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Aika

Tiistai 12.4.2022 klo 17.30–19.23

Paikka

Huittisten seurakuntakeskus Toivon-sali

SIVU
1/25

Jäsenet:
Jani Laaksonen, khra, puheenjohtaja, sihteeri
Ilona Kojo
Aarno Korpela
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio, varapuheenjohtaja
Matti Virtanen
Varajäsenet, paikalla:
Päivi Huhtanen, Mari Suomelan varajäsen, saapui kohdan 73 § käsittelyn aikana.
Jäsenet, poissa:
Niina Immonen
Mari Suomela
Muut läsnäolijat:
Lasse Luoto, kirkkovaltuuston puh.joht.
Jyrki Smolander, kappelisrk:n kappalainen, poissa kokouksesta kohdan 85 § käsittelyn ajan 18.33–18.35.
Jukka Hammarén, FinProma Oy, paikalla kokouksessa klo 17.41–18.06 vastaamassa kohdissa 78 § - 80 § käsiteltäviin asioihin liittyviin kysymyksiin.
Muut läsnäolijat, poissa:
Tuula Jokela, sihteeri
Eeva Ala-Haavisto, vs. talouspäällikkö
Aila Hänninen, kirkkovaltuuston varapuh.joht.

Käsiteltävät asiat:
73 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
Päivi Huhtanen saapui 17.35

74 §

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
5.4.2022.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköisesti 5.4.2022.

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

75 §

SIHTEERIN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan
viranhaltija.
Päätösehdotus: Koska Tuula Jokela on estynyt saapumaan tähän kokoukseen,
valitaan kokoukselle sihteeri.

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi puheenjohtaja Jani Laaksonen.

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

76 §

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 Niina Immonen ja Ilona Kojo.
Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aarno Korpela ja Matti Virtanen.
Pöytäkirja tarkastetaan 14.4.2022 kello 13 Huittisten seurakuntakeskuksen kirjastossa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aarno Korpela ja Matti Virtanen. Pöytäkirja tarkastetaan 14.4.2022 kello 13 Huittisten seurakuntakeskuksen kirjastossa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus: Työjärjestys hyväksytään jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti
lisäten kohtaan 85 § Muut asiat 3) Muutos kolehtikohteeseen Huittisten kirkossa,
4) Hautausmaiden katselmukset 2022, 5) Kulman pappilan päätyjulkisivun ja kellarin suunnitelmien vähäisten muutosten hyväksyminen sekä kiireellisistä asioista
päättäminen, 6) Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n toimiminen asiamiehenä KHO:ssa asiassa Muu kirkollisasia Huittisten seurakunnan
kirkkoneuvosto Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten hankinta, 7) Irtaimiston myynti, 8) Seurakunnan edustaja Suomen
Lähetysseuran vuosikokoukseen 21.5.2022, 9) Päivi Huhtasen aloite: Muutos
seurakuntatietoihin

Päätös: Hyväksyttiin esityslista lisäten kohtaan 85 § Muut asiat 3) Muutos kolehtikohteeseen Huittisten kirkossa, 4) Hau-tausmaiden katselmukset 2022, 5)
Kulman pappilan päätyjulkisivun ja kellarin suunnitelmien vähäisten muutosten
hyväksyminen sekä kiireellisistä asioista päättäminen, 6) Suomen Hankintajuristit
Asianajotoimisto Oy:n toimiminen asiamiehenä KHO:ssa asiassa Muu kirkollisasia Huittisten seurakunnan kirkko-neuvosto Suomen Rakennusterveyspalvelut
Oy rakenteisiin menevien kunto-tutkimusten hankinta, 7) Irtaimiston myynti, 8)
Seurakunnan edustaja Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 21.5.2022,
Päivi Huhtasen asia 9) Aloite: Muutos seurakuntatietoihin.

Jukka Hammarén oli paikalla kokouksessa 17.41–18.06

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSEN TARJOUSPYYNNÖN, RAKENNESUUNNITELMIEN SEKÄ KUNTOTUTKIMUKSEN
PERUSTEELLA MUKAAN OTETTAVIEN LISÄYSTEN HYVÄKSYMINEN

Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen rakennuspiirustukset on hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa KV 1/1.3.2022 7 §. FinProma Oy on
valmistellut hankkeen urakkatarjouspyyntöä, urakkatarjouslomaketta, urakkaselvitystä sekä turvallisuusasiakirjaa, jotka ovat liitteinä 1-4. Urakkatarjouspyynnön
liitteitä ovat lisäksi kirkkovaltuuston hyväksymät rakennuspiirustukset sekä tämän pykälän yhteydessä käsiteltävät rakennesuunnitelmat. Mikäli
kirkkoneuvosto hyväksyy tarjouspyynnön liitteineen, tarjouspyyntö liitteineen julkaistaan 13.4.2022 Julkisten hankintojen palvelu Hilmassa
(www.hankintailmoitukset.fi).
A-Insinöörit Oy:n laatimat rakennesuunnitelmat (liite 5) valmistuivat 5.4.2022.
Suunnitelmia ei ole kaikilta osin voitu viimeistellä ennen purkutyön tekemistä.
Rakennesuunnitelmat ovat osa Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutostyön toteutussuunnittelua.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 2/8.2.2022 35 § päättänyt, että urakkaan lisätään kuntotutkimuksessa havaittuja korjauksia. Arkkitehtitoimisto Mikko Uotilan
mukaan ei ole tarvetta tehdä lattian aukaisua ja rivinteerauksen poistoa. Hänen
mukaansa lattiassa, josta kosteus nousee, ei ole eloperäistä materiaalia, tilassa
ei ole havaittavaa hajuongelmaa, tila ei ole yhteydessä kirkkosaliin eikä ole sellainen, jossa oleskellaan tai työskennellään. Seinien kosteus voidaan poistaa
tuulettamalla ja lämmittämällä tilaa, voidaan laittaa seinä- ja oviventtiilit, aukkoja
sisäpuolisen verhomuurauksen ilmankierron tehostamiseksi ja vesisäiliöaluetta
voidaan vahvistaa. Kuntotutkimuksen perusteella nämä olisivat kuitenkin tarpeellisia ja ne olisi järkevintä tehdä urakan yhteydessä. Vampulan kirkon
kuntotutkimusraportti on jaettu kirkkoneuvoston jäsenille kirkkoneuvoston kokouksessa 8.3.2022. Kuntotutkimuksen perusteella lämpökeskuksessa
(kattilahuoneessa) öljylämmitys- ja puhalluslaitteistojen poiston yhteydessä olisi
luontevaa korjata huoneen riskirakenteet. Maanvastaisten seinien sisäpuoliset
tiiliverhoilut ja eristeet suositellaan purettavaksi. Myös lattian rakenne olisi suositeltavaa uusia samassa yhteydessä, jolloin betonilaatan alle saataisiin
asianmukainen kapillaarikatkokerros sekä lämmöneristys.
Sprinklerin sammutusvesisäliöiden sijoitus lämpökeskukseen edellyttää lattian
vahvistamista, joka puolestaan edellyttää sisäpuolisen rivinteerausmuurauksen
poistamista vähintään sammutusvesisäiliöiden osuudelta, eli vajaa puolet muurauksista.
Kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö ovat pyytäneet Jukka Hammarénin/FinProma
Oy asiantuntijaksi.
Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, p. 044 056 0176.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSEN TARJOUSPYYNNÖN, RAKENNESUUNNITELMIEN SEKÄ KUNTOTUTKIMUKSEN
PERUSTEELLA MUKAAN OTETTAVIEN LISÄYSTEN HYVÄKSYMINEN
jatkuu…
Päätöksenteon pohjaksi on pyydetty museoviraston kantaa teknisen tilan muutostöihin, ja museoviraston asiantuntija Mikko Mannberg pitää oikeana noudattaa
A-insinöörien erityisasiantuntijan ja projektipäällikkö Hammarénin ohjetta teknisen tilan rakenteiden suhteen.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto hyväksyy
1. hankkeen tarjouspyynnön liitteineen julkaistavaksi Julkisten hankintojen palvelu Hilmassa 13.4.2022.
2. urakkaan liittyvät A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n laatimat rakennesuunnitelmat.
3. kuntotutkimuksessa havaittujen korjausten tekemisen urakan yhteydessä.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi
1. hankkeen tarjouspyynnön liitteineen julkaistavaksi Julkisten hankintojen palvelu Hilmassa 13.4.2022.
2. urakkaan liittyvät A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n laatimat rakennesuunnitelmat.
3. kuntotutkimuksessa havaittujen korjausten tekemisen urakan yhteydessä.

Muutoksenhaku: 1: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska asian käsittely on valmistelua (KL 24:5). 2-3: Tähän päätökseen voi hakea muutosta
kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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VAMPULAN KIRKON SPRINKLERIJÄRJESTELMÄN VESISÄILIÖIDEN SIJOITTAMINEN

Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
Huittisten seurakunnan talousarvioon on varattu vuodelle 2022 investointisuunnitelmaan 24 800 €. Investointisuunnitelman mukaan Vampulan kirkon
sprinklerijärjestelmän vesitankin täyttöyhteys tehdään liittämällä yhteys vesitankkeihin. Mikäli vesitankkiin liittäminen ei onnistu, suunnitellaan liitäntä suoraan
sprinklerijärjestelmään. Tällöin Vampulan kirkon sammutusvesi on tarkoitus syöttää suoraan sprinklerilaitteistolle, jolloin nykyinen ja tarpeeseen nähden liian
pieni sammutusvesisäiliö voidaan poistaa sakastista.
Mikäli nykyinen vesisäiliöratkaisu päätetään säilyttää, se vaatii toisen samankokoisen säiliön asentamista. Syksyllä 2021 tehdyn virtaamamittauksen perusteella
muutos olisi voitu tehdä siten, että nykyinen veden syöttöjohto liitetään suoraan
sprinkleriin ilman vesisäiliötä. Tarkastuslaitoksen lausunto 27.9.2021 esittää kysymyksen, joka tulee huomioida muutoksessa: ” Mittauksesta ei selviä 0virtaaman painetaso eikä vesilähdekäyrän muoto. Vesilaitokselta tulee varmistaa, onko mahdollista, että vesijohdon yleinen vedenkulutus on suurempi kuin
mittaustilanteessa…”
Jukka Hammaren/FinProma Oy on ottanut yhteyttä Vampulan vesihuoltoon/Timo
Talvitiehen. Timo Talvitie kertoi seuraavaa: Nykyinen vesijohto kirkkoon tulee
vain yhden vesilaitoksen pumpun takaa. Veden tulo ei ole sprinklerin suoralle vedensyötölle kelvollinen, vaan vaatii vesisäiliöt, esim. sähkökatkon, pumpun
huollon tai muun virhetilanteen keskeyttäessä veden saannin tilapäisesti. Talvitie
ehdotti vaihtoehtoista ratkaisua, joka olisi edullisempi toteuttaa kuin mitä alkuperäisessä tarjouksessa ollut toista kautta kirkkoon tuleva vesijohto maksaisi.
Nykyinen ja tarvittava uusi vesisäiliö sijoitettaisiin huoltorakennukseen ja niiden
täyttö halutulla tavalla (esim. automaattitäytöllä). Säiliöt kytkettäisiin painepumppuun, joka pumppaa veden nykyistä vesijohtoa pitkin kirkon sprinklerille. Pumppu
tarvitsisi varmistaa sähkökatkon varalta varavoimalla (aggregaatti), joka käynnistyisi automattisesti sprinklerin lauettua sähkökatkon aikana. Muulloin pumppu
toimisi normaalilla verkkovirralla. Tämä olisi mahdollisesti halvin ja toimiva ratkaisu, joka täyttäisi viranomaisvaatimukset. Kirkon puolella tarvitsisi tehdä samat
muutokset, joita on jo suunniteltu: vesisäiliön poisto ja veden syöttö lämpökeskuksen kautta sprinklerille. Toinen vaihtoehto olisi tuoda kirkkoon uusi vesijohto,
joka saa veden vesilaitokselta kahdesta suunnasta ja on siten sprinklerijärjestelmän edellyttämä varmistettu veden syöttö. Kustannusarvioita kummastakaan
vaihtoehdosta ei ole olemassa.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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VAMPULAN KIRKON SPRINKLERIJÄRJESTELMÄN VESISÄILIÖIDEN SIJOITTAMINEN
jatkuu…
Seurakunnan puutarhuri, kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö ovat käyneet tutustumassa Vampulan tiloihin. Huoltorakennuksessa jouduttaisiin tekemään
muutoksia ja purkutöitä sekä vahvistamaan lattiaa. Katselmuksen perusteella paras säiliöiden paikka olisi nykyisessä paikassa kirkossa. Rakennesuunnittelija on
käynyt tarkastamassa Vampulan kirkossa nykyistä vesisäiliön paikkaa kirkon sakastissa. Lattiarakenne ei kestä toista saman kokoista säiliötä, vaan sitä pitäisi
vahvistaa. Uudeksi sijoituspaikaksi on tullut uutena vaihtoehtona lämpökeskus.
Lämpökeskukseen näyttäisi jäävän lattiatilaa uuden lämmitysjärjestelmän myötä.
Vesisäiliöt voitaisiin asentaa kokonaan lämpökeskukseen. Nykyinen säiliö on 3
m pitkä eikä mahdu lämpökeskukseen. Vaadittava vesitilavuus vähintään 4000 L
saavutetaan kolmella pienemmällä säilöllä, jotka sopivat lämpökeskukseen tarpeettomaksi jäävän kuilumuurauksen purkamisen jälkeen. Tarvittaessa nykyinen
kaasutoiminen painepumppu siirretään lämpökeskukseen, mikäli lämpökeskuksen ja sprinkleritilan välinen korkeusero ei ole riittävä. Kaasusäiliöt ja muu
laitteisto jäävät paikoilleen. Tarvitaan ainoastaan putkituksia lämpökeskuksen ja
nykyisen laitteiston välille sekä mahdollisesti pieniä sähköasennuksia. Sprinklerisuunnittelijan mukaan tämä vaihtoehto on toimiva ja halvin ratkaisu.
Sprinklerisäiliöiden sijoittamisesta on suunnitelmavaihtoehto 1 jota on käytetty
myös arkkitehtispiirustuksessa.
Vesisäiliöiden sijoittaminen lämpökeskukseen edellyttää nykyisen lattiarakenteen
purkamisen ja uuden vahvemman lattiarakenteen tekemisen.
Kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö ovat pyytäneet Jukka Hammarénin/FinProma
Oy asiantuntijaksi.
Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, puh. 044 056 0176.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää sijoittaa sprinklerisäiliöt
Vampulan kirkon lämpökeskukseen.

Päätös: Päätös 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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RIVITALON PURKAMISEN SEKÄ KULMAN PAPPILAN JA KAUKOLÄMPÖKESKUKSEN MUUTOKSIEN TARJOUSPYYNNÖN SEKÄ
RAKENNESUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
Kulman pappilan päätyjulkisivun ja kellarin suunnitelmien rakennuspiirustukset
on hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa KV 1/1.3.2022 6 §. FinProma Oy on
valmistellut hankkeen tarjouspyyntöä, tarjouslomaketta, urakkaohjelmaa sekä
turvallisuusasiakirjaa, jotka ovat liitteinä 1-4 (toimitetaan kirkkoneuvostolle sähköpostilla ennen kokousta, kun liitteet on toimitettu seurakuntaan).
Urakkatarjouspyynnön liitteitä ovat lisäksi kirkkovaltuuston hyväksymät rakennuspiirustukset sekä tämän pykälän yhteydessä käsiteltävät
rakennesuunnitelmat. Mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy tarjouspyynnön liitteineen
julkaistavaksi, tarjouspyyntö liitteineen julkaistaan 13.4.2022 Julkisten hankintojen palvelu Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi).
Hankkeen urakkalaskentaan liittyvät Sitowise Oy:n tekemät rakennesuunnitelmat
ovat rakennetyypistä, purkulaajuudesta, kellarin maanpaineseinästä, 1. krs:n rakenteista sekä vesikatosta. Suunnitelmat ja rakennuspiirustusluettelo ovat
liitteinä 5-10.Rakennesuunnitelmat ovat osa urakan toteutussuunnittelua.
Kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö ovat pyytäneet Jukka Hammarenin/FinProma
Oy asiantuntijaksi.
Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, p. 044 056 0176.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto hyväksyy
1. hankkeen tarjouspyynnön liitteineen julkaistavaksi Julkisten hankintojen palvelu Hilmassa 13.4.2022
2. urakkaan liittyvät Sitowise Oy:n laatimat rakennesuunnitelmat.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi
1. hankkeen tarjouspyynnön liitteineen julkaistavaksi Julkisten hankintojen palvelu Hilmassa 13.4.2022, lisäten tarjouspyyntöön tiedon kirkkoneuvoston
kokouksen ajankohdasta, 24.5.2022 ja tiedon urakan rajojen sopimisesta
seurakunnan kanssa erikseen
2. urakkaan liittyvät Sitowise Oy:n laatimat rakennesuunnitelmat.

