HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
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Aika

Tiistai 9.11.2021 klo 18.00-19.50, 20.00-21.25

Paikka

Huittisten seurakuntakeskus Kaila-sali

SIVU
1/30

Jäsenet, paikalla:
Jani Laaksonen, khra, puheenjohtaja, poissa kohdan 223 § 7) käsittelyn ajan klo
20.53-20.57
Aarno Korpela
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio, varapuheenjohtaja, puheenjohtaja kohdan 223 § 7) käsittelyn
ajan klo 20.53-20.57
Mari Suomela
Matti Virtanen
Varajäsenet, paikalla:
Helena Manninen, Ilona Kojon varajäsen
Tuula Riuttamäki, Niina Immosen varajäsen
Jäsenet, poissa:
Niina Immonen
Ilona Kojo
Muut läsnäolijat:
Lasse Luoto, kirkkovaltuuston puh.joht.
Aila Hänninen, kirkkovaltuuston varapuh.joht.
Jyrki Smolander, kappelisrk:n kappalainen
Eeva Ala-Haavisto, vs. talouspäällikkö, poissa kohdan 223 § 6) käsittelyn ajan klo
20.52-20.53
Tuula Jokela, sihteeri

Käsiteltävät asiat:
210 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18

211 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §:
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta, jollei kirkkoneuvosto toisin päätä. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
KL 7:4 §
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Kokouskutsut ja esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostitse
28.10.2021.
Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla nimenhuudossa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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Päätös: Paikalla oli puheenjohtaja ja kuusi kirkkoneuvoston jäsentä sekä kaksi
varajäsentä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

212 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Anne Palonen ja
Reima Puukki.

Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Palonen ja Reima Puukki.
Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 11.11.2021 kello 13.00 seurakuntakeskuksen
kirjastossa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anne Palonen ja Reima Puukki. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 11.11.2021 kello 13.00 seurakuntakeskuksen
kirjastossa.

213 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus: Työjärjestys hyväksytään jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti
lisäten kohtaan 223 § Muut asiat kohta 2) Vuoden 2022 metsänhoidolliset toimenpiteet, 3) Puukauppatarjoukset leimikoista Mentola, Pappila sekä Hakanpää
ja Rauhaniemi, 4) As Oy Museonrinne varsinainen yhtiökokous, 5) Talouspäällikön anomus virkavapaasta, 6) Talouspäällikön viransijaisuuden järjestelyt, 7)
Talouspäällikön viransijaisuuden järjestelyt ja 8) Sinikka Ritakallion asia: Suorituslisien hyväksymismenettely.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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SEURAKUNTAMESTARIN TYÖPAIKKAA HAKENEIDEN HAASTATTELUT
Hakuaika seurakuntamestarin kokoaikaiseen työsuhteeseen päättyi torstaina
4.11.2021 klo 12. Haastatteluun kutsuttavien valintaryhmä kokoontui perjantaina
5.11.2021 klo 10.00 ja valitsi hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttavat.

Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto haastattelee kutsutut hakijat.

Päätös: Kirkkoneuvosto haastatteli Tomi Åhlmanin. Toinen haastatteluun kusutuista ei saapunut paikalle.

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

215 §

SEURAKUNTAMESTARIN PALKKAAMINEN
KN 9/20.7.2021 156 § 5)
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
Kaikkien avoimien virkojen ja toimien suhteen mietitään, onko viran/toimen täyttö välttämätöntä. Seurakuntamestarille kuuluvien töiden luonteesta ja monipuolisuudesta johtuen
seurakuntamestarin töitä ei ole mahdollista hankkia pelkästään ostopalveluna. Huittisten
seurakunnassa on tällä hetkellä kaksi kokoaikaista seurakuntamestaria ja yksi osa-aikainen seurakuntamestari (suntio). Osa-aikaisen seurakuntamestarin osaaikaisuusprosentti on 26,10 %, mutta hän on jäämässä eläkkeelle 2.8.2021 alkaen. Keväällä 2021 käydyissä yhteistoimintaneuvotteluissa työtehtäviä järjesteltiin siten, että
työtehtävät saadaan hoidettua kahden kokoaikaisen seurakuntamestarin toimesta, joten
tarve kokoaikaiselle seurakuntamestarille on edelleen olemassa, koska tilanne töiden ja
työvoiman tarpeen suhteen ei ole muuttunut keväästä.
Seurakuntamestarin tehtävän tarkoitus on varmistaa seurakunnan tilaisuuksien pitäminen ylläpitämällä siivousta ja järjestystä sekä ulkona että sisällä Huittisten seurakunnan
omistamissa kiinteistöissä. Lisäksi seurakuntamestari huolehtii seurakunnallisen toiminnan tarvitsemien edellytysten luomisesta ja käytännön toteutuksesta. Työtehtävät
vaihtelevat vuodenajasta, toimitusten määrästä sekä muista tehtävistä riippuen. Seurakuntamestarille kuuluu suntion, vahtimestarin, kellonsoittajan ja talonmiehen työtehtäviä.
Työtehtäviä ovat mm.
• Seurakunnan kiinteistöjen hoitaminen, talonmiehentyöt (mm. siivous, pienet korjaukset ja muut kiinteistönhuoltotoimenpiteet, ulkotyöt, lumenluonti, hiekotus,
haravointi, nurmikoiden leikkaus)
• Jumalanpalveluksissa ja muissa kirkollisissa toimituksissa avustaminen ja niiden
valmistelevat etukäteen tehtävät työtehtävät
• Uurnahautojen sulattaminen ja avaus tarvittaessa, uurnien lasku kesä- ja talviaikaan Huittisissa
jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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SEURAKUNTAMESTARIN PALKKAAMINEN
jatkuu…
•

Muut seurakuntamestarille määritellyt työtehtävät

Ohessa on ehdotus työsuhteisen seurakuntamestarin hakuilmoituksesta. Työryhmä voisi
valita haastateltavat hakemusten perusteella, jolloin haastattelut voitaisiin suorittaa kirkkoneuvoston syyskuun kokouksen yhteydessä sekä tehdä valinta samassa
kokouksessa.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että:
1) Seurakuntamestarin työsuhde julistetaan haettavaksi 26.8.2021 klo 12 mennessä;
2) Työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva, koeaika on 6 kuukautta;
3) Työsuhteen palkkaus määräytyy kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 401 mukaan, lisäksi vaativuusosa 62,56 €/kk ja erityinen osa 100,36 €/kk;
4) Hakuilmoitus julkaistaan Huittisten seurakunnan omilla verkkosivuilla, Lauttakylälehdessä, Alueviesti-lehdessä ja Te-palvelut.fi -verkkosivuilla (ent. mol.fi) sekä seurakunnan ilmoitustaululla;
5) Valitaan työryhmä valitsemaan haastateltavat, talouspäällikkö ja kirkkoherra ovat
työryhmän jäseniä.

Päätös: Matti Virtanen ehdotti työryhmään jäseneksi Reima Puukkia. Anne Palonen kannatti Virtasen ehdotusta. Ilona Kojo ehdotti Aila Hännistä. Matti Virtanen ja Reima Puukki
kannattivat Kojon ehdotusta.
Kirkkoneuvosto päätti, että:
1) Seurakuntamestarin työsuhde julistetaan haettavaksi 26.8.2021 klo 12 mennessä;
2) Työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva, koeaika on 6 kuukautta;
3) Työsuhteen palkkaus määräytyy kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 401 mukaan, lisäksi vaativuusosa 62,56 €/kk ja erityinen osa 100,36 €/kk;
4) Hakuilmoitus julkaistaan Huittisten seurakunnan omilla verkkosivuilla, Lauttakylälehdessä, Alueviesti-lehdessä ja Te-palvelut.fi -verkkosivuilla (ent. mol.fi) sekä seurakunnan ilmoitustaululla;
5) Työryhmään valitsemaan haastateltavat valittiin Reima Puukki ja Aila Hänninen, talouspäällikkö ja kirkkoherra ovat työryhmän jäseniä.
----------------KN 10/7.9.2021 167 §
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
Hakijoita seurakuntamestarin työsuhteeseen oli yhteensä 6 henkilöä, joista naisia oli 4 ja
miehiä 2. Yksi hakijoista veti hakemuksensa pois ennen hakuajan päättymistä. Valintatyöryhmä kokoontui torstaina 26.8.2021 ja valitsi hakemusten perusteella haastatteluun
kutsuttavat.
Yhteenveto hakijoista jaetaan kirkkoneuvoston jäsenille kokouksen ajaksi.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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SEURAKUNTAMESTARIN PALKKAAMINEN
jatkuu…
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Seurakuntamestarin työsuhde laitetaan uudelleen haettavaksi siten, että hakijoilta edellytetään, että heillä on suoritettuna suntion
ammattitutkinto tai seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto, seurakuntapalvelun osaamisala (suntio). Muutoin hakuilmoitus aiemman mukaisesti. Seurakuntamestarin
työsuhde julistetaan haettavaksi 30.9.2021 klo 12 mennessä.

