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Jäsenet, paikalla:
Jyrki Smolander, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja
Niina Immonen
Ilona Kojo
Aarno Korpela
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio, varapuheenjohtaja
Matti Virtanen
Varajäsenet, paikalla:
Päivi Huhtanen, Mari Suomelan varajäsen, saapui kokoukseen klo 18.10 kohdan
127 § käsittelyn aikana, poissa kokouksesta kohdan 135 § käsittelyn ajan klo
19.35-19.47.
Jäsenet, poissa:
Mari Suomela
Muut läsnäolijat:
Lasse Luoto, kirkkovaltuuston puh.joht.
Aila Hänninen, kirkkovaltuuston varapuh.joht.
Sanna Kemppi, talouspäällikkö, sihteeri
Muut poissaolevat:
Jani Laaksonen, kirkkoherra
Käsiteltävät asiat:
124 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

125 §

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 liitteineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille
31.5.2021.
Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköisesti 31.5.2021.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla nimenhuudossa.
Päätös: Paikalla oli puheenjohtaja ja seitsemän kirkkoneuvoston jäsentä. Kokous
todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

126 §

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 Mari Suomela ja Matti Virtanen.
Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mari Suomela ja Matti Virtanen.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.
Päätös: Koska Mari Suomela ei ollut läsnä kokouksessa, eikä paikalla ollut Suomelan varajäsen Päivi Huhtanen, valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Virtanen ja
seuraavana aakkosjärjestyksessä oleva Niina Immonen. Pöytäkirja tarkastetaan
välittömästi kokouksen jälkeen.

127 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus: Työjärjestys hyväksytään jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti.
Päivi Huhtanen saapui kokoukseen klo 18.10.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäten kohtaan 136 § Muut asiat
kohta 3) Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020, 4) Lahjoituspianon vastaanottaminen ja 5) Kirkkoherranviraston toimistosihteerin anomus työajan lyhentämisestä
sekä 6) Anne Palosen aloite ja 7) Niina Immosen kysymys/asia.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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MUUTOS KOLEHTISUUNNITELMAAN HUITTISTEN KIRKOSSA KESÄ-SYYSKUUSSA 2021
Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt Huittisten kirkon kolehtien
kantosuunnitelman kesä-syyskuulle 2021 kokouksessaan KN 6/13.4.2021 99 §.
Kolehtisuunnitelmasta ovat puuttuneet konfirmaatiomessut Huittisten kirkossa
20.6.2021 klo 11.30, 12.30 ja 13.30 sekä 18.7.2021 klo 12, 25.7.2021 klo 12 ja
1.8.2021 klo 12. Näillä näkymin 20.6. konfirmaatiot järjestetään erityisjärjestelyin
ja niissä ei kerätä kolehtia. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan 18.7., 25.7. ja
1.8. toteutettavat konfirmaatiomessut pyritään järjestämään ns. normaaleina
messuina, joissa kerätään myös kolehti. Liitteenä 1 on täydennetty kolehtisuunnitelma.

Päätösehdotus (vs. kirkkoherra): Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan täydennetyn kolehtien kantosuunnitelman siten, että Kirkkohallituksen yleiskirje nro
19/2021 Muutos viralliseen kolehtiin 22.8.2021 huomioidaan kolehtien kantosuunnitelmassa.

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
129 §

PÖYTÄKIRJA
8/8.6.2021

SIVU
4/31

VUODEN 2022 KIRKOLLISVEROPROSENTTI
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Vahvistus tehdään lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön pyöristettynä.
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 17. päivänä. Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti kirkkoneuvoston esitys veroprosentista päätetään kesäkuun kokouksessa. Kirkkovaltuusto
päättää veroprosentista kesäkuun kokouksessaan. Veroprosentti joudutaan päättämään ennen talousarvion hyväksymistä, kuten aikaisempinakin vuosina.
Talousarvion laadinnassa taloudellisena lähtökohtana on verotulojen kehitys.
Huittisten seurakunnan kirkollisveron tuloveroprosentti on ollut 1.1.2020 alkaen
1,6 % (2011-2019 tuloveroprosentti oli 1,5 %).
Huittisten seurakunnalle vuosittain tilitettyjen verotulojen kehitys:
tilitetty kirkollisvero
vuosi 2021 TA
vuosi 2020
vuosi 2019
vuosi 2018
vuosi 2017
vuosi 2016
vuosi 2015
vuosi 2014
vuosi 2013
vuosi 2012
vuosi 2011

1 813 900,00
1 891 368,11
1 698 728,89
1 687 555,24
1 783 098,10
1 753 245,73
1 815 272,55
1 794 513,38
1 790 521,84
1 722 810,00
1 733 959,20

muutos
ed. vuoteen
-4,10 %
11,34 %
0,66 %
-5,36 %
1,70 %
-3,42 %
1,16 %
0,22 %
3,93 %
-0,64 %
8,63 %

yhteisövero/
valtionrahoitus
193 750,00
194 940,00
194 662,01
202 264,44
203 330,16
233 079,39
190 215,16
180 161,21
168 161,22
161 899,36
219 771,76

yhteensä
2 007 650,00
2 086 308,11
1 893 390,90
1 889 819,68
1 986 428,26
1 986 325,12
2 005 487,71
1 974 674,59
1 958 683,06
1 884 709,36
1 953 730,96

muutos
ed. vuoteen
-3,77 %
10,19 %
0,19 %
-4,86 %
0,01 %
-0,96 %
1,56 %
0,82 %
3,92 %
-3,53 %
10,10 %

Huittisten seurakunnan kirkollisverojen kehitys verovuosittain vuodesta 2011 (kirkollisveroprosentti nousi 1,4 %:sta 1,5 %:in 1.1.2011):
kirkollisvero
verovuosi 2021 TA
verovuosi 2020 TA
verovuosi 2019
verovuosi 2018
verovuosi 2017
verovuosi 2016
verovuosi 2015
verovuosi 2014
verovuosi 2013
verovuosi 2012
verovuosi 2011

1 813 900,00
1 824 000,00
1 743 812,65
1 706 347,80
1 721 886,18
1 789 752,51
1 777 823,87
1 822 553,45
1 807 243,03
1 743 788,23
1 734 245,87

muutos ed.
vuoteen
-0,55 %
4,60 %
2,20 %
-0,90 %
-3,79 %
0,67 %
-2,45 %
0,85 %
3,64 %
0,55 %
8,88 %

Kirkkohallituksen Perlacon-FCG:ltä tilaaman ennusteen mukaan Huittisten seurakunnan jäsenmäärän, kirkollisveroa maksavien ja verotulojen kehitys olisi
lähivuosina seuraavanlainen:
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
129 §

PÖYTÄKIRJA
8/8.6.2021

SIVU
5/31

VUODEN 2022 KIRKOLLISVEROPROSENTTI
jatkuu…
HUITTINEN
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Asukasluku
9 935
9 808
9 721
9 639
9 559
9 482
Jäsenmäärä srk
8 121
7 938
7 790
7 647
7 507
7 370
Kirkollisveroa maksavat
5 492
5 371
5 271
5 175
5 080
4 989
Kirkollisvero 1000 e
1 891,368 1 645,299 1 618,957 1 627,654 1 631,432 1 613,355
Jäsenmäärä/asl.
82 %
81 %
80 %
79 %
79 %
78 %
Veroa maksavat/asl
55 %
55 %
54 %
54 %
53 %
53 %

Koska Perlacon-FCG:n päivitetyssä taulukossa veronkorotuksen vaikutusta ei
ilmeisesti ole huomioitu kuin yksittäisen vuoden 2020 osalta, on Pasi Perander
tehnyt Huittisten seurakunnan talousanalyysia varten uuden ennusteen seurakunnan kirkollisverotulojen kehityksestä lähivuosina (perustuu oletukseen, että
kirkollisveroprosentti pysyy nykyisellään 1,6 %:ssa):

