on oikeus saada materiaali myös paperilla. Valtuuston kokouksessa
on oltava saapuvilla sekä kirkkoherran että talouspäällikön. Sinikka Ritakallio
esittää, että työjärjestys palautuu valmisteluun.
Päätös (KV): Kirkkovaltuusto päätti palauttaa asian kirkkoneuvoston valmisteluun.
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VARHAISEN TUEN MALLIN PÄIVITTÄMINEN
KN 9/12.11.2019 194 §
Johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöpuheenjohtajien kokouksessa
24.5.2018 yhtenä käsiteltävänä asiakokonaisuutena oli varhaisen tuen toimintamalli arkkihiippakunnan seurakunnissa. Tuomiokapitulin toimesta seurakunnille
annettiin tehtäväksi päivittää varhaisen tuen malli ja siihen liittyvät käytännöt.
Seurakuntien tuli käynnistää varhaisen tuen toimintamallin päivittämisen (tai laatimisen) prosessi. Huomion kohteena päivittämisen yhteydessä ovat esimerkiksi
lakivelvoitteet, varhaisen tuen käytännöt ja vastuut, käytäntöjen käyttäminen ja
toimivuus, uudet ajankohtaiset käytännöt, miten työyhteisö tuntee varhaisen tuen
kokonaisuuden, lomakkeet ja seuranta, lähiesimiesten taidot (esim. tunnistaminen, puheeksiotto, kehityskeskustelut), sovittu yhteistyö ja käytännöt varhaisessa
tuessa työterveyden kanssa.
Normaalissa aikataulussa valmiit mallit tuli lähettää 31.1.2019 mennessä tuomiokapituliin. Huittisten seurakunta anoi pääsyä 2. aikatauluun tiedossa olleen kirkkoherran irtisanoutumisen ja edessä olleen kirkkoherranvaaliprosessin perusteella. Huittisten seurakunnalle myönnettiin poikkeusaikataulu, jonka mukaisesti varhaisen tuen malli tuli päivittää marraskuun 2019 loppuun mennessä.
Huittisten seurakunnassa olemassa ollut varhaisen tuen malli, johon kuuluvat
Huittisten seurakunnan toimintamalli työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi, hyväksytyt suositussopimukset sekä erilaiset toimintaohjeet ja menettelytavat on
käyty läpi ja päivitetty. Kaikki liitteenä olevat dokumentit on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 28.10.2019.
Liite 1. Huittisten seurakunnan toimintamalli työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi - Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki liitteineen
Liite 2. Suositus sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa
Liite 3. Suositus suojavaatetuksesta seurakunnassa
Liite 4. Suositus työpaikkaruokailun järjestämisestä seurakunnassa
Liite 5. Hyvään käytökseen sitoutuminen
Liite 6. Toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten
Liite 7. Työyhteisön pelisäännöt
Liite 8. Poissaolojen ilmoituskäytäntö
Liite 9. Seurakunnan muistamiskäytäntö
Liite 10. Työpaikan päihdeongelmien käsittelyn periaatteet (osa A)
Liite 11. Käytännön menettelytavat päihdeongelmatilanteessa (osa B)
Liite 12. Suositussopimus hoitoonohjaamisesta seurakunnassa (osa C)
Liite 13. Kehityskeskustelu -lomake
Liitteiden 2, 3 ja 4 suositussopimukset on päivitetty 1.4.2014 voimaan tulleen
suosituksen mukaisiksi. Liite 5 Hyvään käytökseen sitoutuminen ja liite 6 Toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten on hyväksytty kirkkoneuvostossa 14.5.2019 eikä
niihin ole tehty muutoksia tämän päivityksen yhteydessä vaan ne ovat voimassa
sellaisenaan. Liitteenä 12 olevaan suositussopimukseen hoitoonohjaamisesta
seurakunnassa ei ole tullut päivitettyä versiota, joten se on voimassa sellaisenaan. Liitteenä 13 olevaa kehityskeskustelulomaketta muokataan tarvittaessa
vuosittain.
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VARHAISEN TUEN MALLIN PÄIVITTÄMINEN
jatkuu…
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että se
1) hyväksyy esitetyn Huittisten seurakunnan varhaisen tuen mallin kokonaisuuden (liitteet 1-13),
2) hyväksyy liitteiden 1, 7, 8, 9, 10 ja 11 mukaiset toimintamallit ja käytännöt sekä
3) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteiden 2, 3 ja 4
suositussopimukset Huittisten seurakuntaa sitoviksi.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
---------------------------------KV 4/17.12.2019 57 §
Kirkkoneuvosto on päätöksessään KN 9/12.11.2019 194 § hyväksynyt Huittisten
seurakunnan varhaisen tuen mallin kokonaisuuden sekä siihen liittyvät toimintamallit ja käytännöt. Varhaisen tuen malliin kuuluvat KirVESTESin mukaiset suositukset sitovat seurakuntaa kirkkovaltuuston päätöksellä, joten niiden osalta varhaisen tuen mallin päivittäminen edellyttää kirkkovaltuuston päätöstä.
Liitteenä 1 on Suositus sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa, liitteenä 2
on Suositus suojavaatetuksesta seurakunnassa ja liitteenä 3 on Suositus työpaikkaruokailun järjestämisestä seurakunnassa (kirkkoneuvoston käsittelyssä liitteet 2, 3 ja 4).