Päätös: Päivi Huhtanen esitti, että seurakuntamestariksi valitaan Pauliina Perkkiö. Aarno
Korpela kannatti Huhtasen ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu vastaehdotus, on asiasta äänestettävä. Ne, jotka kannattavat talouspäällikön päätösehdotusta, äänestävät Jaa. Ne, jotka
kannattavat Päivi Huhtasen vastaehdotusta, äänestävät Ei. Suoritettiin nimenhuutoäänestys:

Päivi Huhtanen
Niina Immonen
Ilona Kojo
Aarno Korpela
Ritva Palokangas
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Matti Virtanen
Jani Laaksonen

Ei
Jaa
Jaa
Ei
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa
Jaa

Äänestyksen jälkeen todettiin, että Jaa-ääniä on annettu 7, Ei-ääniä on annettu 2. Äänestyksen jälkeen talouspäällikön päätösehdotuksesta oli tullut kirkkoneuvoston päätös.

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

Aila Hänninen poistui kokouksesta klo 19.19 kohdan 167 § käsittelyn jälkeen.

KN 12/19.10.2021 202 §
Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
Seurakuntamestarin työsuhteen hakuaika päättyi 30.9.2021 klo 12. Määräaikaan
mennessä tuli yksi uusi hakemus, mutta henkilö ei täyttänyt pätevyysvaatimusta.
Lisäksi toinen ensimmäisellä hakukierroksella haastatelluista henkilöistä ilmoitti
vetävänsä hakemuksensa pois.
Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, puh. 0440 560 176.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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SEURAKUNTAMESTARIN PALKKAAMINEN
jatkuu…

Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntamestarin työsuhde laitetaan uudelleen haettavaksi siten, että hakuaika päättyy
4.11.2021 klo 12 mennessä, aiemmat hakemukset ovat voimassa. Kelpoisuusehtona valittavalla henkilöllä tulee olla joko soveltuva opistoasteen koulutus tai
työkokemus. Mikäli valittavalla ei ole koulutusta, tulee hänen sitoutua hankkimaan tehtävään vaadittava ammattitutkinto. Muutoin hakuilmoitus aiemman
mukaisesti.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukaan.
-----------------

KN 13/9.11.2021 215 §
Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
Hakijoita seurakuntamestarin työsuhteeseen ensimmäisellä hakukerralla oli yhteensä 6 henkilöä, joista naisia oli 4 ja miehiä 2. Yksi hakijoista veti
hakemuksensa pois ennen hakuajan päättymistä. Valintatyöryhmä kokoontui
torstaina 26.8.2021 ja valitsi hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttavat
(kolme henkilöä). Yksi haastatteluun kutsutuista perui tulonsa ennen haastattelua. Haastattelun jälkeen seurakuntamestarin työsuhde laitettiin uudelleen
hakuun. Toinen haastatelluista perui myös myöhemmin hakemuksensa. Toisella
hakukerralla tuli yksi uusi hakemus, joka ei täyttänyt pätevyysvaatimusta. Seurakuntamestarin työsuhde päätettiin laittaa uudelleen hakuun, hakuaika päättyi
4.11.2021 klo 12 mennessä. Aiemmat hakemukset otettiin huomioon, lukuunottamatta henkilöitä, jotka olivat peruneet hakemuksensa. Valintatyöryhmä kokoontui
perjantaina 5.11.2021 klo 10 ja valitsi hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttavat. Ensimmäisen hakukierroksen hakijoita oli 3 henkilöä, joista naisia oli 2
ja miehiä 1, yksi ilmoitti kysyttäessä pitävänsä hakemuksensa voimassa, kahta ei
tavoitettu ennen esityslistan valmistelua. Toisesta hakukierroksesta 1 henkilö
(mies) ilmoitti pitävänsä hakemuksensa voimassa.
Yhteenveto hakijoista jaetaan kirkkoneuvoston jäsenille kokouksen ajaksi.
Lisätietojen antaja: vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, puh. 044 0560 176.

Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Seurakunta päättää palkata seurakuntamestarin tehtävään Tomi Åhlmanin.
Mari Suomela esitti, että kirkkoneuvosto päättää palkata Marika Vahekosken.
Sinikka Ritakallio esitti suljettua lippuäänestystä.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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SEURAKUNTAMESTARIN PALKKAAMINEN
jatkuu…
Koska henkilövalintaa ei tarvitse kannattaa, ja on annettu vs. talouspäällikön esityksestä poikkeava ehdotus, totesi puheenjohtaja, että on tarpeen äänestää.
Äänestetään suljettuna lippuäänestyksenä, äänestyksessä voi äänestää Hannes
Rämöä, Marika Vahekoskea, Nenna Jokista, Toni Stenforsia ja Tomi Åhlmania.
Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat Reima Puukki ja Anne Palonen.
Reima Puukki totesi, että uurna oli tyhjä ennen äänestystä.
Äänestyksessä annettiin yhteensä 9 ääntä, ja ne jakautuivat seuraavasti:
Tomi Åhlman
Marika Vahekoski

5 ääntä
3 ääntä

Lisäksi annettiin 1 tyhjä ääni.
Päätös: Äänestyksen tuloksena kirkkoneuvosto päätti palkata seurakuntamestarin tehtävään Tomi Åhlmanin, tehtävään sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 26.10.2021
Kirkkovaltuuston kokous pidettiin 26.10.2021 ja kokouksessa kirkkovaltuusto käsitteli seuraavat asiat:
41 § Kokouksen avaus
42 § Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille ja läsnä olevien toteaminen
43 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
44 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
45 § Työjärjestyksen hyväksyminen
46 § Poistosuunnitelma 1.1.2021 alkaen
47 § Jaakko Lehtimäen eropyyntö kirkkovaltuuston jäsenyydestä
48 § Muut asiat
49 § Ilmoitusasiat
50 § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
51 § Valitusosoitus
52 § Kokouksen päättäminen

Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto toteaa, että edellä mainitussa kirkkovaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset voidaan panna täytäntöön,
kun ne saavuttavat lainvoiman 26.11.2021.
Päätös: Kirkkoneuvosto totesi, että edellä mainitussa kirkkovaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset voidaan panna täytäntöön, kun ne saavuttavat
lainvoiman 26.11.2021.

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

217 §

VUODEN 2022 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN KÄSITTELYN ALOITTAMINEN
Liitteessä 1 ovat vastuuryhmien käsittelemät ja hyväksymät vuoden 2022 toimintasuunnitelmat sekä talousarviorunko. Palkkoja henkilösivukuluineen ei ole vielä
laskettu.

Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Käydään lähetetyt toimintasuunnitelmat ja
talousarviorunko läpi.
Sinikka Ritakallio esitti muutoksia, jotka esitetty tarkemmin liitteessä 1.
Päätös: Kirkkoneuvosto kävi läpi lähetetyt toimintasuunnitelmat ja talousarviorungon.

