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Aika

Tiistai 20.7.2021 klo 19.09-21.58
17.31-18.01 Huittisten hautausmaan hautausmaakatselmus
18.32-19.00 Vampulan hautausmaan hautausmaakatselmus

Paikka

Vampulan seurakuntatalo

Jäsenet, paikalla:
Jani Laaksonen, khra, puheenjohtaja
Ilona Kojo
Aarno Korpela
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio, varapuheenjohtaja
Matti Virtanen
Varajäsenet, paikalla:
Päivi Huhtanen, Mari Suomelan varajäsen, poissa Huittisten ja Vampulan hautausmaakatselmuksista, saapui varsinaiseen kokoukseen klo 19.09, poissa
kokouksesta kohdan 153 § käsittelyn ajan klo 20.04-20.19.
Jäsenet, poissa:
Niina Immonen
Mari Suomela
Muut läsnäolijat:
Lasse Luoto, kirkkovaltuuston puh.joht.
Aila Hänninen, kirkkovaltuuston varapuh.joht.
Sanna Kemppi, talouspäällikkö, sihteeri
Muut poissaolevat:
Jyrki Smolander, kappelisrk:n kappalainen
Käsiteltävät asiat:
141 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

142 §

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 lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille
9.7.2021.
Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköisesti 9.7.2021.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla nimenhuudossa.
Päätös: Paikalla oli puheenjohtaja ja kuusi kirkkoneuvoston jäsentä ja yksi varajäsen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

143 §

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 Ilona Kojo ja Aarno Korpela.
Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilona Kojo ja Aarno Korpela.
Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 22.7.2021 klo 9 Aurora-salissa.

Päätös: Koska pöytäkirjantarkastuksen ajankohta ei sopinut Ilona Kojolle, valittiin
pöytäkirjantarkastajiksi Aarno Korpela ja Anne Palonen. Pöytäkirja tarkastetaan
torstaina 22.7.2021 klo 9 Aurora-salissa.

144 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus: Työjärjestys hyväksytään jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäten kohtaan 156 § Muut asiat
kohta 3) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos – lyhyt hankesuunnitelma, 4) Seurakuntamestari Sanna Pärssisen irtisanoutuminen ja 5)
Seurakuntamestarin palkkaaminen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 29.6.2021
Kirkkovaltuuston kokous pidettiin 29.6.2021 ja kokouksessa kirkkovaltuusto käsitteli seuraavat asiat:
26
27

§
§

28
29
30
31

§
§
§
§

32

§

33

§

34
35
36
37
38
39
40

§
§
§
§
§
§
§

Kokouksen avaus
Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille ja läsnä
olevien toteaminen
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Huittisten seurakunnan talousarviotilien tilinpäätös ja
vuosikertomus toiminnasta vuodelta 2020
Hautainhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen
Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
tilivelvollisille vuodelta 2020
Vuoden 2022 kirkollisveroprosentti
Määräraha-anomus Helvi Moision testamenttirahastosta
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Valitusosoitus
Kokouksen päättäminen

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto toteaa, että edellä mainitussa
kirkkovaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset voidaan panna täytäntöön, kun
ne saavuttavat lainvoiman 31.7.2021. Kohdassa 36 § Muut asiat valtuutettu Sinikka Ritakallio jätti Seurakunta eläväksi ryhmän ryhmäaloitteen ”Aloitteena
esitämme, että lahjoituksena saadulle Hakanpään maatilalle, josta on perustettu
erityiskatteinen rahasto, laaditaan kuluvana vuonna säännöt. Siten rahaston varoja voidaan alkaa käyttää sukuhautojen hoidon lisäksi vanhusten virkistykseen
ja hoitoon ensi vuodesta 2022 alkaen esimerkiksi noin 8000 €/vuosi. Liitteenä on
myös rahastosäännön luonnos, jota voidaan käyttää pohjana rahastosäännön
laatimisessa”, jonka osalta kirkkoneuvosto päättää, että aloite annetaan talouspäällikölle valmistelua varten.

Päätös: Sinikka Ritakallio esitti lisäyksenä talouspäällikön päätösehdotukseen,
että Sinikka Ritakallion aloite ja Jaakko Lehtimäen eroanomus kirkkovaltuuston
jäsenyydestä tuotaisiin seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen käsiteltäväksi.
Ritakallion esitystä ei kannatettu.
Päätettiin talouspäällikön alkuperäisen päätösehdotuksen 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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KIINTEISTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen täysistunto on hyväksynyt
seurakunnille ja seurakuntayhtymille tarkoitetun kiinteistöstrategiamallin ja -ohjeen kokouksessaan 23.2.2021. Materiaalin on tuottanut kirkkohallituksen
virastokollegion asettama työryhmä.
Seurakuntataloudet voivat käyttää kiinteistöstrategiamallia oman kiinteistöstrategian pohjana soveltaen sitä seurakuntatalouden koon ja tarpeen mukaan.
Ohjeissa on runsaasti strategiatyöskentelyä tukevaa aineistoa ja linkkejä eri tietolähteisiin. Tavoitteena on, että kaikki seurakuntataloudet laativat kymmenen
vuoden päähän ulottuvan vision ja sille toimivan kiinteistöstrategian. Mallin tavoite on, että kiinteistöstrategioissa toteutuu aina seurakuntatalouden
kokonaisetu.
Kiinteistöstrategiamallin käyttöohjeeseen on kirjattu kiinteistöstrategiaprosessin
tavoitteesta seuraavasti: ”Strategiamallin tavoitteena on, että kaikki seurakunnat
ja seurakuntayhtymät laativat kiinteistöstrategian, josta muodostuu määräajoin
päivittyvä strategiaprosessi kunkin seurakunnan / seurakuntayhtymän käytössä
olevien resurssien määrittämin reunaehdoin. Kiinteistöstrategiaprosessin kautta
varmistetaan, että seurakunnalla on perustehtäväänsä varten tarkoituksenmukaisia toimitiloja, joiden käyttö- ja ylläpitokulut ovat kohtuullisia. Strategiassa
linjataan millä kriteereillä seurakunta tulee tulevaisuudessa luopumaan ylimääräisistä tai toimintaan huonosti soveltuvista tiloista ja kuluiltaan liian suurista
kiinteistöistä. Strategiassa otetaan myös kantaa siihen, millaisilla periaatteilla ja
rahoitusmuodolla kiinteistöjä ja rakennuksia peruskorjataan.”
Kiinteistöstrategian laadinnasta ohje linjaa seuraavasti: ”Kiinteistöstrategia tulee
laatia seuraavaksi 10 vuodeksi ja strategian päivittämistä suositellaan neljän
vuoden välein. Päivittämisen yhteydessä strategia tarkentuu ja tiedonkeruu sekä
laskentamallien hyödyntäminen kehittyvät aikaisemmasta. 10 vuoden strategia
auttaa hahmottamaan investointitarpeita ja varautumaan niiden toteutukseen hyvissä ajoin. Kohdekohtaisella 10 vuoden pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmalla
(PTS) voi ennustaa ja säädellä hyvin vuositalolla peruskorjausten ajankohtaa.”
Kiinteistöstrategiaprosessi alkaa perustamalla kiinteistöstrategiatyöryhmä. Kiinteistöstrategiatyöryhmässä on hyvä olla mukana kiinteistöistä vastaavana
viranhaltijana talouspäällikkö, kirkkoherra sekä yksi työntekijöiden edustaja, joka
voidaan valita syyskauden ensimmäisessä työntekijäkokouksessa 25.8.2021. Lisäksi työryhmään on hyvä nimetä kaksi luottamushenkilöä, joilla on
kiinteistöpuolen asiantuntemusta. Työryhmä voi käyttää apunaan ulkopuolisia
asiantuntijoita työryhmän työskentelyn aikana.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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KIINTEISTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
jatkuu…
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto
1) päättää perustaa kiinteistöstrategiatyöryhmän, jonka toimintakausi päättyy,
kun kiinteistöstrategian ensimmäinen versio on hyväksytty kirkkovaltuustossa,
kuitenkin viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä;
2) nimeää kiinteistöstrategiatyöryhmän jäseniksi talouspäällikön, joka toimii työryhmän puheenjohtajana, kirkkoherran sekä kaksi muuta jäsentä ja päättää,
että työryhmään kuuluu edellä mainittujen lisäksi yksi työntekijöiden edustaja,
jonka työntekijät valitsevat työntekijäkokouksessa 25.8.2021, työryhmä voi
käyttää apunaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Päätös:
Anne Palonen esitti työryhmään jäseneksi Mikko Kaunistoa. Päivi Huhtanen kannatti Palosen esitystä. Ilona Kojo esitti työryhmään jäseneksi Aulikki Kuismaa.
Päivi Huhtanen kannatti Kojon esitystä.
Kirkkoneuvosto
1) päätti perustaa kiinteistöstrategiatyöryhmän, jonka toimintakausi päättyy, kun
kiinteistöstrategian ensimmäinen versio on hyväksytty kirkkovaltuustossa, kuitenkin viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä;
2) nimesi kiinteistöstrategiatyöryhmän jäseniksi talouspäällikön, joka toimii työryhmän puheenjohtajana, kirkkoherran, Mikko Kauniston sekä Aulikki
Kuisman ja päätti, että työryhmään kuuluu edellä mainittujen lisäksi yksi työntekijöiden edustaja, jonka työntekijät valitsevat työntekijäkokouksessa
25.8.2021, työryhmä voi käyttää apunaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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ALOITE: VAMPULAN METSÄNHAKKUISTA SAATAVAN TUOTON KOHDENTAMINEN
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
KN 2/9.2.2021 48 § 3)
Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen
Vampulan kappelineuvosto päätti kokouksessaan 1/2021 5.2.2021 yksimielisesti
ehdottaa kirkkoneuvostolle, että Vampulan metsistä saaduista tuloista luovutettaisiin 50
000 euroa Vampulan kappelirahastolle lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyön kehittämiseen.
Esitys kokonaisuudessaan liitteessä 1.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto merkitsee aloitteen vastaanotetuksi
ja päättää, että se annetaan viranhaltijoille valmistelua varten
Päätös: Päätös ehdotuksen mukaisesti.