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteiden
1, 2 ja 3 suositussopimukset Huittisten seurakuntaa sitoviksi.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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HANKKIJAN MAA-ALUEEN VUOKRASOPIMUS
KN 9/12.11.2019 199 § 3)
KN 4/17.4.2018 73 § 4)
Huittisten seurakunnan omistama kiinteistön Viiala 102-405-1-210 määräala n. 4 500 m²
on tällä hetkellä suullisesti vuokrattuna vuodeksi kerrallaan (1.1.-31.12.) Agrimarket Huittinen/Hankkija-Maatalous Oy:lle. Vuokrasopimus on suullisesti olevan sopimuksen mukaisesti voimassa 1.1.-31.12.2018. Ja kun vuokrasopimus on tehty määrätyksi ajaksi,
päättyy vuokrasuhde vuokrakauden kuluttua ilman irtisanomista. Talouspäällikkö on ollut
yhteydessä Hankkija Oy:öön, jotta suullinen vuokrasopimus saataisiin kirjalliseen muotoon. Hankkija Oy on ilmoittanut kiinnostuksensa tehdä maa-alueen vuokrasopimus kirjallisesti kolmeksi vuodeksi ajalle 1.1.2018-31.12.2020 siten, että vuokraa korotetaan
elinkustannusindeksin mukaisesti (1929 pistettä (tammikuu 2018)/1783 pistettä (tammikuu 2011)), liite 1.
Määräalasta on jätetty 12.4.2018 päivätty ostotarjous ja vaihtoehtoisena tarjouksena
määräalan vuokraaminen toistaiseksi. Kokouksessa esitellään ostotarjous (liite 2), joka
pidetään toistaiseksi salassa, mikäli määräalalasta päätetään jatkossa pyytää muita tarjouksia.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että
A) se ei hyväksy Hankkija Oy:n ehdotusta kolmen vuoden määräaikaisesta maa-alueen
vuokrasopimuksesta ajalle 1.1.2018-31.12.2020, koska maa-alueesta on tehty ostotarjous
B) Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön selvittämään määräalan käyvän arvon. Arvonmäärityksestä on pyydetty tarjoukset kahdesta kiinteistövälitysyhtiöstä. Vain toisesta
on saatu tarjous ja sen mukaisesti kustannus on n. 800 € (sis. alv 24 %). Arvonmäärityksestä aiheutuvat kustannukset huomioidaan vuoden 2018 talousarviomuutoksissa. Kirkkoneuvosto jatkaa ostotarjouksen käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.
Päätös: Talouspäällikkö esitteli määräalasta jätetyn ostotarjouksen ja keskustelun jälkeen päätettiin kohdat A ja B ehdotuksen mukaisesti.
----------------KN 5/15.05.2018 91 §
Edeltävässä kokouksessaan kirkkoneuvosto ei hyväksynyt Hankkija Oy:n ehdotusta
määräaikaisesta vuokrasopimuksesta ajalle 1.1.2018-31.12.2020. Hankkija Oy on toimittanut seurakunnalle uuden ehdotuksen maa-alueen vuokrasopimuksesta, joka on liitteenä 1. Uudessa ehdotuksessa kirjataan nykyinen suullinen vuoden määräaikainen vuokrasopimus kirjalliseen muotoon, jonka jälkeen 1.1.2019 alkaen vuokrasopimus jatkuisi
toistaiseksi voimassa olevana 6 kk:n irtisanomisajalla siten, että vuokraa korotetaan
elinkustannusindeksin mukaisesti (1929 pistettä (tammikuu 2018)/1783 pistettä (tammikuu 2011)) 1.1.2019 alkaen.
Maanvuokralain 24 §:ssä irtisanomisajoista säädetään seuraavasti:
”Kun vuokrasopimus on irtisanottu, vuokrasuhde päättyy, jollei muuta ole sovittu:
1) kolmen kuukauden kuluttua irtisanomista lähinnä seuranneen kalenterikuukauden
alusta, jos sopimuksen mukainen vuokra-aika on kahta vuotta pitempi; ja
2) kahden viikon kuluttua irtisanomisesta, jos sopimuksen mukainen vuokra-aika on
kaksi vuotta tai sitä lyhyempi taikka jos sopimus on voimassa toistaiseksi.”
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto keskustelee Hankkija Oy:n ehdottaman
maa-alueen vuokrasopimuksen vuokran tasosta sekä irtisanomisajasta. Päätösehdotus
annetaan kokouksessa.
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HANKKIJAN MAA-ALUEEN VUOKRASOPIMUS
jatkuu…
Päätös: Keskusteltiin vuokran tasosta ja irtisanomisajasta. Talouspäällikkö antoi päätösehdotuksenaan: ”Hyväksytään Hankkija Oy:n ehdottama vuokrasopimus, sillä muutoksella, että irtisanomisaika on 3 kk.” Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
----------------KN 7/10.9.2019 §
Hankkija Oy on vuokrannut seurakunnalta maa-alueen 4588m2 osoitteessa Veteraanikatu4, 32700 Huittinen. Vuokrasopimus on tehty ajalle 1. 1.-31. 12.2018 ja mikäli sopimusta ei irtisanota, jatkuu se toistaiseksi voimassaolevana 3 kk:n irtisanomisajalla.
Vuonna 2018 tontin vuokra oli 1000 /vuosi (alv 0%)Ja 1. 1.2019 alkaen 1082 /vuosi (alv
0%). Kaupunki korotti kiinteistövero-%:a vuoden alusta 0, 93:sta 6:een. Tällöin kiinteistöveron määräksi tuli 8029,63 euroa.
Koska vero nousi näin paljon, olisi syytä korottaa vuokraa ainakin kiinteistöveroon asti.
Tonttia koskien on aiemmin haettu poikkeuslupaa, Jolla on voitu ottaa alue muuhun kuin
kaavanmukaiseen käyttöön. Tällaista ei ole tällä hetkellä tarpeen hakea, vaikka aikaisempi lupa on vanhentunut, sillä Hankkija Oy on hakenut omat lupansa alueelle, jotka
ovat edelleen voimassa. Poikkeuslupa ei myöskään vaikuttaisi kiinteistöveroon.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto korottaa tontin 102-405-1-210 vuokraa
siten, että 1. 1.2020 alkaen vuokra on 8050 euroa / vuosi (alv 0%).
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

