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Jäsenet, paikalla:
Jyrki Smolander, vs. khra, puheenjohtaja
Ilona Kojo
Aarno Korpela
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio, varapuheenjohtaja
Mari Suomela
Matti Virtanen
Jäsenet, poissa:
Jani Laaksonen, khra
Niina Immonen
Varajäsenet, poissa:
Tuula Riuttamäki, Niina Immosen varajäsen
Muut läsnäolijat:
Eeva Ala-Haavisto, vs. talouspäällikkö
Tuula Jokela, sihteeri
Lasse Luoto, kirkkovaltuuston puh.joht.
Aila Hänninen, kirkkovaltuuston varapuh.joht., poissa kokouksesta 67 § käsittelyn ajan klo 18.10-18.15
Käsiteltävät asiat:
62 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

63 §

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
23.3.2022.
Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköisesti 23.3.2022.
Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla nimenhuudossa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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Päätös: Paikalla oli puheenjohtaja ja seitsemän kirkkoneuvoston jäsentä. Kokous
todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

64 §

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 Sinikka Ritakallio ja Matti Virtanen.
Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sinikka Ritakallio ja Matti Virtanen. Pöytäkirja tarkastetaan 1.4.2022 kello 12.30 Huittisten seurakuntakeskuksen kirjastossa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sinikka Ritakallio ja Matti Virtanen. Pöytäkirja tarkastetaan 1.4.2022 kello 12.30 Huittisten seurakuntakeskuksen
kirjastossa.

65 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus: Työjärjestys hyväksytään jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti
lisäten kohtaan 68 § Muut asiat kohta 1) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän
muutoksen hanketyöryhmän rooli, kohta 2) Ruumisvaunujen entisöinti, kohta 3)
Muutos Huittisten kirkon kolehtilistaan ja kohta 4) Vähäjoen yksityistien vuosikokous. Lisäksi kohtaan 69 § Ilmoitusasiat lisätään kohta 4) Jumalanpalvelusten
radiointi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäten kohtaan 68 § Muut asiat
kohta 1) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen hanketyöryhmän
rooli, kohta 2) Ruumisvaunujen entisöinti, kohta 3) Muutos Huittisten kirkon kolehtilistaan ja kohta 4) Vähäjoen yksityistien vuosikokous. Lisäksi kohtaan 69 §
Ilmoitusasiat lisättiin kohta 4) Jumalanpalvelusten radiointi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2021

Valmistelija: vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 7.10.2021 ohjeen Seurakuntatalouden tilinpäätöksen laatimisesta. Ohje on voimassa 1.1.2022 alkaen ja sitä
noudatetaan laadittaessa tilinpäätöstä vuodelta 2021. Seurakuntatalouden tilinpäätös erillisinä taseyksikköinä hoidettuine rahastoineen (esim.
hautainhoitorahasto) muodostaa yhden tilinpäätöksen, joka käsitellään hallinnollisesti yhtenä kokonaisuutena.
Huittisten seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätös (liite 1) ja vuosikertomus (liite 2)
ovat esityslistan liitteinä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomukset, talousarvion
toteutumisen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilinpäätösmerkinnät sekä kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot. Talousarvion
toteutuminen esitetään kustannuspaikkatasolla.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja vs. talouspäällikkö.
Tilinpäätöksen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tilikauden tuloksen
käsittelystä.
Huittisten seurakunnan tuloslaskelma osoittaa, että toimintatuotot olivat vuonna
2021 474 565 € (2020: 202 210 €). Ulkoiset toimintakulut olivat 1 944 390 €
(2020: 1 795 516 €). Toimintakate oli 1 469 825 € (2020: 1 593 306 €). Henkilöstökulut olivat 1 121 681 € vuonna 2021 kun vastaava luku oli 1 105 960 € vuonna
2020, henkilöstökulut kummaltakaan vuodelta eivät sisällä haudanhoitorahaston
osuutta. Seurakuntien työnantajan eläkemaksu pysyi samana kuin vuonna 2020
ollen 21 %, sairausvakuutusmaksu nousi 1,53 %:iin (1,34 % vuonna 2020), työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut nousivat 0,56 %:iin (0,51 % vuonna
2020) ja tapaturmavakuutusmaksu laski 0,55 %:iin (0,65 % vuonna 2020). Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista oli 57,7 %.
Pääluokkien ulkoisten toimintakatteiden toteutuminen 1.1.-31.12.2021
Halllinto
Seurakunnallinen toiminta
Hautaustoimi
Kiinteistötoimi
Yhteensä