----------------KN 9/20.7.2021 147 §
Kappelineuvoston pöytäkirjassa 5.2.2021 kohta 8. Muut asiat b) on aloite kokonaisuudessaan:
”Mikko Kauniston ehdotus: KN 13.10. päättänyt hakkuista Vampulan
seurakunnan entisissä metsissä, joka tuottaa paljon rahaa seurakunnalle. Mikko
Kaunisto ehdotti, että hakkuista saatavista tuloista 50 000 euroa tilitettäisiin
Vampulan kappelirahaston lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyön olemassa oleville ti
leille.
Keskustelun jälkeen kappelineuvosto päätti yksimielisesti ehdottaa
kirkkoneuvostolle, että Vampulan metsistä saaduista tuloista luovutettaisiin
50 000 euroa Vampulan kappelirahastolle lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyön
kehittämiseen.”
Seurakunnan toiminnan kehittäminen on erittäin tärkeää erityisesti, jotta seurakunta pystyy vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Keväällä
2021 Huittisten seurakunta tilasi Tmi Peranderilta (kirkkohallituksen entinen talousasiantuntija Pasi Perander) talousanalyysin seurakunnan taloudellisesti
tilanteesta. Talousanalyysin loppuraportissa on mainittuna, että Vampulan ”Nk.
kappelirahasto ei ole nykyisen Kirkkohallituksen rahasto-ohjeen mukainen: erityiskatteinen rahasto voidaan perustaa vain testamentti- tai lahjoitusvaroista, joilla
on testamentin antajan tai lahjoittajan määräämä käyttötarkoitus.” Koska kappelirahasto ei ole kirkkohallituksen rahasto-ohjeen mukainen ja seurakunta joutunee
lähitulevaisuudessa pohtimaan kappelirahaston tulouttamista, ei ole perusteltua
siirtää seurakunnan varoja kappelirahastoon. Kirkkojärjestys määrittelee kappeliseurakunnan toiminnan rahoittamisesta seuraavasti: ”Seurakunnan tai
seurakuntayhtymän talousarviossa tulee myöntää kappelineuvoston käytettäväksi
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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ALOITE: VAMPULAN METSÄNHAKKUISTA SAATAVAN TUOTON KOHDENTAMINEN
jatkuu…
varoja kappeliseurakunnassa tapahtuvaa toimintaa varten.” (KJ 12:4). Seurakunnan toiminnan kehittäminen myös kappeliseurakunnan alueella tulee siten
jatkossakin toteuttaa normaalien talousarviomäärärahojen puitteissa.
Vampulan kappeliseurakunnan alueen lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyötä kehitetään
jatkuvasti. Erityisesti keväällä 2021 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena syntyneiden tehtävien uudelleenjärjestelyjen johdosta myös Vampulan
kappeliseurakunnan alueen lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyö ovat murroksessa ja
seurakunnassa seurataan, miten tehdyt järjestelyt käytännössä vaikuttavat toimintaan, kun toimintaa päästään todennäköisesti syksyllä käynnistämään ilman
koronarajoituksia tai hyvin lievien rajoitusten vallitessa. Saatujen havaintojen pohjalta voidaan tulevina vuosina seurakunnan talousarviosta ohjata määrärahoja
Vampulan kappeliseurakunnan alueen lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyön kehittämiseen.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että Vampulan metsistä saaduista tuloista ei siirretä varoja Vampulan kappelirahastolle, koska
kappelirahasto ei ole kirkkohallituksen rahasto-ohjeen mukainen ja koska seurakunnan toiminnan kehittäminen myös kappeliseurakunnan alueella tulee
jatkossakin toteuttaa normaalien talousarviomäärärahojen puitteissa.

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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ALOITE: METSÄNVILJELYTÖIDEN HOITAMINEN TALKOOTYÖNÄ
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
KN 2/9.2.2021 48 § 2)
Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen
Liitteenä 1 on aloite metsänviljelytöiden tekemisestä talkootyönä ”Huittisten emäseurakunnan ja Vampulan kappeliseurakunnan hengellisen työn ja seurakunnan talouden ja
evl.kirkkomme ympäristöohjelman hyväksi.” Aloitteessa esitetään, että Vampulan noin 30
ha metsänviljelytyöt hoidettaisiin osaksi talkootyönä.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto merkitsee aloitteen vastaanotetuksi
ja päättää, että se annetaan viranhaltijoille valmistelua varten.
Päätös: Päätös ehdotuksen mukaisesti.

----------------KN 9/20.7.2021 148 §
Vaikka aloite sinällään sisältää hyviä ajatuksia, määrittelee Kirkkojärjestys aloiteoikeudesta seuraavasti: ”Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita
seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.”
Aloitteen laatinut ei ole Huittisten seurakunnan jäsen, jonka johdosta aloitetta ei
käsitellä seurakunnassa.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että aloitetta ei käsitellä Huittisten seurakunnassa, koska aloitteen laatinut ei ole Huittisten
seurakunnan jäsen, jolla olisi oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaa ja
hallintoa koskevissa asioissa.

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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ANNE PALOSEN ALOITE
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
KN 8/8.6.2021 136 § 6)
Anne Palonen luki laatimansa aloitteen (liite 1).
Päätösehdotus (vs. kirkkoherra): Kirkkoneuvosto otti aloitteen vastaan valmistelua varten.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