----------------KN 9/12.11.2019 199 § 3)
Voimassa olevan kirkkolain 14 luvun 4 §:ssä säädetään seurakunnan kiinteän
omaisuuden pitkäaikaisesta vuokraamisesta seuraavasti:
Muun kiinteistön luovuttaminen
Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös
on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.
(11.12.1997/1303)
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto hyväksyy toistaiseksi voimassa olevan Hankkijan maaalueen vuokrasopimuksen ja vuokrankorotuksen.
2. kirkkovaltuusto pyytää Turun tuomiokapitulia vahvistamaan Hankkija Oy:n
kanssa solmitun maa-alueen vuokrasopimuksen.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
---------------------------------KV 4/17.12.2019 58 §
jatkuu…
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HANKKIJAN MAA-ALUEEN VUOKRASOPIMUS
jatkuu…
Liitteenä 1 on Hankkija Oy:n maa-alueen vuokrasopimus. Vuokrasopimuksen
ehtoja on päivitetty syyskuussa kirkkoneuvoston kokouksessa KN 7/10.9.2019 siten, että 1.1.2020 alkaen tontin vuokra on 8 050 €/vuosi (alv 0%).

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto hyväksyy toistaiseksi voimassa olevan Hankkijan maaalueen vuokrasopimuksen ja vuokrankorotuksen.
2. kirkkovaltuusto pyytää Turun tuomiokapitulia vahvistamaan Hankkija Oy:n
kanssa solmitun maa-alueen vuokrasopimuksen.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
59 §

