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Kokousaika

Tiistai 30.12.2019 klo 18.00-19.22
Kahvitarjoilu kokouksen yhteydessä

Kokouspaikka

Huittisten seurakuntakeskus, Toivonsali

Jäsenet, paikalla:

Markku Evala
Virpi Marku (Tuula Hannusen varajäsen)
Päivi Huhtanen
Aila Hänninen
Joonas Immonen
Niina Immonen
Jouni Isotalo
Ilona Kojo
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

Jäsenet, poissa:
Varajäsenet, poissa:

Tuula Hannunen, Joni Immonen, Aulikki Kuisma
Kimmo Hietanen, Aulikki Kuisman varajäsen

Muut saapuvilla olevat: Jani Laaksonen, kirkkoherra, sihteeri
Muut poissa olevat:

65 §

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 Aulikki Kuisma, jonka varajäseneksi oli kutsuttu Kimmo Hietanen joka ei ollut paikalla, lisäksi poissa olivat Tuula Hannunen, jonka tilalla Virpi Marku ja Joni Immonen.
Kirkkovaltuusto hyväksyi Aulikki Kuisman, Tuula Hannusen sekä Joni Immosen
esteet sekä Aulikki Kuisman varajäsenen esteen. Todettiin, että paikalla oli 20
varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen eli yhteensä 21.
Lisäksi kirkkoneuvoston jäsen Mikko Kaunisto oli paikalla puheoikeudella.

67 §

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 sähköisesti 23.12.2019.
Kokouskutsu on ollut nähtävillä Huittisten seurakunnan ilmoitustaululla 23.12.30.12.2019 välisen ajan.
Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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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.
Päätös: Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin kirkkoherra Jani Laaksonen.

69 §

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 Helena Manninen ja Ritva Palokangas.
Pöytäkirjantarkastus on tiistaina 31.12.2019 klo 12 kirkkoherranvirastossa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Helena Manninen ja Ritva Palokangas.
Pöytäkirjantarkastus on tiistaina 31.12.2019 klo 13 kirkkoherranvirastossa.