----------------KN 9/20.7.2021 149 §
Anne Palonen on jättänyt kirkkoneuvostolle aloitteen edellisessä kokouksessa
8.6.2021:
”Vampulan kappelineuvosto on esittänyt seurakunnan metsän myynnin tuotosta
käytettäväksi osan kappeliseurakunnan diakonia- ja nuorisotyön toiminnan kehittämiseen. Korona on estänyt ihmisten kokoontumisen ja yhteyden pitämisen ja
moni on kokenut yksinäisyyttä ja toivottomuutta kontaktien puuttuessa. Ihmiskontakteja ja yhteyttä myös seurakunnan työntekijöihin kaivataan juuri nyt enemmän
kuin koskaan.
Seurakunnan vuoden teemana on kohtaaminen ja viestinnän strategiassa korostuu viestintä sosiaalisessa mediassa ja muiden sähköisten viestimien avulla.
Tästä syystä seurakunnassa tulisi aloittaa projekti, jolla lisätään vapaaehtoistoimintaa ja kohtaamista myös sähköisten viestimien avulla. Näin voidaan saavuttaa
seurakuntalaisia, helpottaa yksinäisyyttä ja auttaa arjen asioissa. Monissa seurakunnissa on jo tällaista toimintaa ja se on todettu hyväksi ja toimivaksi.
Seurakuntaan ollaan palkkaamassa vapaaehtoistyön koordinaattoria. Hänen toimenkuvaansa sopinee hyvin tällaisen toiminnan käynnistäminen. Seurakunnassa
voitaisiin etsiä ja kouluttaa vapaaehtoisia opettamaan vanhemmalle väestölle
esim. skypen, Google Meetin, Google Duon yms. käyttöä, ostosten tekoa netin
välityksellä yms. taitoja. Opittuaan taidot nyt yksinäisyydestä kärsivät voisivat kokoontua netin välityksellä myös keskenään tai seurakunnan työntekijöiden yhteen
kokoamina. Seurakunnan varoja voitaisiin käyttää tähän koulutukseen ja mahdollisesti laitteiden hankintaan niille vanhemman väen edustajille, joilla ei niitä ole.
Nämä koulutetut vapaaehtoiset voisivat myöhemmin toimia tukihenkilöinä, jos ongelmia tulee esim. laitteiden käytössä. Näin voitaisiin lisätä kohtaamisia ja
vapaaehtoisten toimintaa ja tuoda konkreettista apua ihmisten elämään. Projektin
alettua siitä voitaisiin tiedottaa laajasti mediassa ja vähitellen saada yhä useampi
apua tarvitseva seurakuntalainen tällaisen sähköisen viestinnän piiriin. Tällaisesta positiivisesta näkyvyydestä ei varmaankaan olisi haittaa seurakunnalle.”

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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jatkuu…
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan KN 7/11.5.2021 kohdassa 113 § Yhteistoimintaneuvottelujen päättäminen päätöskohdassa 5 päättänyt, että
yhteistoimintaneuvotteluiden yhteydessä esiin noussutta mahdollisuutta palkata
määräaikainen vapaaehtoistyön koordinaattori ryhdytään selvittämään. Selvitystyö on tällä hetkellä hyvin alkuvaiheessa eikä vapaaehtoistyön koordinaattoria
varten ole vuoden 2021 talousarviossa määrärahaa, joten palkkaaminen lienee
ajankohtaista aikaisintaan vuonna 2022.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto antaa aloitteen kirkkoherralle
välitettäväksi tiedoksi työntekijöille yhtenä vaihtoehtona vapaaehtoistyön kehittämiseksi. Lisäksi aloite annetaan tiedoksi vapaaehtoistyön koordinaattorille, mikäli
tällainen palkataan seurakuntaan.

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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RUUMISVAUNUJEN ENTISÖINTI
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
Seurakunnan omistamat ruumisvaunut ovat olleet paikallisen navetan ullakolla
säilytyksessä useamman vuoden. Seurakunta on pyytänyt tarjousta niiden entisöinnistä. Entisöijä on lähettänyt seurakunnalle tarjouksen entisöinnistä ja lisäksi
yleistä tietoa ruumisvaunuista ja niihin liittyvistä tavoista:
”Hevosvetoisessa saattokultturissa on hyvin paljon paikallisia tapoja, jotka eri
puolilla Suomea saattavat erota toisistaan hyvinkin. Lisäksi vaikutusta on myös
sillä, että itäisessä Suomessa ortodokseilla on ollut eri tapansa mm: etelä- ja
länsi Suomen luterilaisiin tapoihin verrattuna. Suomalaisessa saattokulttuurissa
on myös yllättävän paljon vaikutteita muinaisuskonnosta. Mm. saattoajoon käytettyyn ajoneuvoon, sekä haudalle aseteltavat kuusenoksat ovat jäänne
muinaisuskonnon karsikkopuusta, joka oli jokaisen oma ”elämän puu” josta karsittiin oksia aina merkittävien tapahtumien yhteydessä mm: syntymäpäivän,
häiden tai kuoleman merkiksi. Puu oli useimmiten kuusi, sillä Tuonelan virran kuviteltiin alkavan synkän kuusikon keskeltä. Jos karsikkopuun ohi ajettiin
ruumissaatolla, pysähdyttiin puun kohdalle.
Suomessa vainajat haettiin kotoa, ja tästä syystä ajomatkat olivat toisinaan hyvinkin pitkiä, ja olosuhteiltaan haasteellisia. Tiestön puutteellisuuden ja huonon
kunnon johdosta joillakin seuduilla vainajat, jotka kuolivat hyvin vaikean kelirikon
tai ankaran talven aikana, saatettiin välihaudata, ja paremmalla kelillä lähteä
vasta kuljettamaan kirkkomaahan. Vainajaa ei myöskään saanut kuljettaa pimeällä, ja näin eteenkin sydäntalvella ajoaika oli hyvin lyhyt, ja matkalla piti majoittua
jonkun luona.
Pääasialliset liikkumiskeinot hyvin pitkään olivat vesireitit tai hevosvaljakko.
Useimmiten seurakunnilla oli tarjota ainakin kaksi vaihtoehtoa: ruumisvaunut ja
ruumislavetti. Ruumisvaunua niiden korkean vuokran johdosta käytti astetta varakkaampi väki, ja lavetti oli varattu köyhälistölle. Vuosisadan vaihteessa myös
jotkin kaupungeissa sijaitsevat hautaustoimistot hankkivat ruumisvaunuja, ja
vuokrasivat niitä. Seurakunnalla tai hautaustoimistolla oli ajosopimus jonkin ajurin
tai ajuriliikkeen kanssa niiden asiakkaiden varalle joilla ei ollut omaa hevosta.
Saattoajossa ei saanut käyttää tammahevosta, sillä ruumiin kuljettamisen uskottiin tuovan huonoa varsaonnea.
Saattoajossa ajurin tuli olla täysin vaiti, ja hän ajoi yksin ilman groomia eli vaunupalvelijaa. Mikäli mukana oli vaunupalvelija, seurasi tämä valjakkoa jalan.
Hautajaissaattueessa lähimpänä ruumisvaunua seurasi mahdollinen palvelusväki
osoituksena siitä, että olivat viimeisen kerran valmiina palvelemaan herraansa/rouvaansa. Lähiomaiset tulivat saattueessa viimeisenä, eli tavallaan
saattoväen järjestys oli täysin vastakkainen kuin nykyisin. Myös hautajaissaattueen tuli olla täysin vaiti, se ei saanut puhua, veisata virsiä tms.
Hautajaissaattueen pituudesta ja valjakosta saattoi päätellä vainajan sosiaalisen
jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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RUUMISVAUNUJEN ENTISÖINTI
jatkuu…
aseman, ja katujen varsille kertyikin aina uteliaita katsomaan, kuinka pitkä hautajaissaattue oli. Jos ruumisvaunun vetohevoset kirkolle saapuessa olivat hikisiä,
uskottiin vainajan olleen syntinen. Hautuumaalta tuli ajaa pois mahdollisimman
reippaasti sillä uskottiin että vainajan sielu ei näin ehdi lähteä saattajien perään,
ja tulla kummittelemaan. Jos karsikkopuusta ajettiin ohi kotimatkalla, viillettiin siihen risti merkiksi vainajan sielulle, että tämä oli kuollut eikä saanut enää tulla
kotiin.
Suomessa kuuluisin ja laadukkain ruumisvaunujen valmistaja oli Spennertsin
vaunutehdas Helsingissä. Tehtaassa rakennettiin erittäin tyylikkäitä ja koristeellisia ruumisvaunuja, joista useimmat mallit oli mahdollista varustaa myös jalaksin.
Tämä oli Suomessa ruumisvaunujen kohdalla muutoinkin yleistä, sillä talvisissa
olosuhteissa jalaksilla varustettu ruumisvaunu kulki huomattavasti kevyemmin.
Ruumisvaunuja valmistettiin myös Kurikassa, sekä jonkun verran paikallisten ajokaluseppien toimesta. Vaunumalleissa on suuriakin esteettisiä eroja, mutta
pääpiirteittäin niiden muoto, koko ja tekniset ominaisuudet ovat melko yhteneväisiä, ja niiden muodoissa ja ulkonäössä ei suuria muutoksia koettu niiden
parinsadan vuoden aikana, kun niitä Suomessa valmistettiin ja käytettiin.”
Entisöinnin kohteena on 1800-1900-luvun vaihteessa rakennettu ruumis- eli saattovaunu. Kyseessä on ns. täysrestaurointi, jossa vaunu saatetaan vastaamaan
alkuperäistä ulkoasuaan, säilymään tulevillekin sukupolville sekä halutessa myös
turvalliseksi käyttää. Kaikki työvaiheet dokumentoidaan valokuvaamalla digitaaliseen muotoon, ja dokumentointiaineisto luovutetaan myös vaunun omistajalle
ja/tai työn teettäjälle. Aikaa työn suorittamiselle tulisi varata 2-3 kk.
Työn suorittaja: restaurointityöt: T:mi Kiesimestari/Vaunuseppä Jenni Mäntynen
(verhoilutyöt ajoneuvoverhoilija Miia Rantala, nahkatyöt valjasseppä Pia Sandberg). Tarvittaessa T:mi Kiesimestarit voi huolehtia kuljetuksista.
Entisöintityötä tarjotaan seurakunnalle hintaan 6 400 € (alv 0 %) eli yhteensä
7 936 € (sis. alv 24 %), tarjous on voimassa 30.6.2022 saakka.
Museovirasto on tukenut erityyppisten hevosvetoisten kulkuneuvojen restaurointia vuosittain, erityisesti kun kohteen historia on tunnettu ja tutkittu ja tekijänä
alansa hyvin hallitseva ammattilainen. Tukea ei jaeta automaattisesti ja se kattaa
kustannuksista korkeintaan 50 %. Usein osuus jää hiukan tuota pienemmäksi,
riippuen vuosittaisesta hakemusmäärästä. Usein hakijoina on ihan tavallisia kansalaisia, mutta myös yhteisöt voivat hakea avustusta omistamilleen esineille.
Kulkuneuvojen restauroinnin avustusta voi hakea myös seurakunta, sillä seurakunta ei ole valtion virasto tai laitos, jotka on rajattu tästä avustuksesta pois.
Seurakunnan omistamien hienojen vaunujen kunnostaminen ja huolenpito on
kulttuuriteko, mutta seurakunta voi lisäksi hakea avustusta kulkuneuvon restaurointiin seuraavalla hakukierroksella, joka on 1.1.2022 – 11.2.2022, päätökset
tulevat maaliskuun 2022 kuluessa.
jatkuu…
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jatkuu…
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan
omistamat 1800-1900-luvun vaihteessa rakennetut ruumisvaunut entisöidään
vuoden 2022 aikana sillä ehdolla, että hankkeelle myönnetään Museoviraston
avustus hevosvetoisten kulkuneuvojen restaurointiin. Hankkeen omarahoitusosuutta (n. 50 %) vastaava määräraha 4 000 € (sis. alv 24 %) otetaan mukaan
vuoden 2022 talousarvioon.