PÖYTÄKIRJA 4/2019
17.12.2019

sivu
23/31

YIT:N TUULIVOIMALAPUISTON VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
KN 10/10.12.2019 212 §
KN 9/12.11.2019 193 §
KN 15.1.2014 § 5
Seurakuntaan tuli kutsu YIT:n tiedotustilaisuuteen, joka oli 18.12.2013 kaupungintalolla.
Tilaisuudessa kerrottiin YIT Rakennus Oy:n hankkeesta rakentaa tuulivoimapuisto Huittisten kaupungin alueelle.
Liitteessä 1 on kerrottu tuulivoimasta yleisesti.
Liitteessä 2 on kerrottu Huittisissa olevaa aluetta koskevista suunnitelmista.
Liitteenä 3 on karttalehti, josta ilmenee seurakunnan kiinteistöt ja tuulivoimahankkeen
rajat.
Liitteessä 4 on kerrottu maanvuokrauksesta ja
Liitteenä 5 on maanvuokrasopimus.
Liitteenä 6 tutkimusalueen pinta-alat ja kartta
Kaksi seurakunnan tilaa sijaitsee keskeisellä alueella kaavailtua tuulipuistoa. Tilojen
nimet ja numerot ovat: Kulma 4:4 ja Mentola 1:38. Olli Mäki Metsänhoitoyhdistyksestä oli
tilaisuudessa ja hän tiedotti: Tiedotustilaisuudessa oli paikalla suurin osa maanomistajista ja he olivat kiinnostuneita jatkamaan neuvotteluja asiasta. Huittisten seurakunnan
tilat sijaitsevat keskeisellä alueella kaavailtua tuulipuistoa. Jos seurakunta ei ole myönteinen asialle, on todennäköistä, että hanke kaatuu. Tilaisuudessa paikalla olleet valitsivat Antero Norrin, Pauli Laineen, Timo Junnilan ja Olli Mäen käymään jatkoneuvotteluja
YIT:n kanssa.
Kokouksessa on esillä ko. tilojen metsäsuunnitelma.
Talouspäällikön ehdotus: Keskustellaan asiasta ja muodostetaan seurakunnan kanta
tuulivoimahankkeeseen sekä ilmoitetaan siitä YIT:lle ja Metsänhoitoyhdistykselle.
Päätös: Keskustelussa tuli esille seuraavia asioita:
- teiden ja maakaapeleiden tarvitsemat metsäalueet
- metsään tulee hyvät tiet
- Taraskallion luontoarvojen tulee säilyä
- tuulisähkö ei ole kannattavaa ilman valtion tukea
- jokaista tuulivoimalaa kohti menee 0,5 ha metsäpohjaa
- tuulivoimaloiden paikkoja ei ole vielä tiedossa, ei myöskään teiden ja syöttökaapeleiden
- seurakunnan itse aikaisemmin päättämä suojelualueen on säilyttävä
- 25 vuoden vuokrasopimus vaatii kirkkovaltuuston päätöksen ja tuomiokapitulin vahvistuksen, joten 3 kk käsittelyaika ei välttämättä riitä seurakunnan päätöksiin
- luontoarvot voivat kärsiä
- metsän arvo nousee, kun tulee hyvät tiet
- voiko seurakunta saada edullisempaa sähköä
Yksimielisesti päätettiin, että seurakunta nimeää neuvotteluryhmään kaksi edustajaa.
Edustajiksi valittiin Pentti Virtanen ja Aulikki Kuisma. Taraskallion alue tulee säilyä. Päätettiin yksimielisesti jatkaa neuvotteluja asiasta.
------------------------KN 13.5.2014 § 78
Viimeisimmän yhteydenoton mukaan:
- Alustavia voimaloiden paikkoja on siirretty hiukan, koska alueella tehdyssä luontoselvityksessä havaittiin liito-oravien jätöksiä ja oraville soveltuvia elinalueita.
- Voimaloiden uudet sijainnit ja huoltotiet näkyvät kartoissa.
- Olemassa olevat tutkimusalueen tiet kartoitettiin ja näkyvät kartassa: Huittinen YIT
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YIT:N TUULIVOIMALAPUISTON VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
jatkuu…
Metsätiet TM35.
- Rakennettavan huoltoteiden määräarvio on 2030 m ja tiet rakennettaisiin niin, ettei
niistä tulisi yhdellekään kiinteistönomistajalle kohtuutonta haittaa.
- Numerolan selvityksessä kantavan tien leveys olisi 5-6 m, puustosta ja muista esteistä vapaan linjan leveys on 8-12 m (näistä rakennettavista ei maksettaisi erillistä korvausta, sisältyvät kertakorvaukseen ja vuosivuokraan).
- Vuokravakuus olisi 13 500 € (ei indeksikorotusta). Vakuusraha kasvaa korkoa… lisäksi voimaloista saatava mahdollinen romurauta kattaa jo itsestään purkukustannukset.
- Vuotuinen vuokran kokonaissuuruus on 13 500 €/vuosi/tuulivoimalapaikka.
- Kaikille samanlainen vuokrasopimus. Kohdassa 2.2 tarkennus: Vuokralainen sitoutuu
allekirjoittamaan lopullisen vuokra-alueen kartan 6 kuukauden kuluessa.
Tämän pykälän liitteenä ovat
1) Toisen maanomistajainfo 13.3.2014 muistio.
2) Nykyiset metsätiet, tutkimusalueet, tuuliturbiinit.
3) Tuulivoimapuiston huoltotiestön suunnitelma
4) Huoltotiestön suunnitelma (liito-oravat, lepakot, petolinnut).