Kirkollisverotulot

2021
1 891 000

2022
1 860 744

2023
1 870 048

2024
1 873 788

2025
1 853 176

Tammi-toukokuussa 2021 tilitetyt kirkollisverotulot olivat 6,8 % suuremmat kuin
edellisenä vuonna vastaavaan aikaan eli 55 749 euroa suuremmat kuin vuonna
2020. On kuitenkin huomioitava, että tammi-toukokuussa 2020 tilitetyt kirkollisverotulot olivat vain 0,7 % suuremmat kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan ja
veronkorotuksen vaikutus nähtiin vasta loppuvuoteen mentäessä. Koko kirkon
osalta verotulot ovat nousseet alkuvuonna 2021 edellisen vuoden vastaavaan
aikaan 4,7 %.
Vuoden 2020 tilinpäätös oli 214 980,01 € ylijäämäinen. Kuluvan vuoden talousarvio on 227 365 € alijäämäinen. Suunnitelmavuosi 2022 on 183 347,45 €
alijäämäinen ja suunnitelmavuosi 2023 on 169 618,10 € alijäämäinen. Kuluvan
vuoden talousarvion toimintakate on 1 926 165 € ja vuosikate 102 205 €, joka jo
lähtötasoltaan alijäämäisenä ei riitä poistoihin. 31.12.2020 taseessa oli Edellisten
tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilillä 834 820,34 €. Vuoden 2020 ylijäämästä huolimatta alijäämäiset talousarvio 2021 sekä suunnitelmavuodet 2022-2023
vähentävät toteutuessaan tilin saldon 254 489,79 euroon (ennuste tasetilin saldosta 31.12.2024).
Talouden tasapainottaminen on ennusteet huomioiden yhä ajankohtaista. Seurakunnan suurin menoerä ovat henkilöstökulut. Kirkon työmarkkinalaitoksen
mukaan vuonna 2022 palkantarkistuksiin on solmitun sopimuksen perusteella
syytä varata noin 0,5 % lisää vuoteen 2021 verrattuna. Uuden 1.3.2022 alkavan
sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten kustannusvaikutukset eivät ole
vielä tiedossa. Kiinteistöjen iästä johtuen tarve vuosi- ja peruskorjauksille kasvaa
edelleen. Nykyisten kiinteistöjen vaatimat investoinnit tulevina vuosina ovat merkittäviä ja investointien rahoittamiseen joudutaan käyttämään talletusvaroja, joten
ne vähenevät huomattavasti.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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VUODEN 2022 KIRKOLLISVEROPROSENTTI
jatkuu…
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle vuoden 2022 kirkollisveroprosentiksi 1,6 %.

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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PAPINTIEN RIVITALON PURKAMISEN HANKESUUNNITELMA
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
Huittisten seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt KV 5/ 26.11.2020 61 §, että
seurakunnan omistama rivitalo osoitteessa Papintie 1 puretaan vuoden 2021 aikana. Rivitalon purkamista on valmisteltu alkuvuoden 2021 aikana. Liitteenä 1 on
hankesuunnitelma rivitalon purkamisesta. Toteutuksen aikatauluun vaikuttaa
seurakunnan hallinnollisen prosessin aikataulujen lisäksi mm. eri vaiheiden
suunnittelu sekä suunnittelu- ja muiden töiden kilpailuttaminen. Lisäksi purkamisen aikatauluun vaikuttaa tällä hetkellä kolmen rakennuksen (rivitalo, Kulman
pappila ja seurakuntakeskus) yhteisten teknisten järjestelmien uudelleensijoittaminen. Kulman pappilaa ja seurakuntakeskusta varten tarvitaan uusi
kaukolämmön jakokeskus sekä pääsähkökeskus. Nämä huomioiden todennäköisin toteutuva aikataulu on hankesuunnitelman vaihtoehto 2.4.3., jossa
purkaminen ja uusien teknisten ratkaisujen rakentaminen ajoittuvat vuoden 2022
loppukeväälle ja kesälle.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 1 mukaisen
Papintien rivitalon purkamisen hankesuunnitelman.
Päätös: Sinikka Ritakallio teki vastaehdotuksen:
”Kirkkoneuvosto päättää Papintien rivitalon purkamiseen liittyen seuraavaa:
1. Kirkkovaltuuston päätöstä KV5/26.11.2020 61 § rivitalon purkamisesta ei pystytä toteuttamaan kuluvana vuonna, myös hankesuunnitelmassa (Liite 1)
esitettyjä aikatauluja voidaan pitää ainoastaan viitteellisinä.
2. Rivitaloon on tilattu (talouspäällikön viranhaltijapäätös 18/19.4.2021) haittaaine- ja purkukartoitus, joka tulee käsitellä kirkkoneuvoston kokouksessa heti
sen valmistuttua.
3. Alustava suunnitelma (joka hankesuunnitelman mukaan on tehty viikolla
17/2021) uuden kaukolämmön jakokeskuksen ja sähköpääkeskuksen uudesta sijoituspaikasta tulee esittää neuvostolle seuraavassa kokouksessa.
4. Koska myös Papintien rivitalo kuuluu suojeltujen rakennusten piiriin, tulee
Maakuntamuseolta pyytää lausunto purkamisesta purkuluvan hakemisen yhteydessä, joten varaudutaan myös siihen, että lupaa purkamiseen ei
myönnetä.
5. Kuluvan vuoden talousarviossa on hankkeelle varattu 85.000,- euron määräraha, mikä ei todennäköisesti riitä kattamaan hankkeen kustannuksia.
Suunnitelmien valmistuttua ja kustannusarvion ollessa tiedossa päätös hankkeen viemisestä eteenpäin tai sen keskeyttämisestä tulee tehdä
kirkkovaltuuston kokouksessa viimeistään vuoden 2022 talousarviokäsittelyn
yhteydessä.”
Sinikka Ritakallion päätösehdotusta ei kannatettu.
Päätettiin talouspäällikön päätösehdotuksen mukaisesti.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN KONVERTOINTI
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
KN 6/14.7.2020 101 §
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 17/2019 julkistanut haettavaksi hiilineutraaliusavustuksen Hiilineutraali kirkko 2030 -ohjelmaan liittyen. Yleiskirjeen mukaan: ”Kirkkohallituksen
täysistunto päätti jakaa 15.10.2019 arviolta noin 900 000 euroa seurakuntatalouksien
omistamien vanhojen suojeltujen rakennusten lämmitys- ja/tai sähköjärjestelmien uusimiseen fossiilisia energialähteitä käyttävistä hiilineutraaleiksi vuoden 2020 aikana.” ja
”Kysymyksessä ovat seurakuntatalouden omistamaan yksittäiseen kulttuurihistoriallisesti
arvokkaaseen rakennukseen tai rakennuksiin kohdistuvat muutostyöt. Suojellut rakennukset voivat olla kirkkolailla suojeltuja, kaavalla, muulla lailla suojeltuja tai esimerkiksi
RKY-kohteita.” Öljylämmitys on Huittisten seurakunnan omistamissa kiinteistöissä Vampulan kirkossa ja Vampulan pappilassa. Ohjelman puitteissa on mahdollista saada
avustus suojeltujen kohteiden öljylämmityksen muutokselle, joten avustusmahdollisuus
koskee Vampulan kirkkoa.
Kirkkohallitus on palkannut DI Energianeuvoja Bengt Avellanin avustamaan seurakuntia
muutostöiden suunnittelussa ja kustannusten arvioinnissa. Vampulan kirkon osalta kommentit ovat alla:
”Nykyisellä kiertoilmalämmitysjärjestelmällä voidaan nopeasti lämmittää kirkon ilmaa.
Järjestelmän heikkous on kuitenkin ilmanjako, joka puhaltaa lämmitettyä ilmaa yhdestä
kohteesta alttarin viereisen seinään asennetun säleikön kautta ja poistoilma imetään sen
alla lattiaan asennetun säleikön kautta. Tämä jättää osan kirkkosalia lämmittämättä.
Järjestelmä on toimintaperiaatteeltaan yksinkertainen ja todennäköisesti hyvin äänekäs,
joten sen pitäminen käynnissä tilaisuuksien aikana ei ole mahdollista.
Tilaisuuksien aikana varsinainen lämmitys tapahtuu penkkien alle asennettujen suoraa
sähköä käyttävien lämmittimien avulla. Lämmönjako on kävijöitä silmällä pitäen onnistunut koska lämpö pysyy oleskeluvyöhykkeellä, mutta energiatehokkuuden kustannuksella.
Yksinkertaisimmillaan järjestelmän konvertointi voidaan toteuttaa siten että nykyisen öljykattilan tilalle asennetaan ilmasta lämpönsä ottava lämpöpumpun kondensaattori
suoraan kiertoilmakoneen ilmavirtaan.
Vaihtoehtoisesti voidaan järjestelmä täydentää varaajasäiliöllä, jota lämmitetään lämpöpumpulla ja vesi-glykolikiertoisen lämmönsiirrin asennetaan kiertoilmakoneeseen.
Kummassakin tapauksessa kannattaisi kiertoilmakoneen uusimista harkita. Tavoite olisi
nopeussäätöisellä puhaltimella varustetun kiertoilmakoneen avulla aikaansaada niin hiljainen järjestelmä, että sitä voitaisiin pitää käynnissä myös toimitusten aikana.
Kiertoilmasäleikköjen, varsinkin poistoilmasäleikön sijainnin muutosta voisi harkita, mutta
todennäköisesti tämä aiheuttaisi varsin mittavia rakennemuutoksia.
Lämpöpumpun asennus ei vaatisi kaivaustöitä ja ulkoyksikön asennus lisärakennuksen
yhteyteen ei aiheuttaisi kovin suurta esteettistä häiriötä.
Kustannusarvio n. 30 k€ + kiertoilmakoneen uusiminen, yhteensä noin. 50 k€