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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HUITTISTEN HAUTAUSMAAKATSELMUS
Valmistelija: Puutarhuri Tarja Lehtiö
Puutarhuri Tarja Lehtiön johdolla toteutetaan Huittisten hautausmaan katselmus,
jossa tutustutaan seuraaviin asioihin:
1. Kaadetut puut
- Keväällä on kaadettu loput kuuset vanhasta kuusikujanteesta hautausmaan vanhalla puolella. Tapani-myrsky kaatoi kujanteen yläosan
joulukuussa 2011. Uudet kuuset istutettiin tuolloin kaatuneiden tilalle
2013. Nyt kaadettujen kuusien kannot jyrsitään lähivuosina ja sen jälkeen
kujanteeseen istutetaan yläosan tavoin Serbian-kuusia.
2. Kasvillisuusalueiden uusiminen uudella puolella
- Hautausmaan uuden puolen kasvillisuus on istutettu 1990-luvun alussa.
Kasvillisuus on kasvanut yli istutusalueidensa haitaten mm. käytävillä kulkua. Lähivuosina uusitaan 1-2 aluetta vuosittain. Pyritään pitämään alueet
aikoinaan tehdyn suunnitelman kaltaisina. Uuden puolen reunoilla kasvavat vuorimännyt ovat myös ylikasvaneita ja niitä on karsittu jo useamman
vuoden ajan. Uusia vuorimäntyjä on istutettu poistettujen tilalle.
3. Uuden puolen pihtakujanne
- Vuonna 2020 huomattiin kujanteen kahteen kuuseen ilmestyneen tuholaisia (pihtakirva). Tälle vuodelle nuo kaksi pihtakuusta olivat jo täysin
ruskettuneet ja ne kaadettiin 6. heinäkuuta. Kirvat ovat levinneet jo useampaan pihtakuuseen ja valitettavasti niiden torjunta isoista puista on
haastavaa. Kujanteen puut ovat eri pihtalajikkeita ja leveydeltään toiset
niistä hyvinkin leveitä. Kuivassa ja epäsuotuisassa kasvupaikassa pihtakuuset saavat herkästi pihtakirvan. Tulevina vuosina kujanteen puut
kuolevat ja ne tulee poistaa. Ennen uusien puiden istuttamista tulee tehdä
kantojen jyrsintä. Kujanteen uusien puiden toivotaan olevat kapeampia ja
hyvin kulutusta kestäviä. Kujannepuu voisi olla myös lehtipuu.
4. Hankintoja vuodelle 2022
- Sekajätelava joudutaan uusimaan ensi vuodelle.
- Huonokuntoisten puiden poistaminen jatkuu.
5. Seurakunnalle palautuneet muistomerkit
- Seurakunnalle on palautunut muistomerkkejä, jotka odottavat hautausmaalla päätöstä niiden hävittämisestä tai muusta jatkokäytöstä.
Lisätietojen antaja: Puutarhuri Tarja Lehtiö, puh. 044 599 2375.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää edellä luetelluista asioista seuraavasti:
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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jatkuu…
1. Merkitään tiedoksi kuluvana vuonna tehdyt puiden kaatotyöt. Kantojen jyrsinnät ja Serbian-kuusten istutukset huomioidaan lähivuosien talousarvioissa.
2. Merkitään tiedoksi uuden puolen kasvillisuusalueiden tilanne. Kasvillisuusalueiden uusiminen huomioidaan lähivuosien talousarvioissa siten, että
vuosittain uusitaan 1-2 aluetta.
3. Merkitään tiedoksi uuden puolen pihtakujanteen tilanne. Kujanteen puiden
poistaminen, kantojen jyrsintä ja uusien puiden istuttaminen huomioidaan lähivuosien talousarvioissa. Lisäksi kirkkoneuvosto valtuuttaa puutarhurin
suunnittelemaan kujanteeseen paremmin soveltuvan puulajikkeen, joka on
kapeampi ja hyvin kulutusta kestävä, kujannepuu voi olla myös lehtipuu. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuonna 1990 hyväksyttyä
hautausmaan laajennuksen istutussuunnitelmaa päivitetään siten, että kujannepuu voi olla myös lehtipuu.
4. Puutarhuri suunnittelee huonokuntoisten puiden poistamisen. Huonokuntoisten puiden poistamisen ja sekajätelavan uusimisen kustannukset
huomioidaan vuoden 2022 talousarviossa.
5. Asia tulee kirkkoneuvostossa päätettäväksi myöhemmin.

Päätös: Päätettiin ehdotusten mukaisesti.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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VAMPULAN HAUTAUSMAAKATSELMUS
Valmistelija: Puutarhuri Tarja Lehtiö
Puutarhuri Tarja Lehtiön johdolla toteutetaan Vampulan hautausmaan katselmus, jossa tutustutaan seuraaviin asioihin:
1. Hautausmaan yleinen hoito ja henkilökunnan taukotilat
- Vampulan hautausmaalla ei ole toteutettu vielä tämän vuoden sovittuja
hankintoja ja ensi vuodelle ei ole suunnitteilla isoja hankintoja. Tutustuminen hautausmaan yleiseen hoitoon sekä hoitohautojen hoitotasoon. Myös
henkilökunnan uuteen taukotilaan tutustuminen.
2. Hoitamattomien hautojen kuulutus
- Vampulan hautausmaan hautojen hallinta-aika tarkastuksen jälkeen on
suunniteltu tehtäväksi hoitamattomien hautojen kuulutus. Kuulutus toteutetaan vuonna 2023. Vuoden 2022 ajan hautojen kuntoa seurataan
aktiivisesti.
Lisätietojen antaja: Puutarhuri Tarja Lehtiö, puh. 044 599 2375.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää edellä luetelluista asioista seuraavasti:
1. Merkitään tiedoksi Vampulan hautausmaan yleinen hoito sekä hoitohautojen
hoitotaso sekä henkilökunnan uudet taukotilat.
2. Merkitään tiedoksi suunnitelma Vampulan hautausmaan hoitamattomien hautojen kuuluttamisesta. Päätös kuulutettavista haudoista tehdään vuoden 2022
havaintojen perusteella vuonna 2023.