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

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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LUOTTOTAPPIOKIRJAUKSET VUONNA 2021
Kirkon palvelukeskus (Kipa) toimittaa vuosittain seurakuntaan luottotappioehdotuslistan, jossa on kaikki yli 45 päivää laskun eräpäivästä erääntyneet laskut.
Seurakunnassa on selvitettävä erääntyneet saamiset ja merkittävä listaan luottotappioiksi kirjattavat.
Kipa kirjaa luottotappiot seurakuntatalouden päätöksen mukaisesti. Luottotappioiksi kirjattavat on ilmoitettava Kipaan 19.11.2021 mennessä.
Laskuista on lähetetty Kipan toimesta kaksi muistutusta.
Luottotappioiksi esitetään kirjattavaksi vuoden 2020 laskuja yhteensä 443,00 €
liitteen 1 mukaisesti. Lisäksi esitetään kirjattavaksi diakonia-avustuksena vuoden
2020 rippikoulumaksuja yhteensä 75 €.

Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Ilmoitetaan Kipaan luottotappioiksi kirjattavaksi liitteen 1 mukaan yhteensä 443,00 €. Kirjataan vuoden 2020
rippikoulumaksusaamisia 75 € diakoniatyön avustuksiin.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

219 §

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2021
Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
Liitteenä 1 raportti talousarvion toteutumisesta 30.9.2021.
Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, puh. 044 0560 176.

Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto merkitsee tilanteen tiedoksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tilanteen tiedoksi.

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

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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METSÄLIITTO OSUUSKUNTA A-LISÄOSUUKSIEN MUUNTAMINEN
METSÄ1-LISÄOSUUKSIKSI JA OSUUSKORON MAKSUTAVAN VALINTA

Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
Metsäliitto on osuuskunta ja metsänomistajalla on jäsenenä mahdollista sijoittaa
Metsäliiton A-lisäosuuksiin. Metsäliitto maksaa A-lisäosuuksille korkoa vuosittain.
Korko vuodelta 2020 oli 5,0 % (vuodelta 2019 6,0 %). Korko on Metsäliiton voitonmaksua ja verrattavissa esimerkiksi osakeyhtiöiden jakamaan osinkoon. Alisäosuuksiin on mahdollista sijoittaa puukaupan yhteydessä puukauppatuloista.
Toinen vaihtoehto A-lisäosuuksien hankkimiseen on ohjata Metsäliiton maksamat korot A-lisäosuuksiin. Näin sijoitus kerryttää korkoa korolle. Huittisten
seurakunnan korot menevät tällä hetkellä A-lisäosuuksiin (KN 7/28.7.2015 141 §
2). Huittisten seurakunnan A-lisäosuuksien saldo 17.9.2021 on 127 463,00 €.
Metsäliitto Osuuskunnan voitonjako uudistuu vuoden 2022 alusta. Metsä1-lisäosuus korvaa A-lisäosuudet uusien sijoitusten kohteena. A- ja B-lisäosuudet
säilyvät edelleen voimassa, mutta 1.1.2022 alkaen niihin ei voi enää sijoittaa.
1.1.2022 alkaen vain Metsä1-lisäosuus on ainoa lisäosuus, johon omistajajäsen
voi tehdä sijoituksia. Omistajajäsen voi halutessaan muuntaa kuluitta A-lisäosuutensa samaksi määräksi Metsä1-lisäosuuksia, eli muuntosuhde on 1:1. Jäsenen
omistamien A-lisäosuuksien muuntaminen Metsä1-lisäosuuksiksi ei edellytä puukaupan tekemistä. A-lisäosuuksien muuntaminen Metsä1-lisäosuudeksi tulee
voimaan sen kalenterivuoden päätyttyä, jona Metsäliitto Osuuskunta on vastaanottanut omistajajäsenen muuntohakemuksen. Muunto kohdistuu omistajajäsenen
A-lisäosuuksiin ikäjärjestyksessä siten, että ensiksi muuntuu vanhin A-lisäosuus.
Uudet lisäosuuslajit otetaan käyttöön 1.1.2022. Metsä1-lisäosuuksien osuuskoroista päätetään ensimmäisen kerran keväällä 2023. Omistajajäsen voi lokakuun
2021 alusta lähtien ilmoittaa, minkä verran A-lisäosuuksia haluaa muuntaa
Metsä1-lisäosuuksiksi. Kaikkia ei tarvitse muuntaa kerralla, jos ei halua. Omistajajäsenen ei ole pakko tehdä mitään, jos haluaa säilyttää A-lisäosuudet.
Kaikki perus- ja lisäosuuksien korot maksetaan jatkossa omistajajäsenen pankkitilille, jos omistajajäsen ei uudestaan ota kantaa siihen, minne osuuskorot
menevät. Vuoden 2022 alusta osuuskorot maksetaan joko tilille tai ne voi takaisinsijoittaa Metsä1-lisäosuuksiin.
Metsä1-lisäosuudet
Metsä1-lisäosuus on ainoa lisäosuus, johon omistajajäsen voi tehdä sijoituksia.
Metsä1-lisäosuuksiin voi sijoittaa Metsäliitto Osuuskunnan osuuskorkoja tai rahoja, jotka omistajajäsen saa Metsä Groupille myydyistä puista. Säästöjä tai
muualta saatuja tuloja ei voi sijoittaa Metsä1-lisäosuuksiin. Pääomabonuksen
merkintäkohteeksi vaihtuu Metsä1-lisäosuus A-lisäosuuden sijasta. Pääomabonus-merkintäoikeutta kertyy Metsä1-lisäosuuksiin tehdyistä sijoituksista.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

220 §

PÖYTÄKIRJA
13/9.11.2021

SIVU
11/30

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA A-LISÄOSUUKSIEN MUUNTAMINEN
METSÄ1-LISÄOSUUKSIKSI JA OSUUSKORON MAKSUTAVAN VALINTA
jatkuu…
Metsä1-lisäosuudet ovat voimassa 10 vuotta merkintä- tai saamisvuoden lopusta
laskettuna, jonka jälkeen ne muuntuvat matalampikorkoisiksi Metsä2-lisäosuuksiksi, jos niiden voimassaoloa ei ole jatkettu puukaupoilla Metsä Groupin kanssa.
Tekemällä uudet puukaupat Metsä1-lisäosuuksien voimassaoloaika pitenee saadun puukauppatulon osuudelta enintään 20 vuoteen. Metsä2-lisäosuuksiin ei voi
sijoittaa suoraan. Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien irtisanomisaika on kuusi kuukautta irtisanomisvuoden lopusta laskettuna. Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksiin
kohdistuvaa irtisanomista ei voi myöhemmin perua.
Metsäliitto Osuuskunnan tämänhetkisen voitonjakopolitiikan mukaan osuuskorkoja jaettaessa osuuslajeista korkein tuotto on tarkoitus kohdistaa
perusosuuksille sekä Metsä1-lisäosuuksille. Aktiiviseen puukauppaan kannustava Metsä1-lisäosuuspääoma on merkittävä voitonjaon kohde ja metsä1lisäosuuksille on tavoitteena maksaa lisäosuuslajeista korkeinta korkoa. Metsä2lisäosuuksien ja A-lisäosuuksien tuotto on pääsääntöisesti alempi kuin perusosuuksilla ja Metsä1-lisäosuuksilla. B-lisäosuuksien tuotto on puolestaan
pääsääntöisesti alempi kuin Metsä2-lisäosuuksille ja A-lisäosuuksille maksettava
tuotto.
Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, puh. 044 0560 176.

Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että
1) Huittisten seurakunta muuntaa kaikki kuluvan vuoden vaihteeseen kertyneet
A-lisäosuudet Metsä1-lisäosuuksiksi.
2) osuuskorot käytetään uusien Metsä1-lisäosuuksien merkintään.
3) vs. talouspäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan muuntolomakkeen Huittisten
seurakunnan puolesta.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
221 §

PÖYTÄKIRJA
13/9.11.2021

SIVU
12/30

RIPPIKOULUN VUOSISUUNNITELMA 2022
Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen
Rippikouluihin vuodelle 2022 on ilmoittautunut yhteensä 90 nuorta, joiden rippikoulut järjestetään neljässä ryhmässä: päivärippikoulu sekä kolme leiriryhmää.
Ryhmät ovat kooltaan melko maltillisia leirien ollessa tänä vuonna päivärippikoulua suositumpia. Lisäksi 3 nuorta on ilmoittanut käyvänsä rippikoulun muualla tai
myöhemmin.
Leiririppikouluryhmät ovat kooltaan sellaisia, että toimitaan pääsääntöisesti ryhmille asetettujen rajojen sisällä. Ensimmäisen rippileirin osalta täytyy tehdä
päätös normaalia suuremmasta ryhmästä.
Tarkempi kuvaus ryhmistä ja niiden aikatauluista on liitteessä 1.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2022 rippikoulun
vuosisuunnitelman sekä rippikouluryhmien ryhmäkoot.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
222 §

PÖYTÄKIRJA
13/9.11.2021

SIVU
13/30

KANSALLISARKISTON DIGITOINTILUPAHAKEMUS
Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen
Kansallisarkisto hakee digitointilupaa Huittisten seurakunnan Kansallisarkiston
Turun toimipaikkaan tallettamille julkisille asiakirja-aineistoille (väestörekisteri-,
talous- ja hallintoarkistot). Digitointilupaa haetaan julkisille (väestörekisteriarkistojen osalta 100 vuotta vanhemmalle sekä kuolleiden tapauksessa 50 vuotta
vanhemmalle) asiakirja-aineistolle.
Digitointi tulee tapahtumaan Kansallisarkiston Turun toimipaikan tiloissa ja laitteilla, pääosin vapaaehtoisdigitoinnin toimesta. Digitointi toteutetaan
Kansallisarkiston vaatimusmääritysten mukaisesti korkealaatuisina värillisinä tiedostoina. Kansallisarkisto voi seurakunnan niin halutessa toimittaa kopiot
tiedostoista digitoinnin yhteydessä myös seurakunnan omaan käyttöön.
Kansallisarkisto julkaisee julkiset digitoidut seurakunnan asiakirja-aineistot omien
verkkopalvelujensa kautta vapaasti ja veloituksetta tutkimuskäyttöön sekä säilyttää niistä tallekappaleet pitkäaikaissäilytysjärjestelmässään.
Digitoimalla aiemmin mikrofilmeiltä digitoidut seurakuntien aineistot uudestaan
alkuperäisistä asiakirjoista sekä täydentämällä aiempia puutteita Kansallisarkisto
tukee tutkijoiden tiedonsaantia.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto
1) päättää antaa kansallisarkistolle luvan aineiston digitointiin ja valtuuttaa kirkkoherran ja vs. talouspäällikön tarvittaessa allekirjoittamaan sopimuksen
digitointia koskien.
2) pyytää kansallisarkistoa toimittamaan kopiot tiedostoista seurakunnan omaan
käyttöön.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
223 §

PÖYTÄKIRJA
13/9.11.2021

SIVU
14/30

MUUT ASIAT
1) Palkallisten virkavapaiden myöntäminen
Ajalle 1.-31.10.2021 sijoittuneet palkalliset virkavapaat selvityksineen on koottu
oheiseen luetteloon. Virkavapaiden myöntäminen on kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston harkinnassa.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto myöntää palkalliset virkavapaat
oheisen selvityksen mukaan.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

223 §

MUUT ASIAT
2) Vuoden 2022 metsänhoidolliset toimenpiteet
ATCoWork Oy on toimittanut kuviokohtaiset suunnitelmat vuonna 2022 toteutettavaksi ehdotetuista metsänhoidollisista toimenpiteistä, hakkuista ja
harvennuksista.
Liite 1. Metsänhoitotyöt 2022
Liite 2. Hakkuut kuvioittain 2022
Liite 3. Metsänhoitotyöt 2022 Hakanpää
Liite 4. Hakkuut 2022 Hakanpää
Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että:
1) seurakunta toteuttaa vuonna 2022 ATCoWork Oy:n tekemän suunnitelman
mukaiset toimenpiteet (liitteet 1-4) ja
2) arvioidut tuotot ja kulut otetaan mukaan vuoden 2022 talousarvioon sellaisenaan.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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223 §

PÖYTÄKIRJA
13/9.11.2021

SIVU
15/30

MUUT ASIAT
3) Puukauppatarjoukset leimikoista Mentola, Pappila sekä Hakanpää ja Rauhaniemi
Valmistelija: Arttu Eräjä/AtCoWork Oy
ATCoWork Oy on pyytänyt tarjouksia kolmesta leimikosta. Tarjousten viimeinen
jättöpäivä oli 28.10.2021. Tarjoukset on pyydetty seuraavilta toimijoilta: UPM,
Stora Enso, Metsäliitto Osuuskunta, Westas, Biowatti, Luvian Saha, Neova (ent.
Vapo). Näin ollen kohteiden ostajat ovat maantieteeseen nähden hyvin kartoitettu
ja tarjoukset heiltä pyydetty.
Tarjoukset on pyydetty seuraavista kohteista:
1) Mentola ym. 1500+ kiintoa
2) Pappila n. 1600 kiintoa
3) Hakanpää ja Rauhaniemi n. 1000 kiintoa.
UPM on ainoana jättänyt tarjoukset kahdesta leimikosta (hakkuualueesta): Mentola ym. ja Pappila. Metsäliitto Osuuskunta on ilmoittanut, ettei jätä tarjousta tällä
kertaa. Hakanpää ja Rauhaniemi -leimikosta ei ole saatu tarjousta.
UPM:n tarjoukset ovat voimassa 30.11.2021 saakka. UPM:n tarjous leimikon
Mentola ym. pystykaupasta on 15,7 ha ja arvioitu kauppahinta 63 757,90 € (alv 0
%) ja leimikon Pappila pystykaupasta on 11,2 ha ja arvioitu kauppahinta
69 847,10 € (alv 0 %).
Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, puh. 044 0560 176.

Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että:
1) hyväksytään UPM:n tarjous pystykaupasta leimikosta Mentola ym. 1500+ kiintoa
2) hyväksytään UPM:n tarjous pystykaupasta leimikosta Pappila n. 1600 kiintoa
3) Laitetaan vuoden 2022 talousarvioon Hakanpään osalta 800-1000 €/ha (n.
5000 € yhteensä) ja Rauhaniemen osalta puun myyntituottoja 10000 € ja metsänhoitokuluja n. 6000 €.

Päätös: Sinikka Ritakallio esitti, että asia siirretään käsiteltäväksi seuraavassa
kokouksessa ja kokoukseen pyydetään Arttu Eräjä esittelemään asiaa. Sinikka
Ritakallio esitti, että kokous pidettäisiin 23.11.2021. Helena Manninen kannatti
ehdotusta.
Koska oli tehty kannatettu ehdotus asian siirtämisestä, oli tarpeen äänestää siirrosta. Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet: Asian käsittelyä tässä kokouksessa
kannattavat sanovat Jaa ja asian siirtoa kannattavat Ei.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys:
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
223 §

PÖYTÄKIRJA
13/9.11.2021

SIVU
16/30

MUUT ASIAT
3) Puukauppatarjoukset leimikoista Mentola, Pappila sekä Hakanpää ja Rauhaniemi
jatkuu…
Aarno Korpela
Helena Manninen
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Tuula Riuttamäki
Mari Suomela
Matti Virtanen
Jani Laaksonen

Jaa
Ei
Jaa
Jaa
Ei
Ei
Ei
Ei
Jaa

Äänestyksen jälkeen todettiin, että Jaa-ääniä oli annettu 4, Ei-ääniä 5. Äänestyksen jälkeen asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen, joka
pidetään 23.11.2021 klo 18.

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

223 §

MUUT ASIAT
4) As Oy Museonrinne varsinainen yhtiökokous
As Oy Museonrinne varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.11.2021 klo 14.

Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto voi nimetä edustajan varsinaiseen yhtiökokoukseen ja valtuuttaa vs.talouspäällikkö Eeva Ala-Haaviston
allekirjoittamaan valtakirjan Huittisten seurakunnan puolesta.