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN KONVERTOINTI
jatkuu…
Täysin erilainen vaihtoehto, jossa nykyinen kiertoilmajärjestelmä jätettäisiin ennalleen,
olisi Split- tyyppisen ilma-ilma -lämpöpumppujärjestelmä lattialle asennettavilla sisäyksiköillä, joita olisi 4 kpl per ulkoyksikkö. Ulkoyksiköitä voisi olla joko yksi tai kaksi.
Ajatus tässä olisi aikaansaada hiljainen lämmitysjärjestelmä, joka jakaisi lämmön tasaisesti koko kirkkosaliin eikä aiheuttaisi esteettisiä haasteita. Järjestelmän mitoitus ei
vastaisi huipputehontarvetta mutta ylläpitäisi tasaisen peruslämpötilan kirkkosalissa.
Tällaisen järjestelmän kustannusarvio olisi noin 15 k€ per ulkoyksikkö.”
Liitteenä 1 on yhden laitevalmistajan esitteitä 2 kpl, joista saa käsityksen, miltä mahdollisesti kirkkoon asennettavat laitteet näyttäisivät.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 17/2019 Kirkkohallituksen päätös 15.10.2019 nk. hiilineutraalisuusavustus lukee 2.10.2019 alkaen suunnitteilla olevien
järjestelmämuutoshankkeiden osalta, että: ”haku 1.7.2020 mennessä, lainvoimainen
päätös suunnitelmien hyväksymisestä (kirkkovaltuusto tai muu asiassa toimivaltainen
elin), arvio kokonaiskustannuksista ja muutoksen kuvauksesta tarvitaan liitteeksi.” Avellanilta saadun tiedon mukaan hakuaikaa olisi jatkettu elokuun 2020 loppuun. Koska sekä
Avellan että hiilineutraalisuusavutuksista lisätietoja antava Kirkkohallituksen yliarkkitehti
ovat elokuulle asti vuosilomalla ei hakuajan jatkolle ole asian valmistelun yhteydessä
saatu varmistusta.
Huittisten seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 § 2 momentissa säädetään
kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista, joista kirkkoneuvosto päättää. 10 § 2 momentin kohdan 1 mukaan kirkkoneuvosto päättää hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä
kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt
määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään ja kohdan 2 mukaan kirkkoneuvosto päättää rakennuspiirustusten hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä
kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt
määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään. Kirkkovaltuuston määräämä euromääräinen raja (KV 2/8.6.2010 30 §) kirkkoneuvoston
ohjesäännön 10 § 2 momentin 1 kohdan osalta on 100 000 € ja 2 kohdan osalta on
50 000 €, joten kirkkoneuvosto on yllä mainittujen kustannusarvioiden perusteella päätösvaltainen toimielin hyväksymään sekä hankinnan että mahdollisen suunnitelman.
Liitteenä 2 on esitäytetty rakennusavustushakemus.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää,
1) että se hyväksyy suunnitelman Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän konvertoinnista siten, että nykyisen öljykattilan tilalle asennetaan ilmasta lämpönsä ottava
lämpöpumpun kondensaattori suoraan kiertoilmakoneen ilmavirtaan ja samalla uusitaan kiertoilmakone, suunnitelman kustannusarvio 50 000 €;
2) että Huittisten seurakunta hakee Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän konvertointia varten Kirkkohallituksen rakennusavustusta;
3) että se valtuuttaa talouspäällikkö Sanna Kempin täyttämään ja allekirjoittamaan
avustushakemuksen;
4) että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 50 000 €:n lisämäärärahan myöntämistä Vampulan kirkolle 1015020200 (pääluokka 5 kiinteistötoimi) vuodelle 2020;
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5) että yllä olevat päätökset 1 ja 4 ovat ehdollisia ja suunnitelmien kanssa edetään
vuonna 2020 ainoastaan, mikäli hiilineutraalisuusavustuksen hakuaikaa on jatkettu
ja kirkkohallitus myöntää avustuksen.

Päätös: Keskustelun aikana talouspäällikkö muutti päätösehdotuksen 1 kohdan kuulumaan seuraavasti: ”että se hyväksyy suunnitelman Vampulan kirkon
lämmitysjärjestelmän konvertoinnista siten, että nykyisen öljykattilan tilalle asennetaan
ilmasta tai maasta lämpönsä ottava lämpöpumpun kondensaattori suoraan kiertoilmakoneen ilmavirtaan ja samalla uusitaan kiertoilmakone, suunnitelman kustannusarvio
50 000 €”. Päätettiin talouspäällikön ehdotuksen mukaisesti muutetulla 1 kohdalla.

----------------KN 8/8.6.2021 131 §
Talouspäällikön toimeksiannosta Seuris-palvelut on selvittänyt Vampulan kirkon
lämmitysjärjestelmän konvertoinnin ratkaisua. Alla selvitys lämmitysratkaisuista:
Lämmitysratkaisut
Saadut LämpöYkkösen tarjoukset 20.4. ja 3.5.2021 eivät sellaisenaan sovellu tähän kirkkoon.
Tarjoukset edellyttävät vesipatteriverkostoa, jota kirkossa ei nyt ole.
Ilmeisesti he eivät olleet huomanneet, mikä nykyinen järjestelmä on ja tarjoukset
on tehty pelkkien nykyisten kulutustietojen perusteella.
Heiltä saadaan kohteeseen soveltuva tarjous toukokuun aikana.
- ensisijainen tarjottava vaihtoehto on ilmalämpöpumpputekniikka, ellei haluta jotain toista vaihtoehtoa
- mielellään tarjous vain yhdestä vaihtoehdosta
Kirkon käytön kannalta olisi hyvä, jos nykyisestä ilmalämmitysjärjestelmästä luovutaan kokonaan
- uuden lämmitysjärjestelmän voisi pitää päällä tilaisuuksien aikana
- uudella järjestelmällä
o lämpö jakautuisi tasaisemmin kirkon eri osiin ja eri korkeuksille
o vetoisuus vähenisi lämpötilakerrostumien muuttuessa nykyistä pienemmiksi
• sisäänpuhalluksen lämpötila kirkon etuosassa on nyt yli +50 °C,
mikä saa ilman kerrostumaan: ylhäällä kuuma, lattian rajassa
kylmä vetoisuus talvella
o eteistilat ja tuulikaapit voisi haluttaessa varustaa lämmityksellä
• vähentää vetoisuutta kirkkosalissa
• tuo käyttömukavuutta
Suosittelemme valittavaksi jompaakumpaa vaihtoehdoista 1. tai 3 A.
Edullisimmat ratkaisut öljylämmityksestä luopumiseksi olisivat
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
131 §