Päätös: Päätettiin ehdotusten mukaisesti.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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LUUKI-TILAN METSÄNHOITOTÖIDEN HANKINTA
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
KN 8/8.6.2021 135 §
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).

----------------KN 9/20.7.2021 153 §
Kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa tekemä päätös Luuki-tilan metsänhoitotöiden hankinnan kilpailuttamisesta uudelleen on virheellinen. Huittisten
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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seurakunnan kirkkoneuvosto ei ole päätöstä tehdessään hylännyt annettuja tarjouksia ja antanut tehdystä päätöksestä oikeaa muutoksenhakuohjetta, jonka
mukaisesti tehtyyn päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle. Lisäksi ATCoWork Oy on antanut
talouspäällikölle lisäselvityksen jo tehtyyn kilpailutukseen liittyen, jolla olisi ollut
vaikutusta asian käsittelyyn KN 8/8.6.2021 135 § kohdan käsittelyn aikana.
Näistä johtuen Huittisten seurakunta itseoikaisee tehdyn virheellisen päätöksen
tässä kokouksessa.
Tarjousvertailu annetuista tarjouksista tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen käsiteltäväksi.
Luuki-tilan metsänhoitotöiden tarjousvertailu
Tarjouksia pyydettiin viideltä yritykseltä: ATCoWork Oy, Metsäliitto Osuuskunta,
Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Westas Oy. ATCoWork Oy voi osallistua
tarjouskilpailuihin jättämällä tarjouksen ensimmäisenä. Tarjouspyynnön toimittamisen yhteydessä ATCoWork Oy on ilmoittanut aikataulusta seuraavasti:
”ATCoWork Oy jättää myös tarjouksen ja tarjousaika ATCoWork Oy:llä on kaksi
päivää ennen muiden tarjousten jättöaikaa tasapuolisuuden varmistamiseksi.”
Määräaikaan mennessä kolme yritystä jätti tarjouksen (suluissa tarjouksen jättöaika): ATCoWork Oy (24.5.2021 18:56), UPM-Kymmene Oyj (26.5.2021 16:03) ja
Westas Oy (26.5.2021 15:14). Metsäliitto Osuuskunta kiitti tarjouspyynnöstä,
mutta ei jättänyt tarjousta. Stora Enso Oyj ei jättänyt tarjousta.
Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus: ATCoWork Oy:n, UPM-Kymmene Oyj:n ja
Westas Oy:n jättämät tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Westas Oy on
jättänyt tarjouksen kokonaisuudesta, joten vertailu kokonaishintojen perusteella
on tehty erikseen.
Hyväksyttyjen tarjousten tarjousvertailu kohdittain (hinnat alv 0 %, päivitetty metsänhoitotöiden ajankohdat):
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 29.6-30.7.2021 välisenä aikana.
Tarjousvertailu 25 ha:n mukaan uudistusalan kääntömätästys ja vesiensuojelujärjestelyt:
jatkuu…
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jatkuu…
-

ATCoWork Oy
UPM-Kymmene Oyj

10 500,00 €
12 850,00 €

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 31.7-31.8.2021 välisenä aikana.
Tarjousvertailu arvioidun menekin 45 000 kpl mukaan:
-

ATCoWork Oy
UPM-Kymmene Oyj

9 900,00 €
11 700,00 €

3. Kuviot 3,4,5,6,7,10
Kuusen taimi. Jalostettu alkuperä. Laskutus toteutuneen kappalemäärän mukaisesti. Arvioitu taimimenekki noin 45 000 kpl.
Tarjousvertailu arvioidun menekin 45 000 kpl mukaan:
-

ATCoWork Oy
UPM-Kymmene Oyj

7 875,00 €
10 350,00 €

Hyväksyttyjen tarjousten tarjousvertailu kohtien 1.-3. kokonaishintojen mukaan
(hinnat alv 0 %, vertailu 25 ha:n mukaan uudistusalan kääntömätästys ja vesiensuojelujärjestelyt sekä kohdat 2. ja 3. arvioidun menekin 45 000 kpl mukaan):
-

ATCoWork Oy
UPM-Kymmene Oyj
Westas Oy

28 275,00 €
34 900,00 €
30 500,00 €

Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

Päivi Huhtanen oli poissa kokouksesta kohdan 153 § käsittelyn ajan klo 20.0420.19.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että Huittisten seurakunta hankkii Luuki-tilan kohtien 1.-3. metsänhoitotyöt kuvioille 3, 4, 5, 6, 7 ja 10
ATCoWork Oy:ltä.

Päätös: Sinikka Ritakallio esitti lisäyksenä talouspäällikön päätösehdotukseen,
että metsätyöryhmä valvoo töitä ja tarvittaessa voi pyytää asiantuntijoita avuksi.
Ritakallion ehdotusta ei kannatettu.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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jatkuu…
Päätettiin talouspäällikön alkuperäisen päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Tähän päätökseen voi hakea
muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Huittisten kirkkoneuvostolle (Hankintalaki
132-135 §).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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POISTOSUUNNITELMA 1.1.2021 ALKAEN
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
KV 5/16.12.2009 87 §
KN 12 / 20.10.2009 § 248
Kun seurakuntatalouksia yhdistetään, poistosuunnitelmat tulee tarkistaa ja yhdenmukaistaa. Seurakuntataloudessa samankaltaisista omaisuuseristä poistot lasketaan samaa
poistomenetelmää ja samoja poistoaikoja noudattaen. Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeessään 10/2005 ohjeet suunnitelman mukaisista poistoista ja pysyvien vastaavien
osakirjanpidosta.
Suunnitelman mukaisilla poistoilla tarkoitetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan
tehtäviä poistoja, jotka seurakunta tekee pysyvistä vastaavista tilikauden tuloksesta riippumatta. Poistoperusteina ovat poistoina kirjattava hankintameno, poistoaika ja
poistomenetelmä. Kirkkovaltuusto hyväksyy poistosuunnitelman perusteet. Lisäksi kirkkovaltuusto päättää euromääräisen rajan, jonka ylittävät hankinnat kirjataan
investointimenoksi ja aktivoidaan taseeseen. Kirkkohallitus suositteli v. 2005 uudeksi aktivointirajaksi 5 000 euroa (suurille seurakunnille raja on korkeampi). Huittisten
seurakunnan aktivointiraja on nyt 3 363,76 €.
Koska poistosuunnitelman laatiminen edellyttää tulevaisuuden ennakointia, poistosuunnitelmaa saatetaan joutua muuttamaan. Jos poistosuunnitelman muutos vaikuttaa
olennaisesti seurakunnan tilinpäätöksessä toiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta annettavaan kuvaan, muutoksesta ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Poistosuunnitelman (liite 1) sivulla 3 on kirkkohallituksen antamat ohjeelliset poistoajat ja
sivulta 4 alkaen on ehdotus uusiksi poistoajoiksi 1.1.2009 alkaen. Liitteenä 2 on alustava
laskelma vuoden 2009 poistoista.
Pelkästään poistosuunnitelman ja poistoaikojen muuttaminen nostaa seurakunnan poistoja kuluvana vuonna noin 22 957 €. Ensi vuoden poistoihin tulee lisäksi tämän vuoden
investoinneista aiheutuvat poistot.
Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1.1.2009 alkaen
1. taseeseen aktivointiraja on 10 000 €.
2. kirkkovaltuusto hyväksyy tämän pykälän liitteenä 1 olevan poistosuunnitelman, johon
sisältyy uudet poistoajat.
Päätös: Päätettiin esittää ehdotuksen mukaisesti kirkkovaltuustolle.
------------Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy
1. että taseeseen aktivointiraja on 1.1.2009 alkaen 10.000 € ja
2. liitteen 1 mukaiset uudet poistoajat 1.1.2009 alkaen.
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