70 §

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.
Sinikka Ritakallio haluaa jättää aloitteen, joka käsitellään muissa asioissa § 72.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyllä muutoksella.
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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…
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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.
---------------------------------KN 11/23.12.2019 230 §
Asiaa ei ole ehditty valmistelemaan ennen kokouskutsujen lähettämistä kirkkovaltuuston palautettua asian kirkkoneuvoston käsittelyyn. Tästä syystä liitteenä 1
on kirkkovaltuustoon hyväksyttäväksi lähetetty talousarvio vuodelle 2020 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022.
Talouspäällikön virkavapaan vuoksi asian valmistelee ja esittelee kirkkoherra.
jatkuu…
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TALOUSARVIO VUODELLE 2020 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2021-2022
jatkuu…
Useat kirkkovaltuuston jäsenet ovat edellisessä kirkkovaltuuston kokouksessa
ilmaisseet kantanaan, että on tärkeää, että seurakunnassa on emäntä. Tämän
vuoksi talousarvio on annettu kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi. Talousarvion valmistelu kokonaisuutena uudelleen ei kuitenkaan ole ollut annetussa aikataulussa realistisesti mahdollista, ottaen huomioon, että valmistelun tekee
kirkkoherra.
Emännän palkkaamisesta käydyssä keskustelussa viitattiin työalojen tarpeeseen,
joka on tarpeen selvittää perusteellisesti ennen kuin tähän varataan määrärahoja, koska tehtävän perustamisen tulee perustua mahdollisimman tarkkaan arvioon tarpeesta ja tarpeen tuottamasta työn määrästä. Tämä ei kuitenkaan ole
valmistelun yhteydessä ollut mahdollista henkilöstön vuosilomien vuoksi.
Uuden tehtävän perustaminen on aina merkittävä investointi, jonka vaikutukset
kantavat kauas tulevaisuuteen ja kohdistuvat muuhunkin kuin henkilön palkkaan.
Kustannuksiin emännän tehtävän perustamisen osalta vaikuttavat palkkakustannuksen lisäksi mm. kustannukset, jotka syntyvät seurakuntakuntakeskuksen keittiön statuksen muuttamisesta. Keittiö ei ole tällä hetkellä ilmoitettu elintarvikehuoneisto, jollainen sen pitää olla, jos siellä on tarkoitus valmistaa ruokaa. Lisäksi tehtävän perustaminen ja henkilön palkkaaminen vaikuttavat suoraan mm.
suorituslisäjärjestelmään kokonaisuutena, ICT-palvelujen kustannuksiin ja muihin
yksittäisiin kohtiin talousarviossa.
Näin ollen on tarpeen ensin selvittää tarve, jonka jälkeen tarkastellaan koko syntyvää kustannusta ja sen vaikutusta talousarvioon kokonaisuutena. Tämä vaatii
aikaa ja asiantuntevaa valmistelua, jonka vuoksi kirkkoneuvoston on tarpeen
esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2020 talousarvion hyväksymistä muutoksitta,
koska tarvittavat muutokset voidaan tehdä myös lisätalousarvion tai muutostalousarvion muodossa.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että se
1) Hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmat vuodelle 20212022 muutoksitta aikaisemmin käsitellyn mukaisesti, siten 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
jatkuu…
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5) Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosien 2021-2022 talous- ja toimintasuunnitelmat
2) Antaa kirkkoneuvostolle tehtäväksi selvittää seurakunnan toiminnasta syntyvän tarpeen emännälle ja emännän palkkaamisesta aiheutuvat palkka- ja
muut kustannukset
3) Laatia tarvittaessa muutostalousarvion tai lisätalousarvion, joka huomioi
emännän palkkaamisesta aiheutuvat palkka- ja muut kustannukset
Päätös: Sinikka Ritakallio esitti vastasehdotuksen, jonka mukaan seurakuntapalkkaisi osa-aikaisen (50 %) emännän, joka olisi määräaikeinen 31.12.2021 asti. Emännän tehtäviin kuuluu tarjoilujen järjestämisen Huittisten seurakuntakeskuksessa ja kesän leirien aikana Ylistenrannassa sekä keittiötiloista vastaaminen. Sitä ei kannatettu, joten ehdotus raukesi.