5) Huoltotiestön suunnitelma.
6) Ehdotus maanvuokrasopimukseksi ja sen liite 1.
Kirkkolaki 14 luku 4 §:
Muun kiinteistön luovuttaminen
1 mom. Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
2 mom. Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös
on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.
(11.12.1997/1303)
Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle ja edelleen tuomiokapitulille, että seurakunta hyväksyisi tilojen Kulma 4:4 ja Mentola 1:38 osalta maanvuokrasopimuksen ja vuokraisi sopimuksessa mainitut alueet. Kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle vuokrasopimuksen allekirjoittajat. Allekirjoitus tehdään tuomiokapitulin
päätöksen tultua lainvoimaiseksi.
Päätös: Talouspäällikkö lisäsi ehdotukseensa, että sopimuksen 13 §:ään tulee liite, jonka sisältö on seuraava: uusista teistä ja teiden levennyksistä annetaan vuokranantajalle
korvausta 1€/neliö sekä vuokravakuus sidotaan indeksiin.
Tällä lisäyksellä päätettiin esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi tilojen Kulma 4:4 (35
ha) ja Mentola 1:38 (14 ha) vuokraaminen, vuokrasopimus maista sekä vuokrasopimuksen allekirjoittajien valinta. Vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
-----------------------KV 27.5.2014 § 12
Tämän pykälän liitteet 1-6 lähetetään esityslistan mukana. Maanvuokrasopimuksen liite
1 on sopimusehdotuksen viimeisellä sivulla ja sopimuksen pykälän 13 liite 2 lähetetään
myöhemmin valtuutetuille.
Liite 1. Toisen maanomistajainfo 13.3.2014 muistio.
Liite 2. Nykyiset metsätiet, tutkimusalueet, tuuliturbiinit.
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jatkuu…
Liite 3. Tuulivoimapuiston huoltotiestön suunnitelma.
Liite 4. Huoltotiestön suunnitelma (liito-oravat, lepakot, petolinnut).
Liite 5. Huoltotiestön suunnitelma.
Liite 6. Ehdotus maanvuokrasopimukseksi ja sen liite 1.
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että
1. kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan tilojen Kulma (kiinteistötunnus 102-412-4-4)
osalta 35 ha alueen ja Mentola (kiinteistötunnus 102-412-1-38) 14 ha alueen vuokraamisen 25 vuodeksi YIT Rakennus Oy:lle. Tiloilta vuokrattavat alueet selviävät
vuokrasopimuksen liitteestä 1.
2. kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 6 olevan vuokrasopimuksen liitteineen.
3. kirkkovaltuusto pyytää Turun tuomiokapitulia vahvistamaan maanvuokrasopimuksen
ja
4. kirkkovaltuusto valitsee vuokrasopimuksen allekirjoittajat.
Päätös: Kirkkovaltuusto keskusteli asiasta. Todettiin, että seurakunnan omalla päätöksellään suojelemalle Taraskallion alueelle (Kulman tilalla) ei rakenneta tuulivoimalaa.
Keskustelun aikana Unto Kivimäki ehdotti, että vuokrasopimusta ei tehdä. Hänen mielestään tuulivoimaloita rakennetaan, jotta rakentaja saisi valtion tukea ja edelleen hän totesi, että tuulivoimalla ei ratkaista energiaongelmia. Aimo Hievanen kannatti Unto Kivimäen esitystä. Ashton Peasleyn mielestä on hyvä saada investointeja paikkakunnalle ja
samoin vihreitä arvoja tulee kunnioittaa. Hän kannatti vuokrasopimuksen tekemistä. Sinikka Ritakallio totesi, että seurakunnan maan osalta tuuliturbiineista aiheutuvat haitat
eivät ole mittavia.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kirkkoneuvoston esityksestä
poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä.
Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja ehdotti, että kirkkoneuvoston ehdotusta kannattavat sanovat jaa ja Unto Kivimäen ehdotusta kannattavat sanovat ei. Äänestys: Aimo
Hievanen ei, Liisa Hosike jaa, Aila Hänninen jaa, Kauko Juusela jaa, Unto Kivimäki ei,
Anja Kojo jaa, Aarno Korpela jaa, Aulikki Kuisma jaa, Unto Rekola jaa, Ilkka Lahti jaa,
Jaakko Lehtimäki ei, Arja Lehtonen jaa, Helena Manninen jaa, Taina Musakka jaa, Anne
Palonen jaa, Ashton Peasley jaa, Veikko Rantanen ei, Sinikka Ritakallio jaa, Mari Suomela jaa, Harri Syrjälä jaa, Maarit Syrjälä jaa, Kaisa Mäkitalo jaa ja Pentti Virtanen jaa.
Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto oli äänin 19 puolesta 4 vastaan hyväksynyt
kirkkoneuvoston esityksen 1. kohdan.