Muutoksenhaku: 1: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska asian käsittely on valmistelua (KL 24:5). 2: Tähän päätökseen voi hakea muutosta
kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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SEURAKUNTAMESTARIN PALKKAAMINEN

KN 3/8.3.2022 57 § 8)
Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
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. 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.
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: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, puh. 044 0560 176.

Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että:
1) Seurakuntamestarin työsuhde julistetaan haettavaksi 31.3.2022 klo 12 mennessä;
2) Työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva, koeaika on 6 kuukautta;
3) Työsuhteen palkkaus määräytyy kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 401 mukaan, lisäksi vaativuusosa 62,56 €/kk ja erityinen osa 100,36 €/kk;
4) Hakuilmoitus julkaistaan Huittisten seurakunnan omilla verkkosivuilla, Lauttakylälehdessä, Alueviesti-lehdessä ja Te-palvelut.fi -verkkosivuilla (ent. mol.fi) sekä seurakunnan ilmoitustaululla;
5) Valitaan työryhmä haastattelemaan hakijat.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
81 §

PÖYTÄKIRJA
5/12.4.2022

SIVU
10/25

SEURAKUNTAMESTARIN PALKKAAMINEN
jatkuu…
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että:
1) Seurakuntamestarin työsuhde julistetaan haettavaksi 31.3.2022 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, evl.fi/rekrytointi
-sivulla, Lauttakylä-lehdessä, Alueviesti-lehdessä ja Te-palvelut.fi -verkkosivuilla (ent.
mol.fi) sekä seurakunnan ilmoitustaululla;
5) Valitsee työryhmään Eeva Ala-Haaviston, Jyrki Smolanderin, Reima Puukin, Matti
Virtasen ja Ilona Kojon haastattelemaan hakijat.

--------KN 5/12.4.2022 79 §

Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
Hakijoita seurakuntamestarin työsuhteeseen oli yhteensä viisi henkilöä, joista
naisia oli yksi ja miehiä neljä. Hakijat aakkosjärjestyksessä: Janne Anturamäki,
Kirsti Kandell, Mikko Metsähalme, Raimo Murtomäki ja Tommi Tirkkonen. Valintatyöryhmä kokoontui 1.4.2022 valitsemaan hakemusten perusteella
haastatteluun kutsuttavat ja haastatteli heidät 6.4.2022 ja 7.4.2022. Haastatteluun kutsuttiin Janne Anturamäki, Kirsti Kandell, Mikko Metsähalme ja Tommi
Tirkkonen. Haastattelujen perusteella valintatyöryhmä päätti esittää kirkkoneuvostolle, että Huittisten seurakunnan seurakuntamestarin työsuhteeseen
palkataan Tommi Tirkkonen ja varalle Mikko Metsähalme. Yhteenveto hakijoista
jaettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokouksen ajaksi.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Haastattelujen perusteella seurakuntamestarin työsuhteeseen palkataan Tommi Tirkkonen. Työsuhde täytetään 2.5.2022 alkaen.
Koeaika on 6 kuukautta. Vs. talouspäällikkö vahvistaa valinnan saatuaan hyväksyttävän lääkärintodistuksen. Varalle valitaan Mikko Metsähalme.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntamestarin työsuhteeseen palkataan Tommi Tirkkonen. Työsuhde täytetään 2.5.2022 alkaen. Koeaika on 6
kuukautta. Vs. talouspäällikkö vahvistaa valinnan saatuaan hyväksyttävän lääkärintodistuksen. Varalle valitaan Mikko Metsähalme.

Muutoksenhaku: Valitusohjetta ei anneta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
82 §

PÖYTÄKIRJA
5/12.4.2022

SIVU
11/25

HUITTISTEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN, OPETUKSEN, KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN SEKÄ HUITTISTEN SEURAKUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS

Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen
Seurakunnan ja kaupungin kesken on käyty neuvotteluja yhteistyösopimuksesta,
joka pohjautuu Kirkkohallituksen suositukseen ja on laadittu Kirkkohallituksen
mallin Kaupungin varhaiskasvatuksen, opetuksen, koulutuksen järjestäjän sekä
seurakunnan yhteistyösopimus (A-osa) -pohjalta. Sopimus koostuu kolmesta
asiakirjasta, A-osa, joka on varsinainen sopimus, B-osa, joka on toimintasuunnitelma sekä C-osa, jossa toimipaikkakohtainen yhteistyö kirjataan ja päivitetään
päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmiin ja koulun lukuvuosisuunnitelmiin.
Sopimuksella sovitaan käytännöistä ja yhteistyön muodoista sekä vastuista ja
velvoitteista yleisellä tasolla, jota tarkennetaan vuosittain päivitettävillä B- ja Cosalla. Sopimuksen A-osa on liitteessä 1.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy Huittisten kaupungin varhaiskasvatuksen, opetuksen, koulutuksen
järjestäjän sekä Huittisten seurakunnan yhteistyösopimuksen (A-osa), ja
2) valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan sopimuksen seurakunnan osalta