Talousarvio muutosten jälkeen
403 610,00

Toteuma
Poikkeama
366 647,88 36 962,12

%
90,8

1 042 255,00
918 601,42 123 653,58
157 360,00
146 638,76 10 721,24
928 590,00
683 029,11 245 560,89
2 531 815,00 2 114 917,17 416 897,83

88,1
93,2
73,6
86,4

Pääluokassa 1 Hallinto suurimmat erot talousarvion ja toteuman välillä olivat
henkilöstön koulutuspalveluissa -8234,36 €, Kipan palvelumaksuissa -2 529,53
€, ICT-laitteissa ja tarvikkeissa -2 838,48 €, toimistotarvikkeissa ja -materiaaleissa -2 993,84 sekä työterveyshuollossa +5 445,62. Henkilöstökulut olivat
12 997,92 € arvioitua pienemmät.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2021
jatkuu…
Pääluokassa 2 Seurakunnallinen toiminta suurin alitus oli henkilöstökuluissa,
joissa toteuman ero talousarvioon oli -33 956,49 €. Lisäksi talousarvio alittui matkakustannuksissa ulkopuolisille -11 115,80 €, ravitsemuspalvelut, muut 11 160,02 €, kuljetuspalveluissa -7 265,50 € ja henkilöstön koulutuspalveluissa 6 861,20 € ja elintarvikkeissa -15 011,97 € sekä tuottojen puolella kerhomaksuissa -682,00 €. Näiden alitusten suurimpana yksittäisenä tekijänä oli Covid-19
pandemian vaikutus seurakunnan toimintaan.
Pääluokan 4 Hautaustoimi osalta suurimmat alitukset olivat haudankaivuupalveluissa -2 577,37 € ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa -7 561,59
€. Vuodelle 2021 suunniteltu sähkötolppien määrän kasvattaminen jäi toteutumatta ja se siirrettiin toteutettavaksi vuodelle 2022. Nämä mukaan lukien
palvelujen ostot olivat -11 387,18 € arvioitua pienemmät.
Pääluokan 5 Kiinteistötoimi osalta eroja oli asuntojen vuokratuotoissa -5 970,86
€ ja seurakuntatilojen vuokratuotoissa -1 295,00 €. Puun myyntituottoja saatiin
61 074,50 € arvioitua enemmän. Talousarviossa olleita suunniteltuja hankkeita
jäi toteutumatta tai siirrettiin vuoteen 2021. Suurimpia vuoteen 2022 siirtyneitä
hankkeita olivat Vampulan seurakuntatalon ja Vampulan pappilan kuntotutkimukset, yhteensä 50 000,00 €. Lisäksi rivitalon purkuun liittyviin toimiin oli varattu
85 000,00. Rivitalon purku ei toteutunut vuonna 2021 vaan siirrettiin toteutettavaksi vuodelle 2022.
Verotuloja ja valtionrahoitusta seurakunnille tilitettiin vuonna 2021 2 102 346 €
(2020: 2 086 308 €). Vuonna 2021 verotuloja tilitettiin seurakunnalle 16 038 €
enemmän kuin vuonna 2020, muutos oli +0,8 %. Vuosikate oli 450 236,79 €,
josta poistojen ja poistoeron jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui 180 451,22
€. Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 387 956 euroa tilikauden aikana.
Kirkkohallituksen ohjeen mukaan seurakunnan talous edellyttää toimenpidesuunnitelman tekemistä ja hyväksymistä, kun tuloslaskelma päättyneeltä tilikaudelta
osoittaa alijäämää eikä taseessa ole edellisten tilikausien ylijäämää sen kattamiseen.
Vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätökset olivat ylijäämäisiä, kun taas sitä edeltävän
vuoden 2018 tilinpäätös oli alijäämäinen. Vuoden 2017 tilinpäätös oli jälleen ylijäämäinen ja sitä edeltävän vuoden 2016 tilinpäätös oli alijäämäinen.
Seurakunnalla on taseessa edellisten kausien ylijäämä/alijäämä- tilillä
1 049 800,35 €. Vuoden 2021 tilinpäätös on alijäämäinen, mutta taseessa on
edellisten tilikausien ylijäämää, joten edellytykset toimenpidesuunnitelman laatimiseksi eivät täyty.
Tilikauden alijäämä on 180 451,22 €. Tulosta on käsitelty tilinpäätöksessä seuraavasti:
Tilikauden tulos
-194 855,88 €
Poistoeron vähennys
+14 404,66 €
-180 451,22 €

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2021
jatkuu…
Huittisten seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2021 tilinpäätös tilinpäätöskirjan sivuilla 100-105.
Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on alijäämäinen 6 595,91 €. Tilikauden 2021 alijäämä kirjataan hautainhoitorahaston taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.
Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, puh. 044 056 0176.

Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2021 liitteiden mukaisina ja allekirjoittaa tilinpäätöksen (liite 1) sekä jättää tilit tilintarkastajien
tarkastettavaksi.
2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilintarkastuksen jälkeen kirkkoneuvoston hyväksymän tilinpäätöksen vuodelta 2021.
3) esittää kirkkovaltuustolle, että Huittisten seurakunnan tilikauden alijäämä
180 451,22 € kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”. Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä
ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 1 049 800,35 €. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden
tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.
4) esittää kirkkovaltuustolle, että hautainhoitorahaston tilikauden alijäämä
6 595,91 € kirjataan hautainhoitorahaston taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.
5) korjataan tilinpäätöksen sivulla 74 olevat Vampulan kirkon tunnusluvut.
Sinikka Ritakallio esitti vastaehdotuksen: ”tilinpäätös ja toimintakertomus palautetaan valmisteluun ja tuodaan uudelleen kirkkoneuvoston päätettäväksi, kun
seuraaviin seikkoihin saadaan tarkempi selvitys: Hakanpään maatilan rahaston
tasearvo ja pääoman kehitys omistusajalta tulee selvittää tarkasti edellisissä tilinpäätöksissä annettujen lukujen pohjalta. Metsän myynnin asiakirjat tulee
tarkastaa huolellisesti ja metsänhoidon ja kiinteistötoimen asiantuntijapalveluiden
hankinta ja laskutus tulee selvittää tarkemmin. Palveluiden ja rakennusinvestointien hankintamenettelyyn tulee kiinnittää entistä tarkempaa huomiota, jotta
pystymme luotettavasti ja kohtuuhinnalla toteuttamaan seurakunnalle tärkeitä tukitoimintoja. Lisäksi vuosikertomukseen olisi hyvä lisätä tiedot myös
evankelioimistyön vastuuryhmän jäsenistä.”
Ritakallion ehdotusta ei kannatettu.
Päätös: Päätettiin vs. talouspäällikön päätösehdotuksen mukaisesti.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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HUITTISTEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2021
jatkuu…

Sinikka Ritakallio jätti päätökseen eriävän mielipiteen (liite 3) ja kieltäytyi allekirjoittamasta tilinpäätöstä.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska asian käsittely
on valmistelua (KL 24:5).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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PÄIVÄKERHOTILOJEN VUOKRAAMINEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN KÄYTTÖÖN

Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen
Kaupungin sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen edustajien kanssa on käyty keskustelua heidän mahdollisesta tarpeestaan vuokrata seurakunnan tiloja varhaiskasvatuksen päivähoidon käyttöön. Tarve lisätiloille on syntynyt, kun Ukrainasta
Suomeen tulleet lapset otetaan kaupungin varhaiskasvatuksen piiriin.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 3/8.3.2022 57 § 5) päättänyt, että ”seurakunta
voi tarvittaessa antaa tilojaan kaupungin käytettäväksi, mutta asiasta sovitaan
erikseen, kun tilojen tarpeesta on tarkempi tieto.”
Kaupungin taholta on pyydetty tarjousta tilojen vuokraamisesta ja vuokraamisen
ehtoja sähköpostitse 12.3.2022. Tarkempi selvitys seurakunnan määrittelemästä
vuokrasta ja sen ehdoista liitteessä 1. Pohjapiirros vuokrattavista tiloista sekä
hahmotelma aidan sijoittelusta liitteessä 2. Vuokraamiseen liittyen joitain asioita
voidaan joutua sopimaan varhaiskasvatuksen tarpeita huomioiden esimerkiksi
seurakunnan astioiden käyttöä tai muuta vastaavaa koskien, josta viranhaltijat
voivat sopia yhdessä kaupungin kanssa.
Vuokraaminen edellyttää myös standardit täyttävän aidan rakentamista piha-alueen ympärille. Tästä huolehtii keskustelujen perusteella seurakunta. Tämä tarve
on olemassa myös omassa toiminnassa, jonka vuoksi on suositeltavaa, että aita
joka tapauksessa rakennetaan. Aidan osalta on mitattu, että itse aitaa tarvitaan
noin 75 metriä, jonka lisäksi kolme porttia. Osaa aidattavasta alueesta käytetään
myös pelastustienä, joka otetaan huomioon porttien mitoituksessa. Aidan rakentamisen materiaalikustannukset ovat noin 6000 euroa.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526.