----------------KN 9/20.7.2021 153 §
Kirkkohallituksen virastokollegio on 17.6.2020 hyväksynyt päivitetyt ohjeet suunnitelman mukaisista poistoista ja pysyvien vastaavien osakirjanpidosta.
Seurakuntatalouksissa tulee noudattaa päivitettyä ohjetta tilivuodesta 2021 alkaen.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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POISTOSUUNNITELMA 1.1.2021 ALKAEN
jatkuu…
Päivitetyssä Seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen -ohjeessa on kirjattuna seuraava periaate:
”Poistoajan pituus vaikuttaa merkittävästi tilikauden tulokseen ja taseen osoittamaan taloudelliseen asemaan. Pitkä poistoaika tuottaa paremman tilikauden
tuloksen ja pääoman kuin lyhyt poistoaika. Toisaalta seurakuntatalouden ei pidä
siirtää taloudellisia rasitteita poistojen muodossa tulevina vuosikymmeninä maksettavaksi pidentämällä tarpeettomasti poistoaikoja. Epävarmuus taloudellisen
tilanteen pysymisestä vahvana ja suuret investointitarpeet lähitulevaisuudessa
puoltavat seurakuntataloudessa lyhyehköjen poistoaikojen käyttöä. Tilinpäätöksen laatimisohjeen mukaan ”tilikauden tulos ei anna todellista kuvaa
seurakunnan talouden tilassa, jos poistot ovat toiminta- ja taloussuunnitelmakautta pidemmällä ajanjaksolla huomattavasti investointeja pienemmät”.
Huittisten seurakunnassa on tiedossa useita mahdollisia investointikohteita, jotka
odottavat kiinteistöstrategian valmistumista. Myös Kuntaliitto suosittelee kuntia
käyttämään omissa poistosuunnitelmissaan suositusten alarajoja ja vain perustellusta syystä voidaan käyttää korkeampia arvoja.
Keväällä 2021 teetetyn talousanalyysin loppuraportissa on otettu kantaa seurakunnan poistosuunnitelmaan seuraavasti: ”Kirkkohallitus antoi vuonna 2020
uuden suosituksen poistoajoista. Suosituksessa poistoaikoja lyhennettiin, jotta
investointien taloudellinen rasitus ei olisi niin suuri tuleville sukupolville. Tällä hetkellä seurakunnan poistoajat ovat melko pitkiä ja talouden tiukentuessa pitkät
poistoajat heikentävät toiminnallisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tulevaisuuden kannalta on järkevää lyhentää poistoajat vastaamaan Kirkkohallituksen
suosituksen alarajoja. Tämän seurauksena poistojen määrä kasvaisi ja toisi painetta kasvattaa vuosikatetta. Nyt tuo taloudellinen lisärasitus on vielä mahdollista
kantaa ja samalla luodaan kevyempi talous tuleville sukupolville.”
Päivitetyssä ohjeessa on myös mainittu seuraavasti: ”Suunnitelmapoistoina kirjataan kuluksi käyttöomaisuushyödykkeen koko hankintameno ja myös mahdollinen jäännösarvo. Jäännösarvolla tarkoitetaan käyttöomaisuuden todennäköistä
luovutushintaa pitoaikansa lopussa. Nk. muistieuroja ei enää jätetä käyttöomaisuuskirjanpitoon silloin, kun hyödykkeen poistoaika on kulunut loppuun.”
Huittisten seurakunnalla on joitain käyttöomaisuushyödykkeitä, joille on jätetty nk.
muistieuroja. Nämä poistetaan käyttöomaisuuskirjanpidosta vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä.
Lisäksi perusparannusmenoista linjataan ohjeessa seuraavasti: ”Pysyviin vastaaviin aktivoidun hyödykkeen perusparannusmeno kirjataan samaan taseryhmään
omaksi tase-eräksi. Erikseen aktivoiduille perusparannusmenoille määritellään
oma poistosuunnitelma. Perusparannusmenon vaikutusaika voi olla esimerkiksi
sama kuin perusparannetun hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika.” Perusparannuksiin liittyvät poistoajat on siten jätetty pois poistosuunnitelmasta.
Esityslistan seuraavalla sivulla on kirkkohallituksen päivitetty suositus poistoajoiksi.
jatkuu…
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jatkuu…
P YSYVIEN VASTAAVIEN P OISTOAJAT - SUOSITUS
1.1. Aineettomat hyödykkeet

aikaisempi

uusi

1. Aineettomat oikeudet
Tietojärjestelmien käyttöoikeus

vuotta
2-4 vuotta

3

Perustamis- ja järjestelymenot

2-5 vuotta

3 –5

Tutkimus- ja kehittämismenot

2-5 vuotta

3 –5

Tietojärjestelmät

2-5 vuotta

3 –5

Muut

2-5 vuotta

3 –5

2. Muut p itkävaikutteiset menot

1.2. Aineelliset hyödykkeet
1. Maa- ja vesialueet

poistoja ei lasketa

ei p oistoa

2. Hautausmaat
Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot
(asfaltointi, atk-ohjelmat)

3-5 vuotta

Hautausmaiden maa- ja vesialueet

poistoja ei lasketa

3 –5
ei p oistoa

Hautaustoimen muut rakennukset (varastot, kylmiöt)
10-15 vuotta

8–10

Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat, portit,
10-30vesivuotta
ja sähköjohdot,)
Hautaustoimen koneet ja laitteet

4-10 vuotta

Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet

käyttöajan mukaan

( esim. maa-aineksen vaihto

ei poistoa)

10 –20
3 –5

käyttöajan muk.
ei p oistoa)

3 . Rakennukset
Kirkot

40-70 vuotta

3 0 –60

Seurakuntatalot

30-40 vuotta

15–25

Kappelit

30-40 vuotta

20 –40

Siunauskappelit

30-60 vuotta

20 –40

Leiri- ja kurssikeskukset

20-40 vuotta

15–25

Asuinrakennukset

20-40 vuotta

15–25

Hallinto- ja laitosrakennukset

20-40 vuotta

10 –20

Huolto- ja talousrakennukset

10-20 vuotta

10 –15

Muut rakennukset

10-15 vuotta

10 –15

Maa- ja vesirakenteet

15-30 vuotta

10 –20

Urut

15-30 vuotta

10 –20

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

10-30 vuotta

5–15

Kuljetusvälineet

5-10 vuotta

3 –5

Atk-laitteisto

3-4 vuotta

3

Muut koneet ja kalusto

5-10 vuotta

3 –5

4. Kiinteät rakenteet ja laitteet

5. Koneet ja kalusto

6. Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat

käytön mukainen poisto

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet

poistoja ei lasketa

käytön muk.
ei p oistoa

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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jatkuu…
Päivitetyn ohjeen mukaan seurakuntatalous päättää itse minkä suuruisia hankintoja tai hankkeita aktivoidaan taseeseen tai kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan.
Kirkkohallitus suosittelee uudeksi aktivointirajaksi vähintään 10 000 euroa (suurilla seurakunnilla raja voi olla selvästi suurempi). Huittisten seurakunnan
aktivointiraja on nyt 10 000 €. Koska Huittisten seurakunnan taloudellinen tilanne
on keväällä 2021 tehdyn talousanalyysin valossa hyvä, mutta vaatii tarkkaa taloudenpitoa jatkossakin, ei ole perusteltua siirtää taloudellista rasitusta
tulevaisuuteen liian alhaisen aktivointirajaan perustuen.
Liitteenä on ehdotus uusiksi poistoajoiksi 1.1.2021 alkaen (liite 1), saman liitteen
2. sivulla on 1.1.2009 alkaen voimassa ollut poistosuunnitelma. Esityslistan
ohessa on myös alustava laskelma vuoden 2021 poistoista.
Poistosuunnitelman ja poistoaikojen muuttaminen nostaa seurakunnan poistoja
kuluvana vuonna noin 514 754,72 €. Suurimmat poistosummaa nostavat erät
ovat Huittisten seurakuntakeskuksen rakentaminen, josta on poistamatonta hankintamenoa 109 413,29 €. Rakennus on rakennettu vuonna 1979 ja sen
suunnitelman mukainen poistoaika oli määritelty 50 vuodeksi. Kirkkohallituksen
päivitetyt ohjeet mukainen suunnitelman mukainen poistoaika olisi maksimissaan
25 vuotta, joka tarkoittaa jäljellä olevan menojäännöksen kertapoistoa. Lisäksi
Huittisten seurakuntakeskuksen vuonna 2002 tehdyn peruskorjauksen poistamaton hankintameno on 385 385,23 €. Poistoajaksi on määritelty 25 vuotta. Koska
rakennuksen on jo 2019 todettu tarvitsevan uuden laajamittaisen peruskorjauksen, on alkuperäinen poistoaika 25 vuotta ollut liian pitkä. Peruskorjauksen
poistoaika on korjattu 15 vuoteen, jotta se on suhteessa rakennuksen käyttöikään
ja kuntoon, mikä tarkoittaa jäljellä olevan menojäännöksen kertapoistoa myös peruskorjauksen osalta.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1.1.2021 alkaen
1) taseeseen aktivointiraja on 15 000 € (alv 0 %).
2) kirkkovaltuusto hyväksyy tämän pykälän liitteenä 1 olevan poistosuunnitelman
poistoajoista 1.1.2021 alkaen (1. sivu).