Kirkkovaltuusto hyväksyi neuvoston esityksen toisen ja kolmannen kohdan.
Kirkkovaltuusto valitsi vuokrasopimuksen allekirjoittajiksi kirkkoherra Simo Laitilan ja talouspäällikkö Irma Alasen.
----------------KN 9/12.11.2019 193 §
Huittisten seurakunnan kirkkovaltuusto on 27.5.2014 12 § hyväksynyt seurakunnan tilojen Kulma (kiinteistötunnus 102-412-4-4) osalta 35 ha alueen ja Mentola (kiinteistötunnus 102-412-1-38) 14 ha alueen vuokraamisen 25 vuodeksi YIT Rakennus Oy:lle. Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut maanvuokrasopimuksen 6.8.2014. Tuulivoimahanke ei toteutunut vuoden 2014 sopimuksen mukaisesti ja käytännössä kaikki
tuolloin allekirjoitetut sopimuksen ovat rauenneet.
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YIT:N TUULIVOIMALAPUISTON VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
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Tuulivoimahanke on käynnistetty uudelleen YIT Suomi Oy:n toimesta ja tuulivoimapuiston osalta vuokralaiseksi on nyt määritelty Taraskallion tuulivoimapuisto Oy. Suunnitelmissa on nyt 6 tuulivoimalaa (180 m napakorkeus), tutkimusalueeseen on tullut lisää
pinta-alaa ja kiinteistöjä, yhteensä nyt n. 736,3 ha ja 45 kiinteistöä (vuonna 2014: n. 500
ha ja 27 kiinteistöä). Seurakunnalta on suunnitelmissa mukana edelleen osat kahdesta
kiinteistöstä Mentola 102-412-1-38 ja 102-412,4-4, arvio nyt 57 ha (vuonna 2014 n. 49
ha), vuokra-aika 25 vuoden asemasta 31.12.2060 asti (sopimus voimaan vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta), vuokralaiselle oikeus halutessaan jatkaa vuokra-aikaa enintään 35 vuodeksi (tuulivoimalan 2. elinkaari).
Uuden suunnitelman mukaan seurakunnan kiinteistöille ei sijoittuisi tuulivoimalaa (tilanne oli sama vuonna 2014), mutta paikat ovat vielä alustavia. Tämän hetkisen tiedon mukaan korvaukset seurakunnalle olisivat seuraavat:
Kertakorvaus maanomistajalle:
10 000 €/tuulivoimalapaikka ja se jaetaan kaikkien tutkimusalueen kiinteistöjen kesken
tasan. → 60 000 €:45 kiinteistöä = 1 333,33 €/kiinteistö eli Huittisten srk 2 666,66 €. (Arvio vuonna 2014: 6 666,66 €.)
Vuokra alueen maanomistajalle:
Seurakunnan kiinteistöille ei suunnitelmissa vuonna 2019 ole sijoitettu tuulivoimalaa, joten vuokra 6 tuulivoimalan perusteella 70 %:n osuudesta: 75 600 €/vuosi * 57ha/736,3ha
= 5 852,51 €/vuosi. (Arvio vuonna 2014: 9 407,33 €/vuosi.)
Liite 1. Maanomistajien infon 16.7.2019 muistio liitteineen.
Liite 2. Maanomistajien infon 21.8.2019 muistio liitteineen.
Liite 3. Maanomistajien infon 30.9.2019 muistio liitteineen.
Liite 4. Erika Holmbergin sähköposti sopimukseen tehdyistä viimeistelyistä.
Liite 5. Maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimus ja sen liite 1.
Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat kirkkolaki,
kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys kumoutuvat. Voimaantuloajankohta on aikaisintaan
1.1.2020 ja sen tarkentuu loppuvuoden aikana. Seurakuntien kiinteistöjen myyntiin ja
vuokraukseen liittyviin alistussäännöksiin on tulossa muutoksia. Asiassa, jonka hallinnollinen käsittely on alkanut ennen lain voimaantuloa, noudatetaan nyt voimassa olevia
alistussääntöjä. Kirkkolain 14 luvun 4 §:n alistussäännöstä on siten noudatettava.
Muun kiinteistön luovuttaminen
Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.
(11.12.1997/1303)
Koska tuulivoimahanke on periaatteiltaan hyväksytty seurakunnassa jo vuonna 2014 ja
Lasse Luoto on ollut seurakunnan edustajana mukaan maanomistajien työryhmässä
neuvottelemassa päivitetystä sopimuksesta, ei ole esteitä uusia päivitettyä maanvuokrasopimusta. Ilman hanketta seurakunta ei saa maa-alueestaan kertakorvausta tai vuosivuokraa, joten hienoisesta alenemistaan huolimatta korvaukset ovat kuitenkin säännöllistä maa- ja metsätalouden tuottoa seurakunnalle.
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Kirkkoneuvosto tekee päätöksen maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen allekirjoittajista päättäessään kirkkovaltuuston päätöksen toimeenpanosta. Sopimus allekirjoitetaan
tuomiokapitulin päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