Päätösehdotus (vs. kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta
1) vuokraa tilat kaupungille liitteessä 1 mainittujen ehtojen mukaisesti, mikäli
kaupunki hyväksyy ehdot ja esittää toiveen vuokraamisesta, ja
2) rakentaa standardit täyttävän aidan piha-alueen ympärille tarvittaessa liitteen
2 mukaisesti, sekä
3) mahdollisen vuokrasuhteen syntyessä valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja sopimaan vähäisistä muutoksista vuokraamisen
ehtoihin.
Aila Hänninen jääväsi itsensä kohdan 67 § käsittelystä eikä osallistunut asian käsittelyyn klo 18.10-18.15.
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
1) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen hanketyöryhmän rooli
Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
KN 9/20.7.2021 156 § 3)
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.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
1) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen hanketyöryhmän rooli
jatkuu…
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€
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.

jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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68 §

PÖYTÄKIRJA
4/29.3.2022

SIVU
10/24

MUUT ASIAT
1) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen hanketyöryhmän rooli
jatkuu…
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;
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

jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
1) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen hanketyöryhmän rooli
jatkuu…
o

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
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

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

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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1) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen hanketyöryhmän rooli
jatkuu…
-

-

-

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
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

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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68 § MUUT ASIAT
1) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen hanketyöryhmän rooli
jatkuu…
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
▪ 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).

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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MUUT ASIAT
1) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen hanketyöryhmän rooli
jatkuu…
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.

----------------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.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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1) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen hanketyöryhmän rooli
jatkuu…
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
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.

-----------------

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 9/20.7.2021 156 § 3) päättänyt perustaa
Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutokselle hanketyöryhmän. Hanketyöryhmä osallistuu hankkeen valmisteluun ja läpivientiin siten, että hanketyöryhmän
toimintakausi on maalämpöhankkeen valmistumiseen asti, kuitenkin enintään
vuoden 2022 loppuun asti.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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1) Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen hanketyöryhmän rooli
jatkuu…

Hanketyöryhmä on kokoontunut seuraavasti:
-7.9.2021 Palaveri Vampulan kirkolla, osallistujat: Museoviraston edustaja,
sprinklerisuunnittelija, hanketyöryhmä ja Jukka Hammaren/FinProma Oy..
-15.10.2021 Suunnittelutarjousten tarjousvertailut, Aurora-Sali, osallistujat: hanketyöryhmä
-1.12.2021 Suunnittelun aloituskokous Vampulan kirkossa, osallistujat: suunnittelijat, hanketyöryhmä ja Jukka Hammaren/FinProma Oy
-28.1.2022 Suunnittelukokous Teams -etäyhteydellä, osallistujat: suunnittelijat,
hanketyöryhmä ja Jukka Hammaren/FinProma Oy
Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen hanke on edennyt vaiheeseen, jossa valmistellaan urakan kilpailutuksen tarjouspyyntöä. Hankkeen koon
vuoksi olisi syytä määritellä hanketyöryhmälle valtuudet, jossa he voivat tehdä
urakan edetessä päätöksiä kiireellisistä pienistä muutoksista ja yksityiskohtien
määrittelemisestä.
Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, puh. 044 056 0176.

Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto myöntää hanketyöryhmälle
valtuudet tehdä päätöksiä kiireellisistä pienistä muutoksista ja yksityiskohtien
määrittelemisestä, joita saattaa tulla urakan edetessä.

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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2) Ruumisvaunujen entisöinti
Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
KN 9/20.7.2021 150 §
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 saattokulttuurissa 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 aseman, ja katujen varsille kertyikin aina uteliaita katsomaan,
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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.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.
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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.