Päätös: Kirkkoneuvosto
1) hyväksyi Huittisten kaupungin varhaiskasvatuksen, opetuksen, koulutuksen
järjestäjän sekä Huittisten seurakunnan yhteistyösopimuksen (A-osa), ja
2) valtuutti kirkkoherran allekirjoittamaan sopimuksen seurakunnan osalta

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
83 §

PÖYTÄKIRJA
5/12.4.2022

SIVU
12/25

LOMAJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN
Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen
Vuosilomaa annetaan työnantajan määräämänä aikana siten, että lomakauteen
(2.5.-30.9.) sijoitetaan vähintään 65 % (38 vlp; 25, 29 vlp; 19) lomanmääräytymisvuodelta ansaitun loman kokonaismäärästä ja loput lomakauden jälkeen.
Perustellusta syystä tästä pääsäännöstä voidaan poiketa.
Vuosiloma-anomusten yhteenveto ja niiden perusteella laadittu esitys lomajärjestykseksi tuodaan kokouksessa käsiteltäväksi.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, p. 044 536 3526.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto vahvistaa vuoden 2022 lomajärjestyksen liitteen 1 mukaisesti ja päättää, että viranhaltijoille/työntekijöille voidaan
myöntää myös muita lomarahan tai sen osan vaihtoja vapaaksi kuin mitä liitteeseen on merkitty, koska niitä voidaan anoa ja myöntää 30.4.2022 asti.

Päätös: Kirkkoneuvosto vahvisti vuoden 2022 lomajärjestyksen liitteen 1 mukaisesti ja päätti, että viranhaltijoille/työntekijöille voidaan myöntää myös muita
lomarahan tai sen osan vaihtoja vapaaksi kuin mitä liitteeseen on merkitty, koska
niitä voidaan anoa ja myöntää 30.4.2022 asti.

Muutoksenhaku: Päätökseen ei saa hakea muutosta viranhaltija, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä tai sen alayhdistyksessä, jolla on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KL 6:72,2 §), eikä myöskään työsuhteessa oleva työntekijä. Virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa ja soveltamista
koskevat erimielisyydet ratkaistaan ev.lut. kirkon pääsopimuksen 4 luvun mukaisesti. Muussa tapauksessa asianosainen voi vaatia päätökseen oikaisua 14
päivän kuluessa sen tiedoksisaannista.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
84 §

PÖYTÄKIRJA
5/12.4.2022

SIVU
13/25

KOLEHDIT HUITTISTEN KIRKOSSA KESÄ-SYYSKUUSSA 2022
Ehdotus Huittisten kirkossa kerättävistä kolehdeista on liitteessä 1.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan kolehtien
kantosuunnitelman.

Päätös: Kirkkoneuvosto vahvisti liitteenä olevan kolehtien kantosuunnitelman.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
85 §

PÖYTÄKIRJA
5/12.4.2022

SIVU
14/25

MUUT ASIAT
1) Palkallisten virkavapaiden myöntäminen
Ajalle 1.-31.3.2022 sijoittuneet palkalliset virkavapaat selvityksineen on koottu
oheiseen luetteloon. Virkavapaiden myöntäminen on kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston harkinnassa.

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

Jyrki Smolander oli poissa kokouksesta kohdan 85 § käsittelyn ajan 18.33–18.35.

Päätös: Kirkkoneuvosto myöntää palkalliset virkavapaat oheisen selvityksen mukaan.

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

85 §

MUUT ASIAT
2) Huittisten seurakunnan kuukausiraportti
Liitteenä 1 on Huittisten seurakunnan kuukausiraportti. Raportin on lähettänyt
Kirkkohallitus. Raportin luvut kuvaavat ajanjaksoa 02/2022 (jäsenmäärä helmikuun lopussa). Vertailuryhmä on muodostettu kymmenestä jäsenmäärältään
lähimmästä muusta seurakunnasta (viisi omassa hiippakunnassa ja viisi koko
maassa). Huittisten seurakunnan vertailuryhmän muodostavat Turun arkkihiippakunnan alueella Eura, Eurajoki, Masku, Pöytyä ja Somero sekä koko maan osalta
Alajärvi, Ii, Orivesi, Sotkamo ja Taipale.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
85 §

PÖYTÄKIRJA
5/12.4.2022

SIVU
15/25

MUUT ASIAT
3) Muutos kolehtisuunnitelmaan Huittisten kirkossa 15.5.2022
Kirkkoneuvoston on kokouksessaan 15/14.12.2021 248 § hyväksynyt kolehtisuunnitelman vuoden 2022 tammi-toukokuulle. Suunnitelmassa on määrätty
15.5.2022 kolehti kerättäväksi Nuorten toimeentulon vahvistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.
15.5.2022 vietetään kaatuneitten muistopäivää, jolloin kolehti on perinteisesti kerätty Kaatuneitten omaisten paikallisyhdistykselle.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelmaan
muutoksen, ja päättää että kolehti 15.5.2022 kerätään Kaatuneitten omaisten
Huittisten paikallisyhdistykselle.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukaisesti.