Päätös: Sinikka Ritakallio teki vastaehdotuksen, jonka mukaan poistosuunnitelmaa ei muutettaisi Huittisten seurakuntakeskuksen peruskorjauksen osalta vaan
sen osalta poistosuunnitelma pidetään 25 vuodessa. Ritakallion ehdotusta 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

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2021-2024
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
Esityslistan ohessa on Huittisten seurakunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2021-2024. Työntekijöillä on ollut mahdollisuus kommentoida työsuojelun
toimintaohjelmaa, jonka jälkeen toimintaohjelma on hyväksytty yhteistyötoimikunnan kokouksessa 8.7.2021.
Osana työsuojelun toimintaohjelma päivittämistä on yhteistyötoimikunnassa pyritty löytämään keinoja, joilla toteutettaisiin viime vuosina talousarvioissa olleita
toiminnallisia tavoitteita:
• Tuetaan työntekijöiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja järjestetään työilmapiirin paranemista tukevia tilaisuuksia ja toimintaa.
• Loppuvuodesta 2018 tehtyjen kohdennettujen työpaikkaselvitysten pohjalta jatketaan työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työssä jaksamista
edistävien toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta.
Fyysistä hyvinvointia, työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työssä jaksamista on pyritty edistämään mm. hankkimalla työntekijöille sähkötyöpöytiä ja uusimalla
tarpeen mukaan käytettäviä työvälineitä (tietokoneet, työpuhelimet ja työtuolit).
Seurakunnassa oli kesäkuun alussa koekäytössä WorkRelax 3D-hierontatuoli,
mutta käyttökokemusten ja koekäyttöjakson perusteella saadun palautteen perusteella todettiin, että 3D-hierontatuoli ei edistänyt riittävässä määrin ja tarpeeksi
laajasti työntekijöiden työhyvinvointia, työkykyä ja työssä jaksamista.
Yhteistyötoimikunnan kokouksessa 26.5.2021 on käsitelty ePassi Flexin käyttöönottoa seurakunnassa seuraavasti:
”Liikunta- ja kulttuurisetelin sekä lounassetelien korvaaminen ePassilla
Talouspäällikkö on selvittänyt vaihtoehtoja liikunta- ja kulttuurisetelin sekä lounassetelien korvaamiseen. Yksi ehdotus liikunta- ja kulttuurisetelien sekä
lounassetelin korvaavaksi järjestelmäksi olisi ePassi. ePassi toimii omalle älypuhelimelle ladattavalla applikaatiolla tai jos ei ole älypuhelinta tai ei halua ladata
applikaatiota, käyttäjä todennetaan omalla puhelinnumerolla ja kuvallisella henkilötodistuksella. ePassi Flexiin on mahdollista yhdistää liikunta- ja
kulttuuripalveluiden lisäksi myös hyvinvointiosuus, jolloin käytettävyys laajenisi
mm. hierontaan ja fysioterapiaan. Erona setelimuotoiseen etuun on, että ePassin
edut on työntekijän käytettävissä ainoastaan aktiivisen palvelussuhteen ajan.
ePassiin voi myös ladata omalle käyttäjätilille varoja omasta verkkopankista, jolloin henkilön ei tarvitse välttämättä pitää lompakkoa mukana, vaan maksun voi
suorittaa kokonaan ePassilla (esim. 15 euron lounas, josta ePassi kuluttaisi työnantajan lounassetelietua 1 kpl eli 9,30 € ja loput 5,70 € menisi omista siirretyistä
varoista).
Keskustellaan voisiko ePassi olla keino ylläpitää ja lisätä työhyvinvointia sekä
työkykyä. Mikäli päädytään tähän ratkaisuun ja halutaan laajentaa käyttötarkoitus
hyvinvointipalveluihin, niin voidaan miettiä yhdessä, mikä olisi sopiva summa
jatkuu…
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TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2021-2024
jatkuu…
vuosittaiseksi liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun arvoksi, jolla voitaisiin saada
aikaan haluttuja vaikutuksia.
Keskusteltiin ePassin käyttöönotosta. Ehdotetaan otettavaksi käyttöön ePassi
Flex, johon on mahdollista yhdistää liikunta- ja kulttuuripalveluiden lisäksi myös
hyvinvointiosuus, jolloin käytettävyys laajenisi mm. hierontaan ja fysioterapiaan.
Keskusteltiin summan korottamisesta 300e/henkilö. Samaan passiin määritellään
lounassetelietu erikseen, nykyisen käytännön mukaisena.”
Pääluottamusmiehet ovat selvittäneet muutamasta muusta seurakunnasta työnantajan tarjoamien liikunta- ja kulttuurietujen arvojen suuruutta. Summat
vaihtelivat välillä 100 – 400 €, keskiarvon ollessa 226 €. Yhteistyötoiminta ehdottaa Huittisten seurakunnassa edun arvoksi 300 €/hlö/vuosi.

Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy työsuojelun toimintaohjelman vuosille 2021-2024;
2) päättää, että ePassi Flex otetaan Huittisten seurakunnassa käyttöön
1.1.2022 alkaen;
3) päättää, että 1.1.2022 alkaen työnantajan tarjoamana etuna on liikunta- ja
kulttuuriedun lisäksi hyvinvointietu;
4) päättää, että ePassi Flexin liikunta-, kulttuuri ja hyvinvointiedun arvo nostetaan 300 €/hlö/vuosi (osa-aikaisille ja määräaikaisille edun arvo
suhteessa kokoaikaiseen työsuhteeseen) 1.1.2022 alkaen.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: 1-4) Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3). 2) Tähän päätökseen voi
hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Huittisten kirkkoneuvostolle (Hankintalaki 132-135 §).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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1) Seurakunnan edustajan nimeäminen maanmittaustoimitukseen 4.8.2021
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
Huittisten seurakunta on vastaanottanut kutsun maanmittaustoimitukseen keskiviikkona 4.8.2021 klo 9.00 osoitteessa Mäkilaurilantie 6, 32710 Sampu.
Lohkomistoimitus koskee seurakunnan osalta yksikköä 102-434-3-77 Hakanpää.
Toimituksen tarkoituksena on muodostaa määräalasta 102-434-3-96-M602 kiinteistö. Lisäksi toimituksessa tarvittaessa mm. käsitellään kiinteistöjen
kulkuyhteyksiin liittyvät oikeudet ja vahvistetaan määräalaan rajoittuvat epäselvät
kiinteistörajat.
Kokouksessa käsitellään maastotöissä tehdyt rajankäynnit ja palstojen tieoikeudet. Paikalle kutsutaan kaikki, joiden oikeuksia tai etuja toimitus voi koskea.
Toimitukseen kutsutaan niiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat, joiden oikeutta
toimitus koskee. Jos kokouksesta on tiedotettu lain mukaisesti, toimitus voidaan
suorittaa, vaikka asianosainen olisikin poissa kokouksesta.
Talouspäällikkö on ollut läsnä Hakanpään kiinteistön rajankäynnissä 1.6.2021,
mutta on maanmittaustoimituksen ajankohtana vuosilomalla, joten ei pääse osallistumaan maanmittaustoimitukseen 4.8.2021.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto nimeää Huittisten seurakunnan
edustajan maanmittaustoimitukseen keskiviikkona 4.8.2021 klo 9.00 alkaen.