Päätös: Kirkkoneuvosto nimesi Aarno Korpelan edustajakseen yhtiökokoukseen
ja valtuutti vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haaviston allekirjoittamaan valtakirjan
Huittisten seurakunnan puolesta.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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13/9.11.2021
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17/30

MUUT ASIAT
5) Talouspäällikön anomus virkavapaasta
Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen
KN 10/7.9.2021 174 §
Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen
Sanna Kemppi on anonut palkatonta virkavapaata Huittisten seurakunnan talouspäällikön virasta ajalle 28.9.-24.10.2021.
Viranhaltijalle voidaan anomuksesta myöntää virkavapaata KL 40 §. Myöntäminen ja virkavapaan pituus ovat työnantajan harkinnassa, kun kyse ei ole opintovapaasta KL 41 §.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto myöntää Sanna Kempille palkatonta virkavapaata Huittisten seurakunnan talouspäällikön virasta ajalle 28.9-24.10.2021.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
----------------KN 12/19.10.2021 205 § 2)
Sanna Kemppi on anonut palkatonta virkavapaata Huittisten seurakunnan talouspäällikön virasta ajalle 25.10.-23.11.2021.
Viranhaltijalle voidaan anomuksesta myöntää virkavapaata KL 40 §. Myöntäminen ja virkavapaan pituus ovat työnantajan harkinnassa, kun kyse ei ole
opintovapaasta KL 41 §.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto myöntää Sanna Kempille palkatonta virkavapaata Huittisten seurakunnan talouspäällikön virasta ajalle 25.10.23.11.2021.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
----------------KN 13/9.11.2021 223 § 6)

Sanna Kemppi on anonut palkatonta virkavapaata Huittisten seurakunnan talouspäällikön virasta ajalle 24.11.-26.12.2021.
Viranhaltijalle voidaan anomuksesta myöntää virkavapaata KL 40 §. Myöntäminen ja virkavapaan pituus ovat työnantajan harkinnassa, kun kyse ei ole
opintovapaasta KL 41 §.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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PÖYTÄKIRJA
13/9.11.2021

SIVU
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MUUT ASIAT
5) Talouspäällikön anomus virkavapaasta
jatkuu…