PÖYTÄKIRJA
8/8.6.2021

SIVU
11/31

VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN KONVERTOINTI
jatkuu…
1. Ilmalämpöpumput, 1 tai 2 ulkoyksikköä
- halvin toteuttaa, kustannus n. 1/4-1/6 kalleimmasta vaihtoehdosta
- maksuvaihtoehdot
o seurakunta maksaa kertamaksuna
o kuukausimaksullinen rahoitus, jossa kk-erä on todennäköisesti nykyistä kulutusmaksua pienempi (öljy + sähkö)
- hankkeelle haetaan Business Finland avustusta hiilidioksidipäästöjen vähenemisen perusteella
- kirkon voisi pitää tasalämpöisenä
- huipputehojen tasaus nykyisillä sähköpattereilla
- toimiakseen hyvin, vaatii automatiikkaa järjestelmien yhteensovittamiseksi
- sisäyksiköt n. 4 kpl kirkkosalissa tulee naamioida kirkon sisätiloihin sopivaksi elleivät ole sellaisenaan OK
- järjestelmällä voi tarvittaessa jäähdyttää kirkkotilaa ilman lisäinvestointia
- ulkoyksiköt muuttavat kirkon julkisivunäkymää vain vähän
o ulkoyksiköt ovat n. 1,6 m korkeita ja ne voi naamioida puhallinaukkoa lukuun ottamatta kirkon julkisivuun sopiviksi
- nykyinen ilmalämmitysjärjestelmä poistetaan
- ulkoseinältä/ulkopuolelta tulisi purkaa nykyinen lämminilmakanava. Myös
lattiakanava poistettaisiin. Purkukohtien entisöinti.
- muilta osin nykyinen lämpökeskus säilyy teknisenä tilana, mm. sähköpääkeskus ja tilaa vapautuisi sprinklerijärjestelmälle
o vesisäiliötilavuus on oltava yht. 5 m3
o pumpputekniikan sijoitus joko lämpökeskukseen tai pysyy nykyisellä paikallaan, tähän ei ole vielä selvyyttä
2. Vesi-ilmalämpöpumppu (A) tai (B)
- hankkeelle haetaan Business Finland avustusta hiilidioksidipäästöjen vähenemisen perusteella
- maksuvaihtoehdot
o seurakunta maksaa kertamaksuna
o kuukausimaksullinen rahoitus
- vaatii vesipatteriverkoston (A) rakentamisen tai ilmalämpöpumpputekniikan kaltaiset sisäyksiköt (B) kirkkosaliin
- kirkon voisi pitää tasalämpöisenä
- huipputehojen tasaus joko nykyisillä sähköpattereilla tai sähkövastuksilla
varaajassa
o jos sähköpatterit jäävät käyttöön ja toimiakseen hyvin, tämä vaatii
automatiikkaa järjestelmien yhteensovittamiseksi
o jos sähköpatterit jäävät käyttöön, vesipatteriverkosto ja lämpöpumput voidaan mitoittaa hiukan alle huipputehovaatimuksen = pieni
säästö rakennuskustannuksissa
- ulkoyksikköryhmä muuttaa kirkon julkisivunäkymää nykyisen lämpökeskuksen lähellä
jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
131 §

PÖYTÄKIRJA
8/8.6.2021

SIVU
12/31

VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN KONVERTOINTI
jatkuu…

-

o ulkoyksiköt ovat n. 1,6 m korkeita ja ne voi naamioida puhallinaukkoa lukuun ottamatta kirkon julkisivuun sopiviksi
jäähdytyskäyttö vaatisi lisäinvestointia laitteistoon
nykyinen ilmalämmitysjärjestelmä poistetaan
ulkoseinältä/ulkopuolelta tulisi purkaa nykyinen lämminilmakanava. Myös
lattiakanava poistettaisiin. Purkukohtien entisöinti.
muilta osin nykyinen lämpökeskus säilyy teknisenä tilana, mm. sähköpääkeskus ja tilaa vapautuisi sprinklerijärjestelmän vesisäiliöille ja ehkä
pumpputekniikalle

3. Maalämpöpumppu (A) tai (B)
- kallein vaihtoehto
- hankkeelle haetaan Business Finland avustusta hiilidioksidipäästöjen vähenemisen perusteella
- investoinnille ei ole käytettävissä kuukausimaksurahoitusta
- suurin säästö energian kulutuksessa
- vähäisimmät uudet muutokset kirkon sisä- ja ulkonäkymissä. Vain maalämpökaivot olisivat vähän näkyvissä.
- vaatii vesipatteriverkoston (A) rakentamisen tai ilmalämpöpumpputekniikan kaltaiset sisäyksiköt (B) kirkkosaliin
- kirkon voisi pitää tasalämpöisenä
- huipputehojen tasaus joko nykyisillä sähköpattereilla tai sähkövastuksilla
varaajassa
o jos sähköpatterit jäävät käyttöön ja toimiakseen hyvin, tämä vaatii
automatiikkaa järjestelmien yhteensovittamiseksi
o jos sähköpatterit jäävät käyttöön, vesipatteriverkosto ja lämpöpumput voidaan mitoittaa hiukan alle huipputehovaatimuksen = pieni
säästö rakennuskustannuksissa
- jäähdytyskäyttö vaatisi lisäinvestointia laitteistoon
- ilmalämmitysjärjestelmä poistetaan
- ulkoseinältä/ulkopuolelta tulisi purkaa nykyinen lämminilmakanava. Myös
lattiakanava poistettaisiin. Purkukohtien entisöinti.
- muilta osin nykyinen lämpökeskus säilyy teknisenä tilana, mm. sähköpääkeskus ja tilaa vapautuisi sprinklerijärjestelmän vesisäiliöille ja ehkä
pumpputekniikalle
Huittisten kaupungin rakennustarkastajalta on saatu puhelimitse 19.5.2021 vastaus, että:
Maalämpökaivon sijoittamiselle ei ole esteitä vesistön suhteen.
Maalämpökaivon sijoitus 3 – 7 m etäisyydelle seinästä.
Poistamalla nykyinen ilmalämmitysjärjestelmä, lämpökeskukseen vapautuisi
tilaa uudelle vesikiertoiselle lämmitysjärjestelmälle sekä ainakin osalle sprinklerijärjestelmän varavesisäiliöille.
jatkuu…
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Jos nykyisen lämmitysjärjestelmän käyttöä jatketaan, vaikka vain väliaikaisestikin
Sisäänpuhalluksen lämpötilaa tulisi laskea mahdollisimman alas ja
vastaavasti lisätä kirkkosalin lämpötilan nostamiseen käytettävää aikaa.
▪ saavutetaan tasalämpöisempi kirkkosali
▪ vetoisuus vähenee
Peruslämmöt
▪ sähköpattereiden termostaattiasetus tulisi säätää hiukan pienemmälle kuin ilmalämmityksen termostaatti, nyt molemmat
on säädetty samaan lämpötilaan
▪ syntyy säästöä sähkön kulutuksessa ja samalla hyödynnetään ilmalämmityksen käyttämää halvempaa energiaa
▪ tämä säätöjen keskinäinen tasapainotus onnistuu hyvin vain
paikan päällä kokeilemalla
Tehtyjen selvitysten perusteella lämmityksen edullisin ja kustannustehokkain
vaihtoehto on ilmalämpöpumpputekniikka nykyisen sähkölämmityksen toimiessa
huipputehojen tasaajana. Hyvänä mutta kalliina vaihtoehtona tälle olisi maalämpö
vesipatterilämmityksellä, jolloin sähköpatterit penkeistä voisi poistaa tai jättää ne
huipputehon tasaajiksi. Tavanomaisempi ja helpommin huollettava huipputehon
tasaaja olisi sähkövastukset vesivaraajassa.
Esitetyistä vaihtoehdoista 1-3 A/B saadaan alustavat kustannusarviot kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Lisäksi jatkoselvityksessä on edellä olevassa
selvityksessä eri vaihtoehtojen kohdalla mainittu ”hankkeelle haetaan Business
Finland avustusta hiilidioksidipäästöjen vähenemisen perusteella.” Selvitettävä
on, miten tämä suhteutuu siihen, että hankkeelle on jo myönnetty Kirkkohallituksen hiilineutraalius rakennusavustusta 50 000 euron kustannuksen mukaan
yhteensä 9 000 euroa.
Vaihtoehtoja arvioitaessa on huomioitava, että Vampulan kirkon sprinklerijärjestelmän vesijohtoverkostoon liittämisen suunnittelu voi jatkua vasta, kun
lämmityksen perusratkaisu on tehty johtuen siitä, minkä verran lämpökeskuksesta vapautuu tilaa.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että Vampulan kirkon
lämmitysjärjestelmän konvertoinnin toteutustavaksi valitaan ilmalämpöpumpputekniikka (1. vaihtoehto).
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Päätös: Anne Palonen teki vastaehdotuksen, että Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän konvertoinnin toteutustavaksi valitaan maalämpö (3 A vaihtoehto).
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu vastaehdotus, on asiasta
äänestettävä. Ne, jotka kannattavat talouspäällikön päätösehdotusta, äänestävät
Jaa. Ne, jotka kannattavat Anne Palosen vastaehdotusta, äänestävät Ei. Suoritettiin nimenhuutoäänestys:
Päivi Huhtanen
Ei
Niina Immonen
Ei
Ilona Kojo
Ei
Aarno Korpela
Jaa
Anne Palonen
Ei
Reima Puukki
Tyhjä
Sinikka Ritakallio
Ei
Matti Virtanen
Ei
Jyrki Smolander
Ei
Äänestyksen jälkeen todettiin, että Jaa-ääniä on annettu 1, Ei-ääniä on annettu 7
ja lisäksi on annettu yksi Tyhjä. Äänestyksen jälkeen Anne Palosen vastaehdotuksesta oli tullut kirkkoneuvoston päätös ja kirkkoneuvosto valitsi Vampulan
kirkon lämmitysjärjestelmän konvertoinnin toteutustavaksi maalämmön (3 A vaihtoehto).
Talouspäällikkö jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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HUITTISTEN SEURAKUNTAKESKUKSEN KORJAUSTARVE
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
KN 7/13.4.2021 117 §
Huittisten seurakuntakeskuksen käyttövesiputket on korjattu virheellisesti n. 20 v. sitten.
Vesi virtaa putkistossa täydellä paineella eivätkä putket kestä painetta. Putkistoa on korjattu paikallisesti useita kertoja vuosittain viime vuosien aikana ja viimeisen kuukauden
aikana niitä on korjattu useamman kerran pätkä kerrallaan. Havainnot on kuvattu vuonna
2019 tehdyn rakenteisiin menevän kuntotutkimuksen loppuraporttiin seuraavasti:
”Järjestelmän kuvaus:
Käyttövesien runkoputkisto on pääosin kuparia. Putkiliitokset on tehty pääosin juotos- tai
puristusliitoksin. Putkisto on uusittu peruskorjauksen yhteydessä.
Havainnot:
Saatujen lähtötietojen mukaan lämminvesiputkistossa on ilmennyt paljon vuotoja ja kierroksella tehtyjen havaintojen perusteella korjauksen alla olleita kohtia oli paljon. Tehtyjen
havaintojen mukaan lämpimän käyttöveden kiertojohdossa ei ole ollenkaan tarvittavia
linjasäätöventtiileitä, jotka on peruskorjauksen suunnitelmissa määritelty. Nähtäviltä osin
linjasäätöventtiilien sijasta on asennettu pelkät sulkuventtiilit. Linjasäätöventtiilien puuttumisen takia lämpimän käyttöveden
kiertojohdossa on todennäköisesti aivan liian suuri virtaama, joka on pehmentänyt kupariputken ja aiheuttanut runsaat vuodot.
Suositellaan käyttövesiverkoston uusimista pikaisesti. Kylmän käyttöveden putkisto kannattaa uusia samalla, sillä kokonaiskustannusvaikutus on hyvin pieni. Keittiön PEXputkisto voidaan todennäköisesti säilyttää.”
Putkiston uusimisen kustannus olisi n. 85 000 euroa (sis. alv. 24 %, mutta ei sisällä hallinnollisia kustannuksia). Seurakuntakeskukseen tehdyn rakenteisiin menevän
kuntotutkimuksen perusteella 10 vuoden PTS kustannukset ovat 1,3 miljoonaa euroa.
Vuosittaisten korjaustoimenpiteiden asemasta seurakuntaa suositeltiin aloittamaan peruskorjaushanke, jonka yhteydessä tehdään kaikki PTS:n toimenpide-ehdotukset.
Liitteenä 1 on Huittisten seurakuntakeskuksen kuntotutkimusraportti liitteineen, liitteenä
2 on kiinteistön LVIS-kuntoarvioraportti ja liitteenä 3 on LVIS-PTS ehdotus. Huittisten
seurakuntakeskuksen tilat eivät nykyisellään vastaan toiminnan tarpeita ja arvioidut 1,3
miljoonaa eivät vielä pidä sisällään tarvittavia muutostöitä, kun otetaan huomioon nykyisen toiminnan tarpeiden lisäksi myös 10-15 vuoden aikana toimintaympäristössä
ennakoitavissa olevat muutokset ja niiden vaikutukset seurakunnan toimintaan ja tarvittaviin toimintatiloihin, jolloin kustannukset nousevat lisää. Korjaushankkeen vaihtoehtoja
ovat seurakuntakeskuksen purkaminen ja uusien todennäköisesti pienempien toimitilojen rakentaminen tai sopivien vuokratilojen etsiminen. Tilanne on haasteellinen, kun
seurakunnan kiinteistöstrategiaa ollaan vasta lähdössä laatimaan. On kuitenkin tiedostettava, että jos nyt toteutetaan n. 85 000 euroa maksava käyttövesiputkiston uusiminen,
niin on olemassa riski, että ei enää pystytä tekemään tarvittavia päätöksiä seurakuntakeskuksen tulevaisuuden suhteen reilun vuoden kuluttua, kun kiinteistöstrategia olisi
valmis.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.
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Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että Huittisten seurakuntakeskuksen käyttövesiputkiston uusimista ei tällä hetkellä lähdetä valmistelemaan vaan
valtuuttaa talouspäällikön hankkimaan seurakuntakeskukseen vedenkierron katkaisevan
seurantavahdin.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