Päätös: Ilona Kojo ehdotti Matti Virtasta. Päivi Huhtanen ja Reima Puukki kannattivat Kojon ehdotusta.
Kirkkoneuvosto nimesi Huittisten seurakunnan edustajaksi maanmittaustoimitukseen keskiviikkona 4.8.2021 klo 9.00 alkaen Matti Virtasen.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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2) Talousarvion toteutuminen 30.6.2021
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
Kokouksessa jaetaan raportit talousarvion toteutumisesta 30.6.2021.

Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

Päätösehdotus (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
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3) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos - lyhyt hankesuunnitelma
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
KN 8/8.6.2021 131 §
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.

jatkuu…
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Kustannusarvio n. 30 k€ + kiertoilmakoneen uusiminen, yhteensä noin. 50 k€
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;
jatkuu…
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4) että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 50 000 €:n lisämäärärahan myöntämistä Vampulan kirkolle 1015020200 (pääluokka 5 kiinteistötoimi) vuodelle 2020;
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
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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
o ulkoyksiköt ovat n. 1,6 m korkeita ja ne voi naamioida puhallinaukkoa lukuun ottamatta kirkon julkisivuun sopiviksi
- jäähdytyskäyttö vaatisi lisäinvestointia laitteistoon

jatkuu…
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-

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.
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
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▪
▪

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).
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

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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3) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos - lyhyt hankesuunnitelma
jatkuu…
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.

----------------KN 9/20.7.2021 156 § 3)
Kirkkoneuvosto on edellisessä kokouksessaan tehnyt periaatepäätöksen, jonka
mukaan Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän konvertoinnin toteutustavaksi valittiin maalämpö vesipatteriverkostolla (esitetty vaihtoehto 3 A). Vampulan kirkon
lämmitysjärjestelmän muutos - lyhyt hankesuunnitelma on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostitse 14.7.2021.
Lopullisten suunnitelmien hyväksyminen edellyttää kirkkovaltuuston päätöstä:
”Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista
asioista:
1) hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen
hankintaa itsellään;”
Kirkkovaltuusto on määrännyt rahamääräksi 1) kohdassa 100 000 €. Hankinnasta päättäminen menee yli kirkkoneuvoston päätäntävallan, kun hankinnan
arvo on yli 100 000 euroa.
Kirkkovaltuusto päättää asioista kirkkoneuvoston esityksen pohjalta. Kirkkoneuvoston olisi hyvä perustaa hanketyöryhmä osallistumaan hankkeen valmisteluun
ja viemään hanketta eteenpäin. Työryhmässä olisi hyvä olla edustus Vampulan
kappeliseurakunnasta ja kappelineuvostosta, esim. kappalainen ja kappelineuvoston edustaja. Hanketyöryhmä voisi osallistua hankkeeseen, kunnes
maalämpö on saatu rakennettua. Koska nykyisen kirkkoneuvoston toimikausi
päättyy kuitenkin vuoden 2022 lopussa, on hyvä määritellä hanketyöryhmän toimintakauden päättyvän viimeistään vuoden 2022 lopussa.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksesta laaditun lyhyen hankesuunnitelman;
2) perustaa hanketyöryhmän, joka osallistuu hankkeen valmisteluun ja läpivientiin siten, että hanketyöryhmän toimintakausi on maalämpöhankkeen
valmistumiseen asti, kuitenkin enintään vuoden 2022 loppuun asti;
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
156 §

PÖYTÄKIRJA
9/20.7.2021

SIVU
36/40

MUUT ASIAT
3) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos - lyhyt hankesuunnitelma
jatkuu…
3) nimeää hanketyöryhmään jäsenet talouspäällikön lisäksi.

Päätös: Ilona Kojo ehdotti hanketyöryhmään kappelineuvoston edustajaksi Anne
Palosta. Päivi Huhtanen kannatti Kojon ehdotusta. Päivi Huhtanen ehdotti jäseneksi Matti Virtasta. Ilona Kojo kannatti Huhtasen ehdotusta. Sinikka Ritakallio
ehdotti kappalaista. Anne Palonen ja Ilona Kojo kannattivat Ritakallion ehdotusta.
Kirkkoneuvosto
1) hyväksyi Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksesta laaditun lyhyen hankesuunnitelman;
2) perusti hanketyöryhmän, joka osallistuu hankkeen valmisteluun ja läpivientiin siten, että hanketyöryhmän toimintakausi on maalämpöhankkeen
valmistumiseen asti, kuitenkin enintään vuoden 2022 loppuun asti;
3) nimesi hanketyöryhmään jäseniksi talouspäällikön, Anne Palosen, Matti
Virtasen ja kappalaisen.

Muutoksenhaku: 1) Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5). 2-3) Tähän päätökseen voi
hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL
24:3).

156 §

MUUT ASIAT
4) Seurakuntamestari Sanna Pärssisen irtisanoutuminen
Sanna Pärssinen on jättänyt 20.7.2021 päivätyn irtisanoutumisilmoituksen Huittisten seurakunnan seurakuntamestarin työstä, siten että palvelussuhteen
viimeinen voimassaolopäivä on 8.8.2021.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto on saanut tiedon irtisanoutumisesta.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakukielto (Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom.)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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5) Seurakuntamestarin palkkaaminen
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 osa-aikaisuusprosentti 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
• 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;
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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5) Seurakuntamestarin palkkaaminen
jatkuu…
4) Hakuilmoitus julkaistaan Huittisten seurakunnan omilla verkkosivuilla, Lauttakylä-lehdessä, 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, Lauttakylä-lehdessä, 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.

Muutoksenhaku: 1-4) Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5). 5) Tähän päätökseen voi
hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL
24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
1. Talouspäällikön päätökset: 35-49/2021
2. Kirkkoherran päätökset: 6/2021
3. KIPAssa tehdyt viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherran hyväksymät ajalta: 1.6.-30.6.2021
Talouspäällikön hyväksymät ajalta: 1.6.-30.6.2021
4. Asunto-Oy Turun Eerikinkatu 29:n varsinainen yhtiökokous on pidetty
10.6.2021. Huittisten seurakunnalla ei ollut edustajaa yhtiökokouksessa.
5. Kantolan Yksityistien vuosikokous on pidetty 28.6.2021. Huittisten seurakunnalla ei ollut edustajaa vuosikokouksessa.
6. Metsäliitto Osuuskunnan hakkuut Kulma- ja Luuki -tiloilla on saatu päätökseen
ja seurakunnalle on tilitetty 443 156,78 €. Seurakunta tilittää summasta valtiolle
arvonlisäveroa 85 772,28 €, jolloin seurakunnan tuotoksi tulee 357 384,50 €.
Tuotosta 100 000 € on sijoitettu Metsäliiton A-lisäosuuksiin kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti.
7. Ari Tervamäki on 30.6.2021 päivätyllä kirjallisella ilmoituksella Huittisten seurakunnan kirkkoneuvostolle irtisanonut sopimuksen haudankaivuista ja
peittämisistä 31.12.2021 alkaen.
8. Rovastikuntailta luottamushenkilöille ja viranhaltijajohdolle Ala-Satakunnan rovastikunnassa 16.9.2021 klo 17 Euran seurakuntakeskuksessa. Kutsuttuja ovat
johtavat viranhaltijat, kirkkoneuvoston kaikki jäsenet ja kirkkovaltuuston puheenjohtajisto
9. Ulvilan seurakunta on lähettänyt tiedoksi kehitysvammaistyön sopijaseurakunnille Satakunnan seurakuntien kehitysvammaistyön toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen vuodelta 2020 sekä vahvistetun talousarvion vuodelle 2021. Mukana on myös tieto vuoden 2021 ennakkomaksusta 4 576 €, jonka laskutuksen
yhteydessä huomioidaan seurakunnalle vuodelta 2020 tuleva hyvitys 528,76 €.

Päätösehdotus (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
Kirkkoherran ehdotus: Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 22.7.2021
– 5.8.2021 viraston aukioloaikana ja siitä ilmoitetaan ko. aikana viraston ilmoitustaululla.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

159 §

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

160 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.58. Kirkkoherra luki Herran siunauksen.

_________________________
Jani Laaksonen
puheenjohtaja

_________________________
Sanna Kemppi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi
Huittinen 22.7.2021

_________________________
Aarno Korpela

_________________________
Anne Palonen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
22.7.2021 – 5.8.2021 viraston aukioloaikana ja siitä on ilmoitettu ko. aikana viraston
ilmoitustaululla.

Huittinen 6.8.2021

__________________________
Jani Laaksonen, kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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