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

85 §

MUUT ASIAT
4) Hautausmaiden katselmukset 2022
Hautausmaiden katselmukset ovat olennainen osa seurakunnan sisäistä valvontaa. Vuoden 2022 hautausmaakatselmuksien päivämäärä on vielä päättämättä.
Hautausmaakatselmukset on aikaisemmin järjestetty heinäkuun kokouksen yhteydessä tai muuna sovittuna aikana ennen heinäkuun kokousta. Heinäkuun
kokouspäiväksi on päätetty 12.7.2022 klo 17.30.
Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, p. 044 056 0176.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää suorittaa hautausmaiden
katselmukset 12.7.2022 siten, että Huittisten hautausmaan katselmus järjestetään klo 17.00-17.30 ja Vampulan hautausmaan katselmus klo 18.00-18.30.
Tämän jälkeen kokousta jatketaan Vampulan seurakuntatalolla.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
85 §

PÖYTÄKIRJA
5/12.4.2022

SIVU
16/25

MUUT ASIAT
5) Kulman pappilan päätyjulkisivun ja kellarin suunnitelmien vähäisten muutosten
hyväksyminen sekä kiireellisistä asioista päättäminen
Valmistelija: vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
KN 2/8.2.2022 34 §
Valmistelija: vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
Huittisten seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan KV 5/26.11.2020 61 § päättänyt purkaa rivitalon. Rivitalo on ollut Kulman pappilan yhteydessä. Rivitalon
kellarikerroksessa on kaukolämpökeskus, joka tulee siirtää. Kirkkoneuvosto on tehnyt
kokouksessaan KN 12/19.10.2021 196 § päätöksen kaukolämpökeskuksen tekniikan
sijoittamisesta rivitalon kellaritilaan Kulman pappilan puoleiseen päätyyn.
Rivitalon purkamisesta johtuen Kulman pappilan päätyjulkisivun ulkonäköä rivitalon puoleiselta puolelta uusitaan. Arkkiaines Jarmo Ranto on tehnyt kaksi vaihtoehtoista
suunnitelmaa Kulman pappilan päätyjulkisivuksi. Näissä kummassakin päätyseinän
paikka on nykyisen porrashuoneen kohdalla. Läpikäytävä poistettaisiin. Näissä vaihtoehdoissa kellaritilan kattoluukku poistuu ja tilalle tulee vesieristetty kansirakenne, kuten
muullekin osalle tätä tekniikan kellaritilaa. Luukun säilyttämiselle ei ole tarvetta, koska
suurikokoisia laitteita ei enää tarvita. Ulkolaudoitus esitetään kaunistettavaksi vanhojen
julkisivujen mukaisin laudoituksin, listoin sekä pääulko-oven päällä olevaa vastaavalla
ikkunalla. Rivitaloon kytkevä raskas nykykatto kevennetään sopimaan vanhaan. Tavoitteena on tehdä porrasten ympärys niin, kuin se olisi voinut alun perinkin olla.
A-vaihtoehdossa (liite 1) päätyseinä on vain porrashuoneen mittainen, avokatos jatkuu
seurakuntakeskuksen suuntaan, piirustuksessa varjostettu alue. Seinän kuvioaihe on
Kulman pappilan näkyviin jäävästä päädystä. Ikkuna-aihe on pääsisäänkäynnin yläpuolelta.
B-vaihtoehdossa (liite 2) päätyseinä jatkuu koko katoksen matkan. Seinän kuvioaihe on
Kulman pappilan pääkuistista. Tässä versiossa nykyinen päädyn kuvioaihe jää piiloon.
Ikkuna-aihe on pääsisäänkäynnin yläpuolelta.
A-vaihtoehdossa nykyinen katon runko voidaan hyödyntää. Vaihtoehto A voi olla hiukan
halvempi toteuttaa, koska katon korkeutta ei tarvitse madaltaa. B-vaihtoehdossa pidempi päätyseinä puolestaan tuo kustannuksia. B-vaihtoehto on ullakon ikkunan
kannalta parempi, kun harjakorkeus on vähän A-vaihtoehtoa matalammalla. Valinta kannattaa tehdä ulkonäköä painottaen. Kustannukset vaihtoehtojen välillä eivät poikkea
merkittävästi toisistaan.
Sisäänkäynnin päätyseinä voidaan toteuttaa myös A-vaihtoehdossa pitkänä kuten Bvaihtoehdossa, jolloin sisäänkäynti Kulman pappilaan olisi lumisateen kannalta suojaisampi, mutta siitä voisi tulla hiukan ahtaanoloinen katos. Molempiin vaihtoehtoihin sopii
myös harjakorkeuden madaltaminen ullakkoikkunan alapuolelle. Madaltaminen on kalliimpi vaihtoehto.

jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
85 §

PÖYTÄKIRJA
5/12.4.2022

SIVU
17/25

MUUT ASIAT
5) Kulman pappilan päätyjulkisivun ja kellarin suunnitelmien vähäisten muutosten
hyväksyminen sekä kiireellisistä asioista päättäminen
jatkuu…
Koska Kulman pappila on suojeltu Huittisten keskustan ja sen lievealueiden osayleiskaavassa (KV hyväksynyt 10.10.2011) merkinnällä sr-1, johon liittyy määräys: suojeltava
rakennus, on pyydetty Maakuntamuseolta/Satakunnan Museolta lausuntoa Huittisten
kappalaisen pappilaan (Kulman pappila) liittyvän rivitalon purkamisen jälkeisistä toimenpiteistä. Satakunnan Museon kannanotossa ei ole huomautettavaa rivitalon
purkamiseen. Satakunnan Museo on arvioinut vaihtoehtoiset julkisivuratkaisut ja pitää
mittasuhteidensa osalta vaihtoehtoa A hieman parempana, mutta kumpaakin vaihtoehtoa mahdollisena toivoen kuitenkin ratkaisua vielä kehitettävän pelkistetympään
suuntaan. Satakunnan Museo antaa ehdotuksen lausunnossa kuvana olleesta kuistiratkaisusta. Arkkiaines Jarmo Ranto tekee kolmannen ehdotuksen ja se toimitetaan ennen
kokousta kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostitse. Ehdotuksessa kattolape on ensisijaisesti lausunnon mukainen yksilappeinen kuisti -mallinen, joka on edullinen myös
toteutuksen kannalta (Liite 5). Satakunnan Museon lausunto liitteenä 3.
Arkkiaines Jarmo Ranto on toimittanut myös pohjapiirustuksen kellarista. Pohjapiirustus
on liitteenä 4. Mahdolliset muutokset kellarikerroksen piirustukseen ovat vähäisiä, jos
jotain ilmenee suunnittelun edetessä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 § mom. 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”. Kustannusarvio Kulman pappilan
muutos- ja kaukolämpökeskushankkeelle on 131 100 €. Kustannusarvio ylittää kirkkovaltuuston kirkkoneuvostolle määräämän euromääräisen rajan, joka on 50 000 euroa.
Lisätietojen antaja: Eeva Ala-Haavisto, puh. 0440 560 176.
Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto

1) hyväksyy vaihtoehto C:n Kulman pappilan päätyjulkisivuksi.
2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Kulman pappilan päätyjulkisivun suunnitelman, ensimmäisen kerroksen pohjapiirustuksen ja
kellarin pohjapiirustuksen.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
-----------------

jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
85 §

PÖYTÄKIRJA
5/12.4.2022

SIVU
18/25

MUUT ASIAT
5) Kulman pappilan päätyjulkisivun ja kellarin suunnitelmien vähäisten muutosten
hyväksyminen sekä kiireellisistä asioista päättäminen
jatkuu…
KV 1/1.3.2022 6 §

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkovaltuusto hyväksyy Kulman pappilan päätyjulkisivun suunnitelman, ensimmäisen kerroksen pohjapiirustuksen ja kellarin
pohjapiirustuksen.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi Kulman pappilan päätyjulkisivun suunnitelman, ensimmäisen kerroksen pohjapiirustuksen ja kellarin pohjapiirustuksen.
---------------------

Arkkiaines Jarmo Ranto on toimittanut 6.4.2022 päivitetyt Kulman pappilan päätyjulkisivun ja kellarin suunnitelmat. Lisäksi mukana on asemapiirustus, jossa
mukana Kulman pappilan ja seurakuntakeskuksen välille mahdollisesti tuleva tietoliikennekaapeli. Piirustukset jaetaan kokouksessa ja liitetään pöytäkirjan
liitteiksi 1-4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3. luku 10 § 3) mukaan kirkkoneuvosto päättää
seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista: 3) vähäisestä muutoksesta kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin.
Aikaisemmin hyväksyttyihin piirustuksiin on tullut muutoksia seuraavasti:
a) 1. kerroksen pohjapiirustukseen on lisätty porrashuoneen runko ja uusittavat
rakenteet (liite 1)
b) Kellarikerroksen piirustuksessa on poistettu tarpeettomia LVI-reittimerkintöjä
ja poistettu tarpeeton pilari, jonka tarpeellisuuden/tarpeettomuuden rakennesuunnittelija selvitti. Piirustukseen on lisätty asbestipurkualueen ulottuminen
Kulman pappilan alle, joka on kerrottu muualla teksteissä (liite 2)
c) Julkisivupiirustukseen on lisätty porrastilan toisen päädyn kuva (liite 3)

jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
85 §

PÖYTÄKIRJA
5/12.4.2022

SIVU
19/25

MUUT ASIAT
5) Kulman pappilan päätyjulkisivun ja kellarin suunnitelmien vähäisten muutosten
hyväksyminen sekä kiireellisistä asioista päättäminen
jatkuu…

Rivitalon purkamisen sekä Kulman pappilan ja kaukolämpökeskuksen muutoksen urakkahanke on edennyt vaiheeseen, jossa urakkatarjouspyyntö on käsitelty
kirkkoneuvoston tässä kokouksessa kohdassa 80 §. Hankkeelle ei ole valittu
hanketyöryhmää. Urakan edetessä saattaa tulla tilanteita, jossa tarvittaisiin päätöksiä kiireellisistä pienistä muutoksista ja yksityiskohtien määrittelyistä.
Hankkeen koon vuoksi on syytä antaa valtuudet johtaville viranhaltijoille tai johtaville viranhaltijoille ja puheenjohtajistolle yhdessä tehdä kiireellisiä päätöksiä.

Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, p. 044 056 0176

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy liitteinä olevat rakennuspiirustukset, joissa on vähäisiä muutoksia
aikaisemmin hyväksyttyihin piirustuksiin sekä asemapiirustuksen, johon on
merkitty Kulman pappilan ja seurakuntakeskuksen välille mahdollisesti tuleva
tietoliikennekaapeli.
2) antaa johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöpuheenjohtajistolle valtuudet tehdä päätöksiä kiireellisistä pienistä muutoksista ja yksityiskohtien
määrittelyistä.