----------------KN 8/8.6.2021 132 §
Kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa on käsitelty Huittisten seurakuntakeskuksen korjaustarvetta käyttövesiputkiston osalta (KN 7/13.4.2021 117 §).
Käyttövesiputkiston lisäksi akuuttina korjaustarpeena on seurakuntakeskuksen
julkisivun seinän rapautuminen. Seurakuntakeskuksen julkisivuja on korjattu jo
aiemmin. Aikaisemmissa korjauksissa syyksi seinän rapautumiseen on ilmennyt
tiilen takaisen tilan riittämätön tuuletus ja se on korjattu vaihtamalla seinäeriste
uretaanilevyeristeeksi ja näin on saatu estettyä höyryvuodot ja saatu riittävästi
tilaa tuuletukselle. Myös tiilenpäällyspellin tuuletusta on tehostettava. Alustava
kustannusarvio, joka tarkentuu vasta purkutöiden jälkeen, on noin 7 440 – 8 680
€ (alv 24 %).
Yhteistyötoimikunnan kokouksessa 26.5.2021 asiaa on käsitelty seuraavasti:
”Huittisten seurakunnan seurakuntakeskuksen kirkkoherranviraston ja taloustoimiston sisäänkäynnin edustalla olevasta seinästä on lohjennut osia
maalipinnasta ja myös maalikerroksen alla olevien tiilien pintaosaa on lohjennut.
Koska seurakunnan kiinteistöstrategiaa ollaan vasta lähdössä laatimaan ja siten
seurakuntakeskuksenkin osalta suunnitelmat ovat vielä auki, ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa muita kuin välttämättömiä korjaustoimenpiteitä. Onko seinän
korjaamiselle tarvetta työturvallisuuden tai yleisen turvallisuuden näkökulmasta
eli katsotaanko ko. kohteen korjaus välttämättömäksi?
Korjausta ei katsottu välttämättömäksi toimenpiteeksi, mutta seinä pitää tehdä
turvalliseksi. Selvitetään mahdollisuus suojaverkkoon tai vastaavaan, joka estää
rapautuvien osien tippumisen sivuitse kulkevien päälle.”
Seurakuntakeskuksen kirkkoherranviraston ja taloustoimiston sisäänkäynnin
edusta ei ole ainoa kohta, josta julkisivua on rapautunut. Samanlaista rapautumista on myös autotallirakennuksen päädyssä. Mikäli molemmat kohteet
korjataan, kustannukset todennäköisesti tuplaantuvat n. 15 000 – 17 000 euroon.
Tämän lisäksi seurakuntakeskuksen taloautomatiikan on viikolla 21/2021 tehdyssä tarkastuksessa todettu olevan teknisen käyttöikänsä päässä. Järjestelmä
on asennettu osittain vuonna 2001, osittain vuonna 2010.Taloautomatiikan avulla
hallinnoidaan seurakuntakeskuksen LVIS-järjestelmiä sekä sähkölukkoja. Korjaus on tehtävä vuoden 2022 aikana joko osittain tai kokonaan.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
132 §