----------------------KN 16/27.12.2021 261 § 1)
Valmistelija: vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
Vs. talouspäällikkö on ollut yhteydessä Kirkkohallituksen kulttuuriperintöasiantuntijaan.
Asiantuntijan mukaan Museovirasto ei välttämättä myönnä avustusta ruumisvaunujen
entisöintiin, koska kirkollinen esineistö kuuluu Kirkkohallituksen saaman Valtion avustuksen piiriin. Asiantuntija suosittelee hakemaan avustusta Kirkkohallitukselta.
Ruumisvaunujen entisöintiin on varattu talousarvioon vuodelle 2022 määräraha. Kirkkohallitukselta tulisi hakea avustus vuonna 2022 tehtävien hankkeiden osalta vuoden 2021
loppuun mennessä. Avustuksen hakemiseen pitää olla kirkkoneuvoston päätös.
Lisätietojen antaja: vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan omistamien
1800-1900-luvun vaihteessa rakennettujen ruumisvaunujen entisöintiin haetaan avustusta Kirkkohallitukselta ja valtuuttaa vs. talouspäällikön tarvittaessa allekirjoittamaan
asiakirjat.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukaisesti.

--------------------------Kirkkohallituksen kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto on käsitellyt Huittisten seurakunnan avustushakemusta 1800-1900 -luvun vaihteessa
rakennettujen ruumisvaunujen entisöintiin. Tammiston mukaan avustuksen saamiselle ei näyttäisi olevan estettä. Kirkkohallitus käsittelee avustushakemukset
täysistunnossa 19.4.2022. Avustusta voi saada jopa 70 %:ia kustannuksista.
Avustus on voimassa avustuksen myöntämisvuoden ja sitä seuraavat kolme
vuotta. Avustushakemusta varten Tammisto on kysellyt seurakunnasta minkälaiseen käyttötarkoitukseen ruumisvaunut tulevat. Vs. talouspäällikkö on selvittänyt
kirkkoherralta ja talouspäällikkö Sanna Kempiltä asiaa, ja heidän mukaansa ruumisvaunut on suunniteltu laitettavan näytille, tarkoitus ei ole ottaa niitä käyttöön.
jatkuu…
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Kirkkohallituksen avustushakemuksen mukana lähetettiin liitteenä Kiesimestareiden tarjous ruumisvaunujen entisöinnistä (tarjous liitteenä 1). Tammiston mukaan
Kiesimestareiden tarjouksessa mainitut toimenpiteet ovat liian järeitä ja niiden
mukana menetettäisiin liikaa alkuperäistä. Tammisto on konsultoinut Kansallismuseon konservaattori Aki Arposta, jolla on kokemusta Kansallismuseon
kokoelmissa olevista vaunuista ja kieseistä. Arponen korosti, että tärkeintä on
miettiä vaunujen olosuhteet kuntoon, eli päättää vaunujen säilytyspaikka konservoinnin jälkeen. Mikäli säilytyspaikaksi suunnitellaan kirkkoa, hän ei pidä
kirkkosalia soveltuvana paikkana. Kirkon eteinen tai asehuone on mahdollinen,
mikäli tilassa ei ole liian voimakasta lämmitystä (kiesien puuosat halkeilevat). Ilman asianmukaista säilytyspaikkaa hänen mukaansa ei ole järkeä tehdä mitään
konservointitoimenpiteitä vaunujen säilymisen edistämiseksi, sillä tehty työ valuu
hukkaan väärässä säilytyksessä.
Mikäli seurakunta päättää entisöidä ruumisvaunut, on syytä pyytää tarjouksia
konservointiyrityksiltä. Konservointiyrityksillä on se hyvä puoli, että heillä on eri
alojen konservaattoreita samassa yrityksessä, sillä ruumisvaunut ovat monimateriaaliset. Tällöin työhön tarvitaan ainakin maalauspintaan erikoistunutta
konservaattoria ja huonekalu-/esinekonservaattoria sekä mahdollisesti muidenkin
materiaalien taitajia. Kiesimestareilta on mahdollista pyytää myös uusi tarjous,
mutta on hyvä tiedostaa, että heidän restaurointityössään tähtäin on erilainen
kuin konservaattorin suorittamassa työssä. Konservoinnissa esimerkiksi vanha
maalipinta kiinnitetään uudelleen (ei poisteta vanhoja maaleja) ja vaunut puhdistetaan. Konservointityö saattaa olla huomattavasti kalliimpaa kuin
Kiesimestareiden tarjouksessa.
Seurakunnan tulisi ensisijaisesti selvittää ruumisvaunujen säilytyspaikka. Säilytyspaikan valintaan saa apua asiantuntijoilta esimerkiksi Kansallismuseosta.
Säilytyspaikka ei saa olla liian lämmin, koska liian lämpimässä tilassa puuosat
saattavat alkaa hajota. Ruumisvaunut ovat kooltaan suuret (pituus 350 cm, leveys 165 cm, korkeus 235 cm ja erillisen ristin korkeus 42 cm). Seurakunnan
omat tilat eivät ole tällä hetkellä säilytykseen mahdolliset, tilat ovat liian lämpimät
eivätkä ruumisvaunut mahdu ovista kokonaisina. Ruumisvaunut ovat tällä hetkellä säilytyksessä seurakuntalaisen navetanvintillä. Vs. talouspäällikkö on
tiedustellut mahdollisuutta säilyttää ruumisvaunuja nykyisessä säilytystilassa,
kunnes saadaan ratkaisu säilytyspaikalle. Seurakuntalaisen mukaan säilytystä
voidaan jatkaa edelleen.
Kirkkohallituksen kulttuuriperintöasiantuntija suosittaa tässä vaiheessa, että seurakunta miettii ruumisvaunujen säilytyspaikan asiantuntijan kanssa ja kilpailuttaa
entisöinnin uudelleen sekä hakee avustusta uudelleen myöhemmin.
jatkuu…
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Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, puh. 044 056 0176.

Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että Huittisten seurakunta vetää nykyisen avustushakemuksen kirkkohallituksesta ja selvittää
asiantuntijoiden kanssa ruumisvaunuille mahdollisen säilytyspaikan. Mikäli säilytyspaikka selviää, lähetetään tarjouspyynnöt entisöinnistä konservaattoreille ja
haetaan avustusta myöhemmin uudelleen Kirkkohallitukselta.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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Huittisten kirkon tuhkakeskiviikon 2.3.2022 iltakirkossa oli kerätty kolehti La Roca
Lähetysystävät ry:lle, koska aikaisemman sopimuksen mukaan iltakirkkojen kolehdit on muutenkin kerätty La Rocalle. Huittisten kirkon kolehtilistalla kohteena
oli ollut Kirkon Ulkomaanapu.
Lisätietoja antaa vs. kirkkoherra Jyrki Smolander p. 0440 560165
Päätösehdotus (vs. kirkkoherra): Kirkkoneuvosto muuttaa kolehtisuunnitelmaa
siten, että tuhkakeskiviikon 2.3. kolehti kerätään La Roca Lähetysystäville.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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Vähäjoen yksityistien vuosikokous pidetään 28.4.2022 klo 18:00 Ala-Satakunnan
Osuuspankissa Vampulassa.

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

Päätös: Edustajaa vuosikokoukseen ei nimetty.

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

69 §

ILMOITUSASIAT
1. Talouspäällikön päätökset: 14–21/2022
2. Kirkkoherran päätökset: 6/2022
3. Turun hallinto-oikeus on tehnyt ratkaisun 25.02.2022 20049/2021 Muu kirkollisasia Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto Suomen Rakennusterveyspalvelut
Oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten hankinta.
4. Jumalanpalvelusten radiointi: Järviradiolta tulleen tiedon mukaan radiointi voidaan aloittaa aikaisintaan 11.4.2022.

Päätösehdotus (vs. kirkkoherra): Ilmoitetaan tiedoksi.

Päätös: Ilmoitettiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Viranhaltijapäätöksistä on erikseen annettu muutoksenhakuohjeet. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Kirkkoherran ehdotus: Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 1.4.2022 –
15.4.2022 viraston aukioloaikana ja siitä ilmoitetaan ko. aikana viraston ilmoitustaululla.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

71 §

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

72 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.51 ja luki Herran siunauksen.

_________________________
Jyrki Smolander
puheenjohtaja

_________________________
Tuula Jokela
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi
Huittinen 1.4.2022

_________________________
Sinikka Ritakallio

_________________________
Matti Virtanen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 1.4.2022 – 15.4.2022 viraston aukioloaikana ja siitä on ilmoitettu ko.
aikana viraston ilmoitustaululla.
Huittinen 16.4.2022

__________________________
Jani Laaksonen, kirkkoherra
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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