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto myöntää Sanna Kempille palkatonta virkavapaata Huittisten seurakunnan talouspäällikön virasta ajalle 24.11.26.12.2021.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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MUUT ASIAT
6) Talouspäällikön viransijaisuuden järjestelyt
Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen
KN 5/11.6.2019 128 § 2)
KN 5/11.6.2019 106 §
KN 3/28.3.2017 59 §
Kirkkoneuvosto päätti 16.2.2016, että talouspäällikön sijaiseksi nimitetään taloustoimiston toimistosihteeri. Taloustoimiston toimistosihteerin on mahdollista hoitaa juoksevat
päivittäin tehtävät toimet ja tarvittaessa kiireelliset tehtävät. (esim. kiinteistöjen korjauksessa). Tehtävistä rajataan pois kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esittelijän ja
sihteerin tehtävät, muut hallinnolliset tehtävät (esim. viranhaltijapäätösten tekeminen)
sekä kiinteistöjen suuria korjauksia koskevat valmistelu- ja valvontatehtävät. Talouspäällikön sijaisuutta hoitavalle viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan tehtävien hoidosta
korvausta 50 €/viikko, mikäli sijaisuus kestää vähintään kaksi viikkoa ja mikäli tehtäviä
hoitava ei ole johtava viranhaltija.
Päätöksessä ei ole varauduttu talouspäällikön pitkiin virkavapaisiin vaan lähinnä
vuosilomiin tai vastaaviin poissaoloihin. Talouspäällikön tehtävät on jaettu päätöksen
mukaisesti taloustoiston toimistosihteerille, sihteerin tehtäviin on kutsuttu Pirjo LammiHeikkilä ja hallinnolliset tehtävät ovat jääneet kirkkoherralle. Kaikkia tehtäviä ei ole pystytty tekemään oman työn ohella. Esimerkiksi kappelin korjaussuunnitelmia on jouduttu
lykkäämään ja valmisteleminen jäänee talouspäällikölle hänen palattuaan töihin.
Koska talouspäällikön virkavapaus on jatkunut jo pidempään ja vaatinut isomman vastuun ottamista sijaisilta, lienee paikallaan tarkistaa maksettavaa korvausta.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Maksetaan helmikuun alusta taloustoimiston toimistosihteerille 100€/viikko korvauksena talouspäällikön tehtävien hoitamisesta oman työn
ohella.
Päätös: 1) Toimistosihteerille maksettava korvaus päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Korvaus tulee lähinnä tehtävien vastuullisuuden lisääntymisestä.
2) Reima Puukki ehdotti, että keskustellaan kirkkoherran palkkiosta. . Rauno Herranen
poistui kokouksesta ja varapuheenjohtaja Reima Puukki siirtyi puheenjohtajaksi kirkkoherralle maksettavan korvauksen käsittelyn ajaksi. Keskustelun jälkeen
Hannele Isaksson ehdotti, että maksetaan kirkkoherralle helmikuun alusta 75€/viikko
korvausta talouspäällikön tehtävien hoitamisesta. Päivi Huhtanen, Liisa Hosike ja Helena Manninen kannattivat ehdotusta. Korvaus on pienempi, koska kirkkoherran
palkassa on vastuullisuus otettu jo alun perin huomioon. Päätettiin yksimielisesti, että
kirkkoherralle maksetaan helmikuun alusta 75€/viikko korvausta talouspäällikön tehtävien hoitamisesta. Rauno Herranen palasi kokoukseen.
----------------KN 5/11.6.2019 106 §
Talouspäällikön suunnitellun opintovapaan aikana 1.8.-30.9.2019 talouspäällikön sijaisen tehtävien vastuullisuus lisääntyy, joten korvausta talouspäällikön sijaisuuden
hoitamisesta on tarkoituksenmukaista tarkistaa ko. virkavapaan ajalta.
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6) Talouspäällikön viransijaisuuden järjestelyt
jatkuu…
Päätösehdotus (kirkkoherra): Maksetaan 3.8.-29.9.2019 taloustoimiston toimistosihteerille 100 €/viikko korvauksena talouspäällikön tehtävien hoitamisesta oman työn ohella.
Päätös: 1. Keskustelun jälkeen kirkkoherra Jani Laaksonen poistui kokouksesta klo 19 ja
Sinikka Ritakallio siirtyi puheenjohtajaksi. Valittiin tämän pykälän pöytäkirjantarkastajaksi Päivi Huhtanen.
Keskusteltiin kirkkoherran palkkiosta. Marita Tuominen ehdotti kirkkoherran palkkioksi 75€/viikko. Häntä kannattivat Ilona Kojo ja Päivi Huhtanen. Päätettiin maksaa
kirkkoherralle talouspäällikön tehtävien hoitamisesta 75€/viikko 3.8.-29.9.2019.
2. Jani Laaksonen saapui kokoukseen klo 19.05. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti maksaa taloustoimiston toimistosihteerille 100€/viikko korvauksena talouspäällikön
tehtävien hoitamisesta oman työn ohella.
----------------KN 5/11.6.2019 128 § 2)
Kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa tehdyissä päätöksissä on virheellisiä päivämäärätietoja. Jotta sijaisuuksista maksettavat palkkiot saadaan
kirjattua Populukseen oikein, on tarpeellista korjata tehtyä päätöstä päivämäärien
osalta.
Kirkkoherra Jani Laaksonen on virkavapaalla 29.7.-9.8.2019, jonka ajaksi tuomiokapituli
on määrännyt vs. kirkkoherraksi Jyrki Smolanderin. Taloustoimiston toimistosihteeri palaa vuosilomalta 5.8.2019.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää:
1.
Maksetaan kirkkoherralle talouspäällikön tehtävien hoitamisesta 75 €/viikko
ajalta 12.8.-29.9.2019.
2.
Maksetaan taloustoimiston toimistosihteerille 100 €/viikko korvauksena talouspäällikön tehtävien hoitamisesta oman työn ohella 5.8.-29.9.2019.
3.
Vs. kirkkoherralle ei makseta korvausta tämän päätöksen perusteella talouspäällikön tehtävien hoitamisesta ajalta 29.7.-9.8.2019, koska sijaisuus kestää
alle 2 viikkoa.
Kirkkoneuvosto kävi ennen pykälän käsittelyä keskustelun siitä, onko kirkkoherra esteellinen toimimaan tämän pykälän käsittelyn puheenjohtajana. Päätös maksusta ja
määrästä on tehty jo edellisessä kokouksessa. Tässä kohdassa päätetään ainoastaan
päätöksen virheellisten päivämäärien korjaamisesta. Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherra ei ole esteellinen toimimaan 128 § 2) kohdan puheenjohtajana.
Jyrki Smolander poistui kokouksesta kohtien 128 § Muut asiat 2) ja 128 § Muut asiat 3)
käsittelyn ajaksi klo 20.13 – 20.21
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
-----------------
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Edellä on koottuna, miten talouspäällikön sijaistaminen on aikaisempina vuosina järjestelty. Talouspäällikön suunnitellun virkavapaan aikana 28.9.-24.10.2021 talouspäällikölle
tulee nimetä viransijainen, jotta esim. päätöksiä hankinnoista, vuosilomista ja palkattomista vapaista voidaan tehdä viranhaltijapäätöksinä. Talouspäällikkö ja kirkkoherra ovat
tiedustelleet taloustoimiston toimistosihteeriltä mahdollisuutta toimia talouspäällikön viransijaisena talouspäällikön virkavapaan aikana. Eeva Ala-Haavisto on ilmoittanut
olevansa käytettävissä viransijaista nimettäessä.
Nimettävän viransijaisen tehtävistä rajataan pois kiinteistöjen suuria korjauksia koskevat
valmistelutehtävät sekä kiinteistöstrategiatyöryhmän puheenjohtajuus. Lisäksi talouspäällikön viransijaiselta ei edellytetä uusien hankkeiden/projektien käynnistämistä
tai taloushallinnon kehittämistyötä, vaan hän hoitaa juoksevat päivittäin tehtävät toimet ja
tarvittaessa kiireelliset tehtävät (esim. kiinteistöjen korjauksessa). Tällä järjestelyllä talouspäällikön viransijainen vastaa osittain myös taloustoimiston toimistosihteerin
tehtävistä (esim. avustavat talousarvion valmisteluun liittyvät tehtävät ja taloustoimiston
asiakaspalvelu).
Mikäli taloustoimiston toimistosihteeri nimitetään talouspäällikön viransijaiseksi, tarvitaan
taloustoimistoon lisäresurssia hoitamaan osittain taloustoimiston toimistosihteerin tehtäviä. Lisäresurssia tarvitaan seurakunnassa myös
digitoitavan arkistomateriaalin jälkikäsittelyyn.
Talouspäällikön virkavapaan ajalle on nimettävä työsuojelupäällikkö, koska työsuojelupäällikölle ei ole nimetty varahenkilöä. Tehtävien jatkuvuuden
näkökulmasta työsuojelupäälliköksi olisi hyvä nimetä kirkkoherra. Talouspäällikön viransijainen olisi yhteistyötoimikunnan toinen työnantajan edustaja.
Koska talouspäällikön viransijaisuuden järjestely poikkeaa merkittävästi aiemmasta sijaisjärjestelystä (ei oman tehtävän ohessa vaan hoitaa osittain toisen tehtävää), tulee
viransijaiselle määritellä viransijaisuuden ajalta maksettava palkka. Työsuojelupäällikkönä toimiminen ja hallinnollisen vastuun lisääntyminen (mm. työyhteisöön liittyvät
tehtävät) tulee ottaa huomioon kirkkoherran palkkauksessa talouspäällikön virkavapaan
ajalla.
Tämän kohdan käsittelyn ajan puhetta johti Sinikka Ritakallio, joka toimii myös kokouksen pöytäkirjantarkastajana. Tästä johtuen tämän kohdan
pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Päivi Huhtanen.
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Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että
1. talouspäällikön viransijaiseksi ajalle 28.9.-24.10.2021 nimitetään Eeva Ala-Haavisto;
2. talouspäällikön viransijaiselle maksetaan ajalta 28.9.-24.10.2021 palkkaa 3 400 €/kk;
3. taloustoimiston avustavaksi työntekijäksi palkataan Maria Puttonen ajalle 1.24.10.2021, palkkaus sama kuin Puttosen palvelussuhteessa 1.-30.9.2021;
4. työsuojelupäälliköksi ajalle 28.9.-24.10.2021 nimitetään kirkkoherra Jani Laaksonen;
5. kirkkoherralle maksetaan 200 €/kk ajalta 28.9.-24.10.2021 korvauksena työsuojelupäällikkönä toimimisesta ja hallinnollisen vastuun lisääntymisestä.
Päätös: Sinikka Ritakallio teki vastaehdotuksen kohtaan 3): ”taloustoimiston avustavaksi
työntekijäksi palkataan Maria Puttonen ajalle 1.-31.12.2021, palkkaus sama kuin Puttosen palvelussuhteessa 1.-30.9.2021.” Ritakallion ehdotusta ei kannatettu. Päätös
talouspäällikön päätösehdotuksen mukaisesti.
----------------KN 12/19.10.2021 205 § 4)
Talouspäällikkö Sanna Kemppi on anonut virkavapaata ajalle 25.10.-23.11.2021, jona
aikana on tarpeen tehdä vastaavia sijaisjärjestelyitä kuin ajalle 28.9.-24.10.2021 myönnetyn virkavapaan aikana.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 546 3526.
Kirkkoherra Jani Laaksonen oli poissa kokouksesta 20.37-20.47
Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto oli poissa kokouksesta 20.37-20.47
Tämän kohdan käsittelyn ajan puhetta johti Sinikka Ritakallio.
Kirkkoherra on valmistellut ja tuonut kirkkoneuvoston päätettäväksi talouspäällikön viransijaisuuteen liittyvät järjestelyt. Koska kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö poistuivat
esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi, päätösehdotuksen teki puhetta johtanut varapuheenjohtaja.
Päätösehdotus (varapuheenjohtaja): Kirkkoneuvosto päättää, että
1. talouspäällikön viransijaiseksi ajalle 25.10.-23.11.2021 nimitetään Eeva Ala-Haavisto;
2. talouspäällikön viransijaiselle maksetaan ajalta 25.10.-23.11.2021 palkkaa 3 400
€/kk;
3. taloustoimiston avustavaksi työntekijäksi palkataan Maria Puttonen ajalle 25.10.31.12.2021, palkkaus sama kuin Puttosen palvelussuhteessa 1.-30.9.2021;
4. työsuojelupäälliköksi ajalle 25.10.-23.11.2021 nimitetään kirkkoherra Jani Laaksonen;
5. kirkkoherralle maksetaan 200 €/kk ajalta 25.10.-23.11.2021 korvauksena työsuojelupäällikkönä toimimisesta ja hallinnollisen vastuun lisääntymisestä.

Päätös: Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
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----------------KN 13/9.11.2021 223 § 7)