PÖYTÄKIRJA
8/8.6.2021

SIVU
17/31

HUITTISTEN SEURAKUNTAKESKUKSEN KORJAUSTARVE
jatkuu…
Kohteen Vista-järjestelmän uusimiseen olisi hyvä varautua, koska vanhan järjestelmän varaosasaatavuus ja huoltotuki päättyvät vuoden 2022-23 vaihteessa.
- tästä aiheutuu se, ettei automaation korjausosia enää saada ja vioista aiheutuu pidempi käyttökatko
Modernisointi voidaan tehdä vaiheittain eli nykyisiä moduuleita voidaan käyttää
hyödyksi. Tähän vaiheittaiseen modernisointiin pystyy vain Schneider.
- Edullisempi investointi, mutta saadaan silti alusta päivitettyä uudeksi, tietoturvalliseksi, helpommin huollettavaksi/muunneltavaksi, sekä saadaan parempi
käyttöliittymä.
- Samalla voidaan vaihtaa vanhat ohjelmat paremmiksi
- Jatkossa helppo liittää uusia laitteita ja toimintoja järjestelmään.
VAK01 osa vuodelta 2001 ja osa 2010
VAK02 vuodelta 2001
VAK03 vuodelta 2010
Modernisointivaihtoehtojen hinta-arviot:
a) Korvataan vuoden 2001-moduulit Schneiderin EcoStruxure Building-järjestelmän automaatiopalvelimilla. Hinta n. 10 000 € alv 0 %.
b) Tehdään kaikki kolme alakeskusta suoraan EcoStruxure-järjestelmällä. Hinta
n. 17 000 € alv 0 %.
Kuten yhteistyötoimikunnan pöytäkirjaan on kirjattu, seurakunnan kiinteistöstrategiaa ollaan vasta lähdössä laatimaan ja siten seurakuntakeskuksenkin osalta
suunnitelmat ovat vielä auki, jolloin ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa muita
kuin välttämättömiä korjaustoimenpiteitä. Tilanne on seurakuntakeskuksen käytön kannalta haasteellinen, koska esiin tulevat korjaustarpeet ovat siinä mielessä
välttämättömiä, että mikäli seurakuntakeskusta aiotaan käyttää työyhteisön työskentelytiloina ei esim. viime kokouksessa käyttövesiputkien korjaamisen
asemasta ajateltu seurakuntakeskukseen vedenkierron katkaiseva seurantavahti
ole pitkäkestoinen ratkaisu. Vedenkierron katkaiseva seurantavahti estää lisävahinkojen syntymisen, mutta toisaalta aiheuttaa tiloissa työskentelyä haittaavan
olotilan silloin, kun seurantavahti on katkaissut vedenkierron ja odotetaan vian
korjaamista.
Yksi ratkaisuvaihtoehto, jotta kiinteistöstrategia saataisiin laadittua ennen kuin
Huittisten seurakuntakeskuksen tulevaisuudesta tehdään päätöksiä, on työskentelyn siirtäminen vuokratiloihin. Mikäli seurakuntakeskukseen päätettäisiin
kiinteistöstrategian valmistumisen jälkeen aloittaa laaja peruskorjaushanke, niin
todennäköisesti sen ajaksi seurakunnan työskentely jouduttaisiin joka tapauksessa siirtämään vuokratiloihin.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.
jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
132 §

PÖYTÄKIRJA
8/8.6.2021

SIVU
18/31

HUITTISTEN SEURAKUNTAKESKUKSEN KORJAUSTARVE
jatkuu…
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön ja
kirkkoherran kartoittamaan mahdollisia vuokratiloja.

Päätös: Sinikka Ritakallio teki vastaehdotuksen:
”Toimintojen siirtäminen vuokratiloihin ei ole tarpeen, joten vuokratilojen saatavuutta ei tarvitse tässä vaiheessa kartoittaa.
Korjataan seurakuntakeskuksen ulkovuorauksessa havaitut akuutit korjaustarpeet, joita ovat tiilimuuratun julkisivun uusiminen rapautuneilta kohdin
lämmöneristeet mukaan lukien ja korjataan havaittu vuotokohta keittiösiiven ulkonurkassa sekä huolletaan ikkunapellit ja tarkistetaan niiden kaadot. (viite:
Seurakuntakeskuksen kuntotutkimusraportti 7.2.2020, KN 7/11.5.2021 117§ liite
1, sivut 13-20) Alustava kustannusarvio on noin 11000,- € (alv 24%).
Korjausten aikana seurakuntakeskuksen tiloja voidaan käyttää tarvittaessa rajoitetusti eri sisäänkäyntien ollessa vaihtelevasti käytössä. Myös muita
seurakunnan tiloja voidaan käyttää väliaikaisesti työ- ja kokoontumistiloina sekä
hyödyntää etätyömahdollisuutta ja käyttää yhteydenpidossa sähköisiä viestintämahdollisuuksia.”
Ilona Kojo kannatti Sinikka Ritakallio ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että Sinikka Ritakallion vastaehdotus sisältää sellaisia osia,
joista ei voida tehdä talouspäällikön esittelyn pohjalta tässä kohtaa päätöstä,
koska päätettävä oli ainoastaan talouspäällikön ja kirkkoherran valtuuttaminen, ei
korjauksiin ryhtyminen. Tästä syystä Ritakallion vastaehdotuksesta ei äänestetty.
Aarno Korpela teki vastaehdotuksen, että talouspäällikköä ja kirkkoherraa ei valtuuteta kartoittamaan mahdollisia vuokratiloja. Päivi Huhtanen ja Sinikka
Ritakallio kannattivat Korpelan ehdotusta
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu vastaehdotus, on asiasta
äänestettävä. Ne, jotka kannattavat talouspäällikön päätösehdotusta, äänestävät
Jaa. Ne, jotka kannattavat Aarno Korpelan vastaehdotusta, äänestävät Ei. Suoritettiin nimenhuutoäänestys:
Päivi Huhtanen
Ei
Niina Immonen
Jaa
Ilona Kojo
Ei
Aarno Korpela
Ei
Anne Palonen
Jaa
Reima Puukki
Ei
Sinikka Ritakallio
Ei
Matti Virtanen
Ei
Jyrki Smolander
Jaa
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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8/8.6.2021

SIVU
19/31

HUITTISTEN SEURAKUNTAKESKUKSEN KORJAUSTARVE
jatkuu…
Äänestyksen jälkeen todettiin, että Jaa-ääniä on annettu 3, Ei-ääniä on annettu
6. Äänestyksen jälkeen Aarno Korpelan vastaehdotuksesta oli tullut kirkkoneuvoston päätös eli talouspäällikköä ja kirkkoherraa ei valtuutettu kartoittamaan
mahdollisia vuokratiloja.

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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8/8.6.2021

SIVU
20/31

HUITTISTEN SEURAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA
Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen
Kirkkohallitus hyväksyi kesäkuussa 2016 viestintäohjelman, joka perustuu kirkon
strategiaan Kohtaamisen kirkko – Suomen evankelisluterilaisen kirkon toiminnan
suunta vuoteen 2020. Ohjelma korostaa jokaisen kirkon työntekijän ja luottamushenkilön roolia viestijänä ja kannustaa rohkeaan vuorovaikutukseen ympäröivän
yhteiskunnan kanssa.
Kirkkohallituksen viestintäohjelman pohjalta Huittisten seurakunnan viestinnän
vastuuryhmässä laadittiin seurakunnalle oma viestintäsuunnitelma (liitteessä 1).
Ryhmä hyväksyi 25.1.2021 kokouksessaan em. suunnitelman. Kokousmuistiossa todetaan, että suunnitelma viedään eteenpäin kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi.
Viestintä on oleellinen osa seurakunnan toimintaa. On tärkeä saada seurakunnalle selkeät ja konkreettiset pelisäännöt niin sisäisestä kuin ulkoisesta
viestinnästä. Se helpottaa ja selkeyttää niin seurakunnan työntekijöiden kuin
luottamushenkilöidenkin toimintaa. Käsillä oleva suunnitelma vastaa näihin tavoitteisiin.
Lisätietojen antaja: vs. kirkkoherra Jyrki Smolander, puh. 0440 560 165.

Päätösehdotus (vs. kirkkoherra): Kirkkoneuvosto hyväksyy viestintäsuunnitelman.

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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PÖYTÄKIRJA
8/8.6.2021

SIVU
21/31

SEURAKUNNAN TILOJEN VUOKRAT JA MAKSUT 1.6.2021 ALKAEN
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
Huittisten seurakunnan tilavuokria on edellisen kerran tarkistettu KN 9/16.10.2018 170 §
ja uudet hinnat ovat olleet voimassa 1.1.2019 alkaen. Hinnastoon on tehty kaksi lisäystä
KN 3/26.03.2019 56 § ja tehdyt lisäykset on otettu mukaan liitteenä olevaan hinnastoon.
Tilojen vuokria ja maksuja esitetään tarkistettavaksi 1.6.2021 alkaen. Voimassa olevan
hinnaston ja jo aiemmin saadun käytännön kokemuksen perusteella on todettu tarve yhdenmukaistaa tilavuokrien hinnoittelua ja luopua ruoka- ja kahvitilaisuuksien erillisestä
hinnoittelusta, ruokatilaisuuksien verolliset tilavuokrat ovat olleet 12,40 euroa suuremmat
kuin kahvitilaisuuksien. Liitteenä 1 on ehdotus uusiksi tilavuokriksi 1.6.2021 alkaen.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan tilojen vuokrat
ja maksut liitteen 1 mukaisesti ja päättää, että liitteen 1 mukaiset vuokrat ja maksut tulevat voimaan 1.6.2021.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

----------------KN 8/8.6.2021 133 §
Kirkkoneuvosto on edellisessä kokouksessaan hyväksynyt Huittisten seurakunnan tilojen vuokrat ja maksut 1.6.2021 alkaen (KN 7/13.4.2021 118 §). Tilojen
vuokrien ja maksujen listalta oli jäänyt pois esitys uudesta maksusta seurakunnan AV-laitteiden käytöstä. Yhä enenevässä määrin seurakunnan tilojen
käyttäjillä on tarve tilojen vuokran yhteydessä hyödyntää myös AV-laitteita. AVlaitteiden esille laitto ja valkokankaan virittäminen lisäävät seurakuntamestarien
työtehtäviä pelkkään tilojen vuokraamiseen verrattuna, lisäksi on huomioitava
laitteiden ja valkokankaan ylimääräinen kuluminen vuokrakäytössä. Tästä johtuen esitetään otettavaksi käyttöön maksu AV-laitteiden käytöstä tilavuokran
yhteydessä.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy lisäyksen seurakunnan tilojen vuokriin ja maksuihin seuraavasti:
AV-laitteiden käyttö tilavuokran yhteydessä

20,00 € (alv 0 %)
24,80 € (alv 24 %)

Uusi hinta otetaan käyttöön välittömästi, kun päätös on lainvoimainen.