Päätös: Kirkkoneuvosto
1) hyväksyi liitteinä olevat rakennuspiirustukset, joissa on vähäisiä muutoksia
aikaisemmin hyväksyttyihin piirustuksiin sekä asemapiirustuksen, johon on
merkitty Kulman pappilan ja seurakuntakeskuksen välille mahdollisesti tuleva
tietoliikennekaapeli.
2) antoi johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöpuheenjohtajistolle valtuudet
tehdä päätöksiä kiireellisistä pienistä muutoksista ja yksityiskohtien määrittelyistä.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
85 §

PÖYTÄKIRJA
5/12.4.2022

SIVU
20/25

MUUT ASIAT
6) Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n toimiminen asiamiehenä
KHO:ssa asiassa Muu kirkollisasia Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten
hankinta.

Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
Turun hallinto-oikeus on tehnyt ratkaisun asiassa 25.2.2022 20049/2021 Muu kirkollisasia Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto Suomen
Rakennusterveyspalvelut Oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten hankinta.
Hallinto-oikeuden ratkaisussa hallinto-oikeus hylkää valituksen sekä hallinto-oikeus hylkää Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy:n ja Huittisten seurakunnan
vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.
Vs. talouspäällikkö on tiedustellut 6.4.2022 Korkeimmasta hallinto-oikeudesta
(KHO) onko päätökselle haettu valituslupaa/valitettu. Korkeimman hallinto-oikeuden vastauksen mukaan asiasta on haettu valituslupaa/valitettu.
Talouspäällikkö on viranhaltijapäätöksellään 7/2021 tehnyt päätöksen oikeudellisten palveluiden hankinnasta Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön
vastaamiseksi Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:ltä. Asiaa on hoitanut
Suomen Hankintajuristit Asiantoimisto Oy:ssä asianajaja Kalle Salava. Salava on
tiedustellut, haluaako Huittisten seurakunta, että hän jatkaa asiassa asiamiehenä. Vs. talouspäällikkö on pyytänyt asianajajalta arviota kustannuksista.
Salava on ilmoittanut laskutusperusteeksi 190 €/h + alv. Tarvittavien työtuntien
määrä riippuu tarvittavien kirjelmien määrästä ja esitetyistä väitteistä. Hänen kokemuksensa mukaan prosessien tuntimäärät ovat KHO:ssa yleensä jonkin
verran suurempia kuin markkinaoikeudessa. Tähän vaikuttaa myös se, että KHO
on tyypillisesti antanut ratkaisun valituslupa-asiaan samalla kun se on antanut
ratkaisun koko asiaan, mikä voi johtua siitä, että ko. tapauksissa valituslupa on
myönnetty. Pienhankinnan kohdalla menettelyn soisi olevan kustannustehokkaampi ja valituslupien hylkääminen todennäköisempää. Näistä syistä tarvittavan
työmäärän haitari on suuri ja hän arvioi tarvittavan työmäärän olevan 10-50 tuntia eli 1900-9500 € + alv.
Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, p. 044 056 0176.
jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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MUUT ASIAT
6) Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n toimiminen asiamiehenä
KHO:ssa asiassa Muu kirkollisasia Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten
hankinta.
jatkuu…
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto
1) päättää, että Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Kalle
Salava jatkaa Huittisten seurakunnan asiamiehenä Korkeimmassa hallintooikeudessa asiassa Muu kirkollisasia Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto
Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten hankinta.
2) esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 10 000 € asianajopalkkiota varten.

Päätös: Kirkkoneuvosto
1) päätti, että Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Kalle
Salava jatkaa Huittisten seurakunnan asiamiehenä Korkeimmassa hallintooikeudessa asiassa Muu kirkollisasia Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto
Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten hankinta.
2) esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 10 000 € asianajopalkkiota varten.

Muutoksenhaku: 1) Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3). 2). Tähän päätökseen ei
voi hakea muutosta, koska asian käsittely on valmistelua (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________
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7) Irtaimiston myynti

Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 luku 10 § 4) mukaan kirkkoneuvosto päättää irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä
kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää.
Hautausmaalla on käytöstä poistettuja tavaroita, jotka ovat kuitenkin käyttökuntoisia ja voitaisiin myydä eniten tarjoavalle. Puutarhuri on kartoittanut poistettavia
tavaroita, lista alla:
1. Vanha roskalava (tarpeeton ja vie tilaa aidatulla roska-alueella)
2. Vanhat ruohonleikkurit Stiga Multiclip 47 Q B sekä Husqvarna LB 48 (n. 10v.
vanhoja, ei käytössä enää pariin vuoteen, Stiga kevyt, mutta molempien pyörät tekevät koneiden työntämisestä raskasta, ns. kotikonemalleja)
3. Vanhat reuna- ja pohjakivet, jotka tulleet seurakunnalle palautuneiden hautojen tai poistettujen reunakivien myötä. Vain osasta, sillä seurakunnan
viherrakentamisessa voidaan hyödyntää osaa kivistä. (Osa tarpeetonta ja vie
tilaa roska-alueella.)
Myynti-ilmoitukset myytävistä tavaroista ilmoitettaisiin kotisivuilla ja hautausmaiden ilmoitustauluilla ja tavarat myydään korkeimman tarjouksen jättäneille.
Jatkoa ajatellen olisi tarpeellista keskustella siitä, että johtaville