Talouspäällikkö Sanna Kemppi on anonut virkavapaata ajalle 24.11.-26.12.2021,
jona aikana on tarpeen tehdä vastaavia sijaisjärjestelyitä kuin ajalle 28.9.23.11.2021 myönnettyjen virkavapaajaksojen aikana.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 546 3526.
Eeva Ala-Haavisto oli poissa kokouksesta klo 20.52-20.53 kohdan 223 § 6) käsittelyn ajan.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää, että
1. talouspäällikön viransijaiseksi ajalle 24.11.-26.12.2021 nimitetään Eeva AlaHaavisto;
2. talouspäällikön viransijaiselle maksetaan ajalta 24.11.-26.12.2021 palkkaa
3 400 €/kk;
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
Muutoksenhaku:
1) Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
2) Päätökseen ei saa hakea muutosta viranhaltija, joka on jäsenenä sellaisessa
viranhaltijayhdistyksessä tai sen alayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KL 6:72,2 §), eikä myöskään työsuhteessa oleva
työntekijä. Virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet ratkaistaan ev.lut. kirkon pääsopimuksen 4 luvun mukaisesti. Muussa
tapauksessa asianosainen voi vaatia päätökseen oikaisua 14 päivän kuluessa
sen tiedoksisaannista.
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7) Talouspäällikön viransijaisuuden järjestelyt
Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
KN 5/11.6.2019 128 § 2)
KN 5/11.6.2019 106 §
KN 3/28.3.2017 59 §
Kirkkoneuvosto päätti 16.2.2016, että talouspäällikön sijaiseksi nimitetään taloustoimiston toimistosihteeri. Taloustoimiston toimistosihteerin on mahdollista hoitaa juoksevat
päivittäin tehtävät toimet ja tarvittaessa kiireelliset tehtävät. (esim. kiinteistöjen korjauksessa). Tehtävistä rajataan pois kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esittelijän ja
sihteerin tehtävät, muut hallinnolliset tehtävät (esim. viranhaltijapäätösten tekeminen)
sekä kiinteistöjen suuria korjauksia koskevat valmistelu- ja valvontatehtävät. Talouspäällikön sijaisuutta hoitavalle viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan tehtävien hoidosta
korvausta 50 €/viikko, mikäli sijaisuus kestää vähintään kaksi viikkoa ja mikäli tehtäviä
hoitava ei ole johtava viranhaltija.
Päätöksessä ei ole varauduttu talouspäällikön pitkiin virkavapaisiin vaan lähinnä
vuosilomiin tai vastaaviin poissaoloihin. Talouspäällikön tehtävät on jaettu päätöksen
mukaisesti taloustoiston toimistosihteerille, sihteerin tehtäviin on kutsuttu Pirjo LammiHeikkilä ja hallinnolliset tehtävät ovat jääneet kirkkoherralle. Kaikkia tehtäviä ei ole pystytty tekemään oman työn ohella. Esimerkiksi kappelin korjaussuunnitelmia on jouduttu
lykkäämään ja valmisteleminen jäänee talouspäällikölle hänen palattuaan töihin.
Koska talouspäällikön virkavapaus on jatkunut jo pidempään ja vaatinut isomman vastuun ottamista sijaisilta, lienee paikallaan tarkistaa maksettavaa korvausta.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Maksetaan helmikuun alusta taloustoimiston toimistosihteerille 100€/viikko korvauksena talouspäällikön tehtävien hoitamisesta oman työn
ohella.
Päätös: 1) Toimistosihteerille maksettava korvaus päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Korvaus tulee lähinnä tehtävien vastuullisuuden lisääntymisestä.
2) Reima Puukki ehdotti, että keskustellaan kirkkoherran palkkiosta. . Rauno Herranen
poistui kokouksesta ja varapuheenjohtaja Reima Puukki siirtyi puheenjohtajaksi kirkkoherralle maksettavan korvauksen käsittelyn ajaksi. Keskustelun jälkeen
Hannele Isaksson ehdotti, että maksetaan kirkkoherralle helmikuun alusta 75€/viikko
korvausta talouspäällikön tehtävien hoitamisesta. Päivi Huhtanen, Liisa Hosike ja Helena Manninen kannattivat ehdotusta. Korvaus on pienempi, koska kirkkoherran
palkassa on vastuullisuus otettu jo alun perin huomioon. Päätettiin yksimielisesti, että
kirkkoherralle maksetaan helmikuun alusta 75€/viikko korvausta talouspäällikön tehtävien hoitamisesta. Rauno Herranen palasi kokoukseen.
----------------KN 5/11.6.2019 106 §
Talouspäällikön suunnitellun opintovapaan aikana 1.8.-30.9.2019 talouspäällikön sijaisen tehtävien vastuullisuus lisääntyy, joten korvausta talouspäällikön sijaisuuden
hoitamisesta on tarkoituksenmukaista tarkistaa ko. virkavapaan ajalta.
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Päätösehdotus (kirkkoherra): Maksetaan 3.8.-29.9.2019 taloustoimiston toimistosihteerille 100 €/viikko korvauksena talouspäällikön tehtävien hoitamisesta oman työn ohella.
Päätös: 1. Keskustelun jälkeen kirkkoherra Jani Laaksonen poistui kokouksesta klo 19 ja
Sinikka Ritakallio siirtyi puheenjohtajaksi. Valittiin tämän pykälän pöytäkirjantarkastajaksi Päivi Huhtanen.
Keskusteltiin kirkkoherran palkkiosta. Marita Tuominen ehdotti kirkkoherran palkkioksi 75€/viikko. Häntä kannattivat Ilona Kojo ja Päivi Huhtanen. Päätettiin maksaa
kirkkoherralle talouspäällikön tehtävien hoitamisesta 75€/viikko 3.8.-29.9.2019.
2. Jani Laaksonen saapui kokoukseen klo 19.05. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti maksaa taloustoimiston toimistosihteerille 100€/viikko korvauksena talouspäällikön
tehtävien hoitamisesta oman työn ohella.
----------------KN 5/11.6.2019 128 § 2)
Kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa tehdyissä päätöksissä on virheellisiä päivämäärätietoja. Jotta sijaisuuksista maksettavat palkkiot saadaan
kirjattua Populukseen oikein, on tarpeellista korjata tehtyä päätöstä päivämäärien
osalta.
Kirkkoherra Jani Laaksonen on virkavapaalla 29.7.-9.8.2019, jonka ajaksi tuomiokapituli
on määrännyt vs. kirkkoherraksi Jyrki Smolanderin. Taloustoimiston toimistosihteeri palaa vuosilomalta 5.8.2019.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää:
1. Maksetaan kirkkoherralle talouspäällikön tehtävien hoitamisesta 75 €/viikko
ajalta 12.8.-29.9.2019.
2. Maksetaan taloustoimiston toimistosihteerille 100 €/viikko korvauksena talouspäällikön tehtävien hoitamisesta oman työn ohella 5.8.-29.9.2019.
3. Vs. kirkkoherralle ei makseta korvausta tämän päätöksen perusteella talouspäällikön tehtävien hoitamisesta ajalta 29.7.-9.8.2019, koska sijaisuus kestää
alle 2 viikkoa.
Kirkkoneuvosto kävi ennen pykälän käsittelyä keskustelun siitä, onko kirkkoherra esteellinen toimimaan tämän pykälän käsittelyn puheenjohtajana. Päätös maksusta ja
määrästä on tehty jo edellisessä kokouksessa. Tässä kohdassa päätetään ainoastaan
päätöksen virheellisten päivämäärien korjaamisesta. Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherra ei ole esteellinen toimimaan 128 § 2) kohdan puheenjohtajana.
Jyrki Smolander poistui kokouksesta kohtien 128 § Muut asiat 2) ja 128 § Muut asiat 3)
käsittelyn ajaksi klo 20.13 – 20.21
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
-----------------

KN 10/7.9.2021 175 §

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

223 §

PÖYTÄKIRJA
13/9.11.2021

SIVU
26/30

MUUT ASIAT
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Edellä on koottuna, miten talouspäällikön sijaistaminen on aikaisempina vuosina järjestelty. Talouspäällikön suunnitellun virkavapaan aikana 28.9.-24.10.2021 talouspäällikölle
tulee nimetä viransijainen, jotta esim. päätöksiä hankinnoista, vuosilomista ja palkattomista vapaista voidaan tehdä viranhaltijapäätöksinä. Talouspäällikkö ja kirkkoherra ovat
tiedustelleet taloustoimiston toimistosihteeriltä mahdollisuutta toimia talouspäällikön viransijaisena talouspäällikön virkavapaan aikana. Eeva Ala-Haavisto on ilmoittanut
olevansa käytettävissä viransijaista nimettäessä.
Nimettävän viransijaisen tehtävistä rajataan pois kiinteistöjen suuria korjauksia koskevat
valmistelutehtävät sekä kiinteistöstrategiatyöryhmän puheenjohtajuus. Lisäksi talouspäällikön viransijaiselta ei edellytetä uusien hankkeiden/projektien käynnistämistä
tai taloushallinnon kehittämistyötä, vaan hän hoitaa juoksevat päivittäin tehtävät toimet ja
tarvittaessa kiireelliset tehtävät (esim. kiinteistöjen korjauksessa). Tällä järjestelyllä talouspäällikön viransijainen vastaa osittain myös taloustoimiston toimistosihteerin
tehtävistä (esim. avustavat talousarvion valmisteluun liittyvät tehtävät ja taloustoimiston
asiakaspalvelu).
Mikäli taloustoimiston toimistosihteeri nimitetään talouspäällikön viransijaiseksi, tarvitaan
taloustoimistoon lisäresurssia hoitamaan osittain taloustoimiston toimistosihteerin tehtäviä. Lisäresurssia tarvitaan seurakunnassa myös
digitoitavan arkistomateriaalin jälkikäsittelyyn.
Talouspäällikön virkavapaan ajalle on nimettävä työsuojelupäällikkö, koska työsuojelupäällikölle ei ole nimetty varahenkilöä. Tehtävien jatkuvuuden
näkökulmasta työsuojelupäälliköksi olisi hyvä nimetä kirkkoherra. Talouspäällikön viransijainen olisi yhteistyötoimikunnan toinen työnantajan edustaja.
Koska talouspäällikön viransijaisuuden järjestely poikkeaa merkittävästi aiemmasta sijaisjärjestelystä (ei oman tehtävän ohessa vaan hoitaa osittain toisen tehtävää), tulee
viransijaiselle määritellä viransijaisuuden ajalta maksettava palkka. Työsuojelupäällikkönä toimiminen ja hallinnollisen vastuun lisääntyminen (mm. työyhteisöön liittyvät
tehtävät) tulee ottaa huomioon kirkkoherran palkkauksessa talouspäällikön virkavapaan
ajalla.
Tämän kohdan käsittelyn ajan puhetta johti Sinikka Ritakallio, joka toimii myös kokouksen pöytäkirjantarkastajana. Tästä johtuen tämän kohdan
pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Päivi Huhtanen.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
223 §