Päätös: Niina Immonen teki vastaehdotuksen, että lisäystä ei tehdä. Anne Palonen kannatti Immosen ehdotusta.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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SEURAKUNNAN TILOJEN VUOKRAT JA MAKSUT 1.6.2021 ALKAEN
jatkuu…
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu vastaehdotus, on asiasta
äänestettävä. Ne, jotka kannattavat talouspäällikön päätösehdotusta, äänestävät
Jaa. Ne, jotka kannattavat Niina Immosen vastaehdotusta, äänestävät Ei. Suoritettiin nimenhuutoäänestys:
Päivi Huhtanen
Ei
Niina Immonen
Ei
Ilona Kojo
Jaa
Aarno Korpela
Jaa
Anne Palonen
Ei
Reima Puukki
Jaa
Sinikka Ritakallio
Ei
Matti Virtanen
Jaa
Jyrki Smolander
Jaa
Äänestyksen jälkeen todettiin, että Jaa-ääniä on annettu 5, Ei-ääniä on annettu
4. Äänestyksen jälkeen talouspäällikön päätösehdotuksesta oli tullut kirkkoneuvoston päätös.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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23/31

LUUKI-TILAN METSÄNHOITOTÖIDEN HANKINTA
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
ATCoWork Oy on kilpailuttanut Huittisten seurakunnan lukuun Luuki-tilalla
vuonna 2021 toteutettavat metsänhoitotyöt. Tarjousta on pyydetty seuraavista
kohteista:
1. Kuviot 3,4,5,6,7,10
Kääntömätästys n. 25 ha. Säästöpuuryhmien alta ei muokata. Maanmuokkauksen yhteydessä tehdään vesitalous- ja vesiensuojelujärjestelyt. Vesiensuojelua
varten tehdään yksi 100 m³ laskeutusallas laskuojan päähän sekä 12 kpl 2 kuution lietekuoppia karttaliitteen mukaisesti.
Ojia perataan 624 metriä ja täydennysojaa tehdään 499 metriä. Muokkaus
tehdään 15.6–18.7.2021 välisenä aikana.
2. Kuviot 3,4,5,6,7,10
Kuusen istutus n. 25 ha. Tiheys 1800 r/ha. Laskutus toteutuneen kappalemäärän
mukaisesti. Arvioitu menekki noin 45 000 kpl. Työ toteutetaan 19.7.-31.8.2021
välisenä aikana.
3. Kuviot 3,4,5,6,7,10
Kuusen taimi. Jalostettu alkuperä. Laskutus toteutuneen kappalemäärän mukaisesti. Arvioitu taimimenekki noin 45 000 kpl.
Tarjouksen voi jättää kaikista tarjouspyynnön kohdista yhdessä tai kaikista tai
vain yhdestä kohdasta erikseen. Jokainen hankinnan kohta on oma hankintansa
eikä useita hankintoja hankittaessa samalta toimittajalta lasketa yhdessä
yhdeksi hankinnaksi.
Hankintojen ennakoidut arvot ylittävät talouspäällikön hankintarajan 10 000 € (alv
0 %), joten päätös hankinnoista tuodaan kirkkoneuvostossa tehtäväksi. Tarjousvertailu annetuista tarjouksista tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen käsiteltäväksi.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.
Päivi Huhtanen oli poissa kokouksesta kohdan 135 § käsittelyn ajan klo 19.3519.47.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että hankinta kilpailutetaan uudelleen ja antoi talouspäällikölle lisäohjeistusta kilpailutuksen
valmisteluun välitettäväksi eteenpäin ATCoWork Oy:lle.

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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24/31

MUUT ASIAT
1) Suur-Huittisten historia osa II hinta
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
Huittisten seurakunnalla on seuraavia kirjoja, joille on määritelty myyntihinta (hinnat alv 0 %):
1) Suur-Huittisten historia osa I, pehmeäkantinen
10,10 €
2) Suur-Huittisten historia osa III, kirja 1
23,38 €
3) Suur-Huittisten historia osa III, kirja 2
23,38 €
4) Suur-Huittisten historia osa IV
38,89 €
5) Suur-Huittisten historia osa V
38,89 €
Arkiston järjestämisen yhteydessä on löydetty pari ylimääräistä kappaletta SuurHuittisten historia osa II-teoksia. Teokselle olisi hyvä määritellä hinta, jotta ne
voitaisiin myydä halukkaille.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että Suur-Huittisten
historia osa II:n hinta on 43,89 € (alv 0 %) ja että Huittisten seurakuntaan palvelussuhteessa olevat voivat ostaa kaikkia mainittuja teoksia 20 %:n alennettuun
hintaan.

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
2) Määräraha-anomus Helvi Moision testamenttirahastosta
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
Helvi Moision rahaston säännöissä määrätään seuraavasti.
Käyttötarkoitus
Testamentti sisälsi seuraavan määräyksen: Yhteisöt käyttäkööt testamenttilahjoitukseni hyvään käyttötarkoitukseen Jumalan mielen mukaisesti.
Testamenttivaroilla tuetaan evankeliointi-, pyhäkoulu- ja lähetystyön tai muiden
vastaavien tapahtumien järjestämistä vuosittain.
Rahaston päätösvalta
Kirkkovaltuusto hyväksyy rahastosäännön, mahdolliset muutokset siihen sekä
päättää rahaston lopettamisesta. Kirkkovaltuusto hyväksyy rahastoon liittyvän talousarvion sekä tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden rahaston
tilivelvollisille.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi rahaston toimintasuunnitelman vuosittain talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan
yhteydessä. Kirkkoneuvosto päättää rahaston varojen sijoitustavat ja mitä tapahtumia rahaston varoilla tuetaan. Kirkkoneuvosto hyväksyy rahaston
toimintakertomuksen.
Rahaston käyttö tarkoitukseensa
Rahaston varat pyritään käyttämään 10-12 vuoden aikana (eli noin 2500 € vuosittain).
Huittisten seurakunta on vastaanottanut testamenttivaroja vuonna 2013 yhteensä
31 382,82 €. Helvi Moision testamenttivaroja on ollut tarkoitus käyttää vuosittain
siten, että varat käytetään 10-12 vuoden aikana. Helvi Moision testamenttivaroja
oli tase-erittelyn 31.12.2020 mukaan jäljellä 25 024,73 €. Vuoden 2021 talousarviossa on myönnetty Helvi Moision testamenttirahastosta määrärahoja 3 815
euroa. Testamenttirahastosta olisi siten vuoden 2021 jälkeen jäljellä 21 209,73 €.
Liitteinä 1 on määräraha-anomus Helvi Moision testamenttirahastosta: Maksetut
Viulut -konsertti Huittisten kirkossa, kustannusarvio yhteensä 1 600 €. Konserttia
esitetään tuettavaksi vuodelle 2021 myönnettävällä lisämäärärahalla Helvi Moision testamenttirahastosta.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
se myöntää Helvi Moision testamenttirahastosta 1 600 euron määrärahan Maksetut Viulut konsertin järjestämiseen Huittisten kirkossa.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
2) Määräraha-anomus Helvi Moision testamenttirahastosta
jatkuu…
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

136 §

MUUT ASIAT
3) Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
Tilintarkastajat ovat käyneet tarkastamassa tilit ja seurakunnan hallinnon tiistaina
18.5.2021 ja antaneet tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020. Kirkkoherra ja
talouspäällikkö ovat allekirjoittaneet 31.3.2021 tilintarkastusprosessiin kuuluvan
vahvistusilmoituskirjeen, joka annettiin tilintarkastajille.
Vahvistusilmoituskirje ja tilintarkastuskertomus ovat kokouksessa nähtävillä.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle sekä
varsinaisten talousarviotilien että hautainhoitorahaston tilien osalta
1. että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen,
2. että kirkkovaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 tiedokseen ja
3. että kirkkovaltuusto käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille
vuodelta 2020.