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

----------------KN 10/10.12.2019 212 §
Kirkkoneuvosto päätti edellisessä kokouksessaan KN 9/12.11.2019 193 § siirtää
asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Ennen päätöksentekoa oli tarpeen selvittää, miten seurakunnan kiinteistöllä 102-412-4-4 Kulma kuvioilla 14 ja 16 sijaitseva mahdollinen METSO-kohde vaikuttaa alueen vuokraukseen.
Liite 1. Maanomistajien infon 16.7.2019 muistio liitteineen.
Liite 2. Maanomistajien infon 21.8.2019 muistio liitteineen.
Liite 3. Maanomistajien infon 30.9.2019 muistio liitteineen.
Liite 4. Erika Holmbergin sähköposti sopimukseen tehdyistä viimeistelyistä.
Liite 5. Maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimus ja sen liite 1.
Ehdotetussa maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksessa mainitaan seuraavasti:
"Vuokranantajalla on oikeus käyttää tutkimus- ja vuokra-aluetta sellaiseen tavanomaiseen maa- ja metsätalouteen, metsästykseen, kalastukseen ja virkistystoimintaan, joka ei haittaa vuokralaisen tuulivoimala- tai sitä valmistelevaa toimintaa
vuokra-alueella. Vuokralainen on tietoinen, että vuokranantaja voi luovuttaa metsästys- ja kalastusoikeuksia alueelle.” Sekä lisäksi: ”Vuokranantaja sitoutuu siihen, ettei ryhdy sellaisiin toimenpiteisiin, jotka voidaan tulkita tähän sopimukseen
nähden kilpailevaksi toiminnaksi, tai joiden seurauksena syntyisi tuulivoimapuiston valmistelua ja suunnittelua tai tuulivoimaloiden toimintaa haittaavia rakenteita
tai esteitä, kuten rakennuksia tai toisia tuulivoimaloita. Tutkimusalueella tämän
sopimuksen allekirjoittamishetkellä sijaitsevat osapuolien yhdessä katselmoimat
rakennukset saavat olla paikoillaan."
Asiaan on pyydetty kommentteja ELY-keskukselta, YIT Suomi Oy:n edustajilta,
kirkkohallituksen maankäyttöpäälliköltä sekä ATCoWork Oy:n Arttu Huhtaselta.
jatkuu…
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Esityslistan laatimiseen mennessä ei ole saatu kaikkia kommentteja. Mikäli riittävää selvitystä asiasta ei saada kokoukseen mennessä, siirretään asia uudelleen
valmisteluun ja tuodaan kokouksessa käsiteltäväksi vasta, kun päätös asiasta
voidaan tehdä.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan tilojen Mentola (kiinteistötunnus 102412-1-38) osalta n. 18,1 ha alueen ja Kulma (kiinteistötunnus 102-412-4-4)
osalta n. 38,9 ha alueen vuokraamisen 31.12.2060 asti Taraskallion tuulivoima Oy:lle. Tiloilta vuokrattavat alueet selviävät vuokrasopimuksen liitteestä 1;
2. kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 5 olevan maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen liitteineen;
3. kirkkovaltuusto pyytää Turun tuomiokapitulia vahvistamaan maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen.