Lisäksi Sinikka Ritakallio ehdotti, että Vampulan kirkkoon tehtävään kuntotarkastukseen tai -tutkimukseen varataan 20 000 euroa. Sen sijaan Rivitalon ja Ylistenrannan leirikeskuksen rakenteisiin meneviä kuntokartoituksia 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 kuntoarvio ja mitä korjauksia aletaan suunnittelemaan ja toteuttamaan.
Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Sen takia kirkkoneuvosto päätti kirkkoherran päätösehdotuksen mukaan.
jatkuu…
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---------------------------------KV 5/30.12.2019 71 §
Liitteenä 1 on Huittisten seurakunnan talousarvio vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021-2022. Liitteenä 2 on erittely palveluostotileistä.
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että
se
1) Hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmat vuodelle 20212022 muutoksitta aikaisemmin käsitellyn mukaisesti, siten 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
2) Antaa kirkkoneuvostolle tehtäväksi selvittää seurakunnan toiminnasta syntyvän tarpeen emännälle ja emännän palkkaamisesta aiheutuvat palkka- ja
muut kustannukset
3) Laatia tarvittaessa muutostalousarvion tai lisätalousarvion, joka huomioi
emännän palkkaamisesta aiheutuvat palkka- ja muut kustannukset
Kirkkoherra avasi talousarvioehdotusta ja päätösehdotusta.
Sinikka Ritakallio esittää, että 1. Tarjoilujen järjestämiseksi seurakuntaan palkataan osa-aikainen (50 %) emäntä, jonka työsuhde on määräaikainen 31.12.2021
asti. Emäntä huolehtii tarjoiluiden järjestämisestä Huittisten seurakuntakeskuksessa ja tarvittaessa muissa seurakunnan tiloissa kirkkoneuvoston päätösten
mukaisesti. Emännän palkkakuluihin varataan budjettiin 20.000,- € (Määräaikaisten palkkakustannukset –tili 402000) ostettaviin elintarvikkeisiin varataan lisää
5000,- € ( Elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet -tili 467000 )
2. Vampulan kirkon kuntotarkastukseen ja esille tuleviin korjaustarpeisiin varataan 25.000 €. Rivitalon ja Ylistenrannan leirikeskuksen rakennusten rakenteisiin
meneviä kuntotarkastuksia ei tehdä vuonna 2020, mutta akuutteihin korjaustarpeisiin varataan 5000,- €.
jatkuu…
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Sen sijaan kiinteistöjen ja irtaimiston tarkastajien työryhmä kokoontuu, tarkastaa
seurakunnan kiinteistöt ja tekee kirkkoneuvostolle selvityksen rakennusten kunnosta. Tämä selvitystyö tehdään, jotta seurakunnalle voidaan laatia kiinteistöstrategia ja investointiohje. Rivitalon kunnon arvioinnissa voidaan käyttää pohjana rivitalosta vuonna 2010 laadittua peruskuntoarviota sekä myöhemmin tehtyjä muita selvityksiä. Kiinteistöjen ja irtaimiston tarkastajien työryhmän selvityksen pohjalta kirkkoneuvosto päättää, mihin rakennuksiin pitää tehdä tarkempi kuntoarvio
ja mitä korjauksia aletaan suunnittelemaan ja toteuttamaan.
Joonas Immonen sanoi, että seurakunnan ei pidä leikata kuntotarkastusten osalta ja kiinteistöistä on pidettävä huolta. Joonas Immonen myös tiedusteli mitä kuuluu ravitsemuspalveluihin henkilöstölle ja muille. Kirkkoherra vastasi, että sekä
eri tilaisuuksien ruokatarjoilut että henkilöstön osalta esimerkiksi koulutuspäivien
ja virkistyspäivien ruokailut.
Päivi Huhtanen halusi ehkä kannattaa Sinikka Ritakallion ehdotusta, vaikka pitää
myös kiinteistöistä huolehtimista tärkeänä.
Niina Immonen kysyi, kuinka toteuma tarjoilujen osalta on muodostunut ja samalla mitä tarkoittaa se, että keittiö ei ole elintarvikehuoneisto ja mitkä kustannukset
sen palauttamisesta elintarvikehuoneistoksi ovat? Kirkkoherra kertoi, että joulukuussa tarjoiluja on ollut enemmän kuin muina kuukausina keskimäärin, jonka