PÖYTÄKIRJA
13/9.11.2021

SIVU
27/30

MUUT ASIAT
7) Talouspäällikön viransijaisuuden järjestelyt
jatkuu…
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että
1. talouspäällikön viransijaiseksi ajalle 25.10.-23.11.2021 nimitetään Eeva Ala-Haavisto;
2. talouspäällikön viransijaiselle maksetaan ajalta 25.10.-23.11.2021 palkkaa 3 400
€/kk;
3. taloustoimiston avustavaksi työntekijäksi palkataan Maria Puttonen ajalle 25.10.24.10.2021, palkkaus sama kuin Puttosen palvelussuhteessa 1.-30.9.2021;
4. työsuojelupäälliköksi ajalle 25.10.-23.11.2021 nimitetään kirkkoherra Jani Laaksonen;
5. kirkkoherralle maksetaan 200 €/kk ajalta 25.10.-23.11.2021 korvauksena työsuojelupäällikkönä toimimisesta ja hallinnollisen vastuun lisääntymisestä.
Päätös: Sinikka Ritakallio teki vastaehdotuksen kohtaan 3): ”taloustoimiston avustavaksi
työntekijäksi palkataan Maria Puttonen ajalle 1.-31.12.2021, palkkaus sama kuin Puttosen palvelussuhteessa 1.-30.9.2021.” Ritakallion ehdotusta ei kannatettu. Päätös
talouspäällikön päätösehdotuksen mukaisesti.
----------------KN 12/19.10.2021 205 § 4)
Talouspäällikkö Sanna Kemppi on anonut virkavapaata ajalle 25.10.-23.11.2021, jona
aikana on tarpeen tehdä vastaavia sijaisjärjestelyitä kuin ajalle 28.9.-24.10.2021 myönnetyn virkavapaan aikana.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 546 3526.
Kirkkoherra Jani Laaksonen oli poissa kokouksesta 20.37-20.47
Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto oli poissa kokouksesta 20.37-20.47
Tämän kohdan käsittelyn ajan puhetta johti Sinikka Ritakallio.
Kirkkoherra on valmistellut ja tuonut kirkkoneuvoston päätettäväksi talouspäällikön viransijaisuuteen liittyvät järjestelyt. Koska kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö poistuivat
esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi, päätösehdotuksen teki puhetta johtanut varapuheenjohtaja.
Päätösehdotus (varapuheenjohtaja): Kirkkoneuvosto päättää, että
1. talouspäällikön viransijaiseksi ajalle 25.10.-23.11.2021 nimitetään Eeva Ala-Haavisto;
2. talouspäällikön viransijaiselle maksetaan ajalta 25.10.-23.11.2021 palkkaa 3 400
€/kk;
3. taloustoimiston avustavaksi työntekijäksi palkataan Maria Puttonen ajalle 25.10.31.12.2021, palkkaus sama kuin Puttosen palvelussuhteessa 1.-30.9.2021;
4. työsuojelupäälliköksi ajalle 25.10.-23.11.2021 nimitetään kirkkoherra Jani Laaksonen;
5. kirkkoherralle maksetaan 200 €/kk ajalta 25.10.-23.11.2021 korvauksena työsuojelupäällikkönä toimimisesta ja hallinnollisen vastuun lisääntymisestä.
Päätös: Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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13/9.11.2021
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MUUT ASIAT
7) Talouspäällikön viransijaisuuden järjestelyt
jatkuu…
----------------KN 13/9.11.2021 223 § 7)

Talouspäällikkö Sanna Kemppi on anonut virkavapaata ajalle 24.11.-26.12.2021,
jona aikana on tarpeen tehdä vastaavia sijaisjärjestelyitä kuin ajalle 28.9.23.11.2021 myönnettyjen virkavapaajaksojen aikana.
Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto 0440 560 176.
Jani Laaksonen oli poissa kokouksesta klo 20.53–20.57 kohdan 223 § 7) käsittelyn ajan. Sinikka Ritakallio johti puhetta klo 20.53–20.57 kohdan 223 § 7)
käsittelyn ajan
Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että
1. työsuojelupäälliköksi talouspäällikön virkavapaan ajaksi, kunnes talouspäällikkö palaa viranhoitoon tai uusi talouspäällikkö aloittaa,
nimitetään kirkkoherra Jani Laaksonen;
2. kirkkoherralle maksetaan 200 €/kk talouspäällikön virkavapaan ajalta korvauksena työsuojelupäällikkönä toimimisesta ja hallinnollisen vastuun
lisääntymisestä.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
Muutoksenhaku:
1) Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
2) Päätökseen ei saa hakea muutosta viranhaltija, joka on jäsenenä sellaisessa
viranhaltijayhdistyksessä tai sen alayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KL 6:72,2 §), eikä myöskään työsuhteessa oleva
työntekijä. Virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet ratkaistaan ev.lut. kirkon pääsopimuksen 4 luvun mukaisesti. Muussa
tapauksessa asianosainen voi vaatia päätökseen oikaisua 14 päivän kuluessa
sen tiedoksisaannista.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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MUUT ASIAT
8) Sinikka Ritakallion asia: Suorituslisien hyväksymismenettely
Sinikka Ritakallio ehdotti, että jatkossa suorituslisäpäätökset esitetään kirkkoneuvostolle siten, että kirkkoneuvosto voi tehdä päätöksen suorituslisien
hyväksymisestä.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto toteaa, että nykyinen suorituslisien
hyväksymismenettely on asianmukainen ja sen mukaan toimitaan jatkossakin.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

224 §

ILMOITUSASIAT
1. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 73–77/2021
2. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset: 15-16/2021

Päätösehdotus (kirkkoherra): Ilmoitetaan tiedoksi.

Päätös: Ilmoitettiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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KIRKKONEUVOSTO

225 §

PÖYTÄKIRJA
13/9.11.2021

SIVU
30/30

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Kirkkoherran ehdotus: Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 11.11.2021
– 25.11.2021 viraston aukioloaikana ja siitä ilmoitetaan ko. aikana viraston ilmoitustaululla.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

226 §

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

227 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.25. Kirkkoherra luki Herran siunauksen.

_________________________
Jani Laaksonen
puheenjohtaja 210 §-223 § 6)
ja 223 § 8)-227 §

_________________________
Sinikka Ritakallio
puheenjohtaja 223 § 7)

_________________________
Tuula Jokela
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi
Huittinen 11.11.2021

_________________________
Anne Palonen

_________________________
Reima Puukki

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 11.11.2021 – 25.11.2021 viraston aukioloaikana ja siitä on ilmoitettu ko.
aikana viraston ilmoitustaululla.
Huittinen 26.11.2021

__________________________
Jani Laaksonen, kirkkoherra
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