Päätös:
---------------------------------KV 4/17.12.2019 59 §
Mikäli kirkkoneuvoston kokoukseen KN 10/10.12.2019 mennessä saadaan riittävät selvitykset, jotta kirkkoneuvosto voi esittää maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen hyväksyntää kirkkovaltuustolle, käsitellään asia kirkkovaltuuston kokouksessa 17.12.2019. Mikäli riittävää selvitystä asiasta ei saada kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä, kirkkoneuvosto siirtänee asian uudelleen valmisteluun ja sopimus tuodaan kirkkovaltuustossa käsiteltäväksi vasta, kun päätös asiasta voidaan tehdä.
Asian käsittelyssä oleva pohjaehdotus kuuluu seuraavasti:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan tilojen Mentola (kiinteistötunnus 102412-1-38) osalta n. 18,1 ha alueen ja Kulma (kiinteistötunnus 102-412-4-4)
osalta n. 38,9 ha alueen vuokraamisen 31.12.2060 asti Taraskallion tuulivoima Oy:lle. Tiloilta vuokrattavat alueet selviävät vuokrasopimuksen liitteestä 1;
2. kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 5 olevan maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen liitteineen;
3. kirkkovaltuusto pyytää Turun tuomiokapitulia vahvistamaan maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen.
Liite 1. Maanomistajien infon 16.7.2019 muistio liitteineen.
Liite 2. Maanomistajien infon 21.8.2019 muistio liitteineen.
Liite 3. Maanomistajien infon 30.9.2019 muistio liitteineen.
Liite 4. Erika Holmbergin sähköposti sopimukseen tehdyistä viimeistelyistä.
Liite 5. Maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimus ja sen liite 1.
jatkuu…
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Päätösehdotus (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esitys kirkkovaltuustolle annetaan kokouksessa.
Kirkkoneuvoston päätös asiassa: Pöytäkirjan liitteeksi 6 lisättiin YIT lausunto Taraskallion METSO-kohteista. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
Puheenjohtaja luki ääneen YIT:n lausunnon Taraskallion METSO-kohteista.
Myös kirkkovaltuuston pöytäkirjan liitteeksi 6 lisättiin YIT lausunto Taraskallion
METSO-kohteista.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
4. kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan tilojen Mentola (kiinteistötunnus 102412-1-38) osalta n. 18,1 ha alueen ja Kulma (kiinteistötunnus 102-412-4-4)
osalta n. 38,9 ha alueen vuokraamisen 31.12.2060 asti Taraskallion tuulivoima Oy:lle. Tiloilta vuokrattavat alueet selviävät vuokrasopimuksen liitteestä 1;
5. kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 5 olevan maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen liitteineen;
6. kirkkovaltuusto pyytää Turun tuomiokapitulia vahvistamaan maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille (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:
Päivi Huhtanen näkisi tarpeellisena, että kirkkovaltuustolla olisi keskustelumahdollisuus kokousten lopussa.

61 §

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 19.12.201920.1.2020 kirkkoherranvirastossa sen ollessa auki ja nähtävillä olosta ilmoitetaan
18.12.2019 päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
63 §

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

64 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.23. Kirkkoherra luki Herran siunauksen.

Lasse Luoto
puheenjohtaja

Jani Laaksonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varmistettu nimikirjaimillamme.
Huittisissa 19.12.2019

Aulikki Kuisma

Jaakko Lehtimäki

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
19.12.2019 – 20.1.2020 viraston aukioloaikoina. Nähtävillä olosta on ilmoitettu 18.12.2019
päivätyllä kuulutuksella seurakunnan ilmoitustaululla.
Huittisissa 21.1.2020

Jani Laaksonen
kirkkoherra
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