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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4) Lahjoituspianon vastaanottaminen
Valmistelija: Kanttori Helena Kivimaa
Aarne Paunun kuolinpesällä on piano, jonka perikunta haluaisi lahjoittaa Huittisten seurakunnalle. Kristiina Paunu on ottanut yhteyttä Huittisten seurakuntaan,
Jyrki Smolanderiin 3.6.2021. Piano on Scholze-merkkinen, ruskeanvärinen ja mukana tulee pianotuoli.
Kanttori Helena Kivimaa, Erika Kannisto ja Silja Haavisto ovat käyneet 4.6.2021
katsomassa ja kokeilemassa pianoa Huittisissa osoitteessa Korkeakoskentie 122,
oikeammin Pihakuja. Yhdessä todettiin, että Scholze-piano on yksinkertainen,
mutta kuitenkin parempikuntoinen kuin Kulman nykyinen piano. Kulmassa oleva
piano ei kelpaa enää muualle kuin roskalavalle, jonne se vietäisiin, kun uusi
piano tuodaan.
Lahjoitettava piano sijoitettaisiin Kulman nuorisotilaan muun muassa nuorteniltoja
ja lauluharjoituksia varten.
Perikunta haluaa pianon siirron tapahtuvan 13.6. mennessä. Kuljetus yritetään
saada torstaille 10.6.2021 mahdollisesti kuljetusliike P. Heinon kautta. Petri Heino
arveli, että neljän miehen runsaan tunnin työskentely maksaisi noin 200 euroa ja
torstaina noin klo 13-14 aikaan siirto järjestyisi.
Kuluja tulee pianojen siirtämisistä ja roskalavakuluista. Kulut jaetaan musiikkityön
ja nuorisotyön kesken.
Lahjoituksesta tehdään lahjakirja.
Me pianoa katsomassa käyneet otamme pianon mielellään vastaan.
Lisätietojen antaja: Kanttori Helena Kivimaa, puh. 044 0560 173.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto kiittää perikuntaa seurakunnan
huomioimisesta lahjoituksen saajana ja päättää, että seurakunta ottaa pianolahjoituksen kiitollisena vastaan, sillä ehdolla, että lahjoitukseen ei sisälly ehtoja.

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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5) Kirkkoherranviraston toimistosihteerin anomus työajan lyhentämisestä
Valmistelija: Vs. kirkkoherra Jyrki Smolander
KN 1/26.1.2021 29 §
Kirkkoherranviraston toimistosihteeri Tuula Jokela on anonut osittaista virkavapaata
ajalle 1.1.-30.6.2021 siten, että hänen päivittäinen työaikansa on 6 tuntia 30 minuuttia,
eli 89,6%.
Työntekijälle voidaan anomuksesta myöntää virkavapaata joko osittain tai kokonaan (KL
6: 40 §). Kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä on myönnetty osittainen virkavapaa ajalle
1.1.-31.1.2021.
Kirkkoherranvirastossa sijaistaminen on mahdollista toteuttaa siten, että osa-aikainen
toimistosihteeri tekee kyseessä olevalla ajanjaksolla työtä 50 % varsinaisen 40 %:n sijaan. Tällöin kirkkoherranviraston työtehtävät voidaan hoitaa vastaavalla tavalla.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto myöntää kirkkoherranviraston toimistosihteerille osittaisen virkavapaan ajalle 1.2.-30.6. siten, että päivittäinen työaika on 6 tuntia
30 minuuttia. Ja nostaa osa-aikaisen toimistosihteerin tuntimäärää siten, että keskimääräinen viikoittainen tuntimäärä on 50 % täydestä työajasta.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

----------------KN 8/8.6.2021 136 § 5)
Tuula Jokela on pyytänyt, että hänen työaikaansa lyhennettäisiin 6,5 tuntiin päivässä. Hän pyytää lyhennystä ajalle 1.7.2021 - 30.6.2022.
Jokela on keskustellut asiasta kirkkoherra Jani Laaksosen kanssa alustavasti
toukokuussa, ennen kun Laaksonen jäi virkavapaalle. Luonnollisesti Jokelan
palkka tarkistettaisiin työaikaa vastaavaksi.
Kirkkoherra Laaksosen kanssa asia oli periaatteellisesti jo sovittu, mutta lyhennyksen kestoaika oli jäänyt avoimeksi. 26.5. päivätyssä anomuksessaan Jokela
hakee vuoden pituista lyhennystä työajalleen. Koska lyhennyksen kesto on näin
pitkä, on kirkkoneuvoston tehtävä asiasta päätös.
Työntekijälle voidaan anomuksesta myöntää virkavapaata joko osittain tai kokonaan (KL 6: 40 §). Yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena syntynyt päivitetty
kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtävänkuvaus on laadittu sillä olettamalla, että kirkkoherranviraston toimistosihteerin osittainen virkavapaa
mahdollisesti jatkuu, joten kirkkoherranviraston toimistosihteerin työtehtävät voidaan hoitaa 89,7 %:n työajan puitteissa ilman erityisiä sijaisjärjestelyjä.
Lisätietojen antaja: Vs. kirkkoherra Jyrki Smolander, puh. 0440 560 165.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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5) Kirkkoherranviraston toimistosihteerin anomus työajan lyhentämisestä
jatkuu…

Päätösehdotus (vs. kirkkoherra): Kirkkoneuvosto hyväksyy Tuula Jokelan anomuksen ja myöntää kirkkoherranviraston toimistosihteerille osittaisen
virkavapaan ajalle 1.7.2021-30.6.2022 siten, että päivittäinen työaika on 6 tuntia
30 minuuttia.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: 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.

136 §

MUUT ASIAT
6) Anne Palosen aloite
Anne Palonen luki laatimansa aloitteen (liite 1).

Päätösehdotus (vs. kirkkoherra): Kirkkoneuvosto otti aloitteen vastaan valmistelua varten.

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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7) Niina Immosen kysymys/asia
Niina Immonen kysyi vanhalla urheilukentällä olevan paviljongin omistuksesta ja
toi esiin paviljongin maalausten rapistumisen.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto ilmaisee huolensa paviljongin tämänhetkisestä kunnosta ja toivoo, että Huittisten kaupunki kiinteistön
vuokralaisena kiinnittäisi huomiota paviljongin kuntoon.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

137 §

ILMOITUSASIAT
1. Talouspäällikön päätökset: 25-34/2021
2. Kirkkoherran päätökset: 3-5/2021
3. KIPAssa tehdyt viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherran hyväksymät ajalta: 1.5.-31.5.2021
Talouspäällikön hyväksymät ajalta: 1.5.-31.5.2021
4. Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään tiistaina 29.6.2021 klo 18 alkaen.
5. Kaisa Vehmaan koulutuspalaute Kasvun polulla 12.5.2021.
6. Helena Kivimaan koulutuspalaute Kasvun polulla 12.5.2021.
7. Sanna Kempin koulutuspalaute Seurakuntatalouden ajankohtaispäivä
25.5.2021.
8. Ilona Kojon pyynnöstä talouspäällikkö ja kirkkoherra kertoivat rippikoulujen ennakkopäivien ruokatarjoilujen järjestämistavoista.

Päätösehdotus (vs. kirkkoherra): Ilmoitetaan tiedoksi.

Päätös: Ilmoitettiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Viranhaltijapäätöksistä on erikseen annettu muutoksenhakuohjeet. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Vs. kirkkoherran ehdotus: Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa
9.6.2021 – 23.6.2021 viraston aukioloaikana ja siitä ilmoitetaan ko. aikana viraston ilmoitustaululla.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

139 §

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

140 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35. Luettiin yhdessä Herran siunaus.

_________________________
Jyrki Smolander
puheenjohtaja

_________________________
Sanna Kemppi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi
Huittinen 8.6.2021

_________________________
Matti Virtanen

_________________________
Niina Immonen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
9.6.2021 – 23.6.2021 viraston aukioloaikana ja siitä on ilmoitettu ko. aikana viraston
ilmoitustaululla.

Huittinen 24.6.2021

__________________________
Jyrki Smolander, vs. kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