myötä toteuma ei vastaa lopullista määrää. Keittiön osalta arvio on se, että tarveta on paitsi työn suunnittelulle myös konkreettisille kalustoon liittyville toimenpiteille, jonka vuoksi nämäkin kustannukset tulisi selvittää.
Aila Hänninen esitti, että on tärkeää selvittää, kuinka emännän työaika muodostuu sekä kuinka se suunnitellaan. Hän toivoi kirkkovaltuuston jäseniltä malttia antaa kirkkoneuvoston selvittää asia.
Joonas Immonen näkee hyvänä, että emännän työtarpeen ja järjestelyjen tarpeet
selvitetään. Joonas Immonen toivoi, että kirkkoneuvoston selvitys tuotaisiin kirkkovaltuustolle tiedoksi. Kirkkoherra kertoi, että tämä on tarkoitus.
Jaakko Lehtimäki otti kantaa emännän tehtävään, kannatti Ritakallion muutosehdotusta, ja totesi, että kirkon talouden ollessa haasteiden edessä, on tärkeää aktivoida maallikoita. Mutta emännän tarpeen osalta hän näki hyväksi, että seurakunnassa käytäisiin keskustelua perusteista. Lehtimäki näkee, että kompromissiratkaisu olisi tässä tilanteessa varmasti hyvä.
Päivi Huhtanen totesi, että esitys siitä, että kirkkoneuvosto selvittää tarpeita
emännän osalta on hyvä, mutta koska asiasta on syntynyt jonkinlainen kiistakapula, jonka vuoksi päätös olisi hyvä tehdä nyt.
Aila Hänninen sanoi olevansa edelleen sitä mieltä, että selvitys kannattaisi tehdä
ennen kuin lähdetään hakemaan työntekijää, jonka työtehtävistä ei edes ole
tarkkaa tietoa.
Mikko Kaunisto totesi pitävänsä hyvänä, että kirkkovaltuusto on saanut selvityksen palveluostojen osalta. Hän näkisi hyvänä, että kirkkovaltuusto tekee nyt päätöksen. Hän nosti esille, että talousarvion osalta ennustettu verokertymä tulee
luultavasti pitämään paikkansa vuonna 2020.
jatkuu…
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Sinikka Ritakallio totesi, että Mikko Kaunisto nosti esiin hyviä näkökulmia. Ritakallio näkee, että valtuusto voi tehdä päätöksen nyt, jolloin selvitystyö alkaa palkkaamisen jälkeen.
Päivi Huhtanen sanoi, että emäntäasiaa on käsitelty monesti kirkkoneuvostossa
ja hänen mielestään olisi erikoista, että avattaisiin työsuhde, jota ei ole valmisteltu.
Joonas Immonen ei täysin ymmärrä retoriikkaa, jossa halutaan palkata emäntä
ilman selvitystä siitä missä, koska ja miten hän työtään tekee, jonka myötä on
tarpeen selvittää emäntään liittyvät kysymykset ennen kuin tehdään päätös työsuhteen perustamisesta. Tästä täytyy kuitenkin äänestää, koska kirkkovaltuusto
on seurakunnan ylin päättävä elin.
Puheenjohtaja kysyi ketkä tahtovat vielä käyttää puheenvuoron.
Niina Immonen kysyi onko päätösehdotuksen osalta tarkoitus, että kirkkovaltuusto saa tietoonsa kirkkoneuvoston selvityksen tulokset, niin että kirkkovaltuusto
tekee päätöksen. Kirkkoherra vastasi, että todennäköisesti tarvitaan kirkkovaltuuston päätös myös siinä tapauksessa, että ei tarvitse tehdä lisätalousarviota,
koska määrärahoja joudutaan siirtämään. Mutta joka tapauksessa asia voidaan
tuoda valtuuston kokoukseen.
Leena Räikkä kysyi metsänhoitokustannuksien osalta mistä ne koostuvat. Näiden osalta kirkkoherra totesi tämän sisältävän käsityksensä mukaan sekä metsäsuunnitelman että metsänhoidolliset työt.
Ilona Kojo näki hyvänä, että talousarviossa pidetään siellä varatut varat sellaisenaan. Mutta samalla olisi hyvä, että kiinteistöjen arviointityöryhmä kokoontuu ja
arvioi minkä kiinteistöjen osalta tarkastukset ovat tarpeen.
Joonas Immonen tiedusteli, onko Sinikka Ritakallion aloitetta kannatettu, johon
puheenjohtaja totesi, että Jaakko Lehtimäki on kannattanut esitystä.
Äänestettiin kirkkoneuvoston esityksen ja Sinikka Ritakallion esityksen ensimmäisen kohdan välillä. Puheenjohtaja ehdotti, että kirkkoneuvoston esitystä kannattavat sanovat jaa ja Sinikka Ritakallion muutosehdotusta kannattavat ei.
Markku Evala
Virpi Marku (Tuula Hannusen varajäsen)
Päivi Huhtanen
Aila Hänninen
Joonas Immonen
Niina Immonen
Jouni Isotalo
Ilona Kojo
Jaakko Lehtimäki
Lasse Luoto
Helena Manninen
Ritva Palokangas
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio

Ei
Ei
Ei
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Ei
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Ei
Ei
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Leena Räikkä
Mari Suomela
Harri Syrjälä
Maarit Syrjälä
Maritta Tuominen
Matti Virtanen

Jaa
Ei
Ei
Jaa
Jaa
Jaa

Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto oli äänin 13 puolesta 8 vastaan valinnut kirkkoneuvoston esityksen.
Äänestettiin kirkkoneuvoston esityksen ja Sinikka Ritakallion esityksen toisen
kohdan välillä. Puheenjohtaja ehdotti, että kirkkoneuvoston esitystä kannattavat
sanovat jaa ja Sinikka Ritakallion muutosehdotusta kannattavat ei.
Markku Evala
Virpi Marku (Tuula Hannusen varajäsen)
Päivi Huhtanen
Aila Hänninen
Joonas Immonen
Niina Immonen
Jouni Isotalo
Ilona Kojo
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

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

Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto oli äänin 13 puolesta 8 vastaan valinnut kirkkoneuvoston esityksen.
Päätös: Kirkkovaltuusto vahvisti seurakunnan talousarvion.

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:
Sinikka Ritakallio teki aloitteen, joka on kokonaisuudessaan liitteenä 1.
Hallituksen esitys uudeksi kirkkolaiksi on annettu eduskunnalle, mikä aiheuttaa
muutostarpeita seurakunnan hallintosääntöihin. Näiden lisäksi tarkistukset tulee
tehdä kaikkiin seurakuntahallinnon ohje- ja johtosääntöihin. Ritakallio ehdottaa,
että hallintosääntöjen muutokset annetaan kirkkoneuvoston valitsemalle Hallintomallin kehittämistyöryhmälle valmisteltavaksi. Hallintomallin kehittämistyöryhmässä ei ole edustajia kaikista valtuustoryhmistä, joten kirkkoneuvoston tulee
täydentää työryhmää siten, että siinä on edustus kaikista valtuustoryhmistä, jotka
haluavat olla kehittämistyössä mukana. Lisäksi työryhmälle pitää valita puheenjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa valmistelua siten, että uudet hallintosäännöt
voidaan hyväksyä valtuustossa uuden kirkkolain tultua voimaan.
Lisäksi Ritakallio ehdottaa, että kirkkoneuvostolle ja muille luottamushenkilöille
pitää järjestää perehdytystä seurakunnan hallintoon ja kokousmenettelyyn ennen
kirkkoneuvoston kokousta 18.2.2020.
Lisäksi Ritakallio esittää, että kirkkoneuvostolle annetaan selvitys palveluostoista
vuodelta 2019 helmikuussa 2020.

Päätös: Kirkkovaltuusto antaa aloitteen valmisteluun kirkkoneuvostolle.

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

jatkuu…
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Niina Immonen pyysi puheenvuoroa ja toi esiin seurakuntalaisten toiveen siitä,
että seurakuntakeskuksessa olisi seurakuntalaisten käytettävissä rollaattori ja
pyörätuoli.
Niina Immonen kysyi onko mahdollista, että jatkossa pöytäkirjaan kirjattaisiin vain
esitykset ja päätökset sen sijaan, että kirjataan keskustelua.
Joonas Immonen näki myös hyvänä, että jatkossa kirjattaisiin vain esitykset,
kannatukset ja päätökset.
Aila Hänninen nosti esiin, että kirkkoneuvoston osalta keskustelut jäävät kokoukseen, mutta valtuustonkin osalta voitaisiin ottaa käyttöön sama linja.
Päivi Huhtanen tahtoi korostaa samaa asiaa kuin aikaisemmassa kokouksessa,
eli keskustelumahdollisuutta valtuuston kokouksessa.

73 §

ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Ilmoitusasioita ei ollut.

74 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Ehdotus: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 31.12.201931.1.2020 kirkkoherranvirastossa sen ollessa auki ja nähtävillä olosta ilmoitetaan
30.12.2019 päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

75 §

VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 4 §:n mukaisen valitusosoituksen. Liite1.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.22

Lasse Luoto
puheenjohtaja

Jani Laaksonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varmistettu nimikirjaimillamme.
Huittisissa 31.12.2019

Helena Manninen

Ritva Palokangas

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
31.12.2019 – 30.1.2020 viraston aukioloaikoina. Nähtävillä olosta on ilmoitettu 30.12.2019
päivätyllä kuulutuksella seurakunnan ilmoitustaululla.
Huittisissa 31.1.2020

Jani Laaksonen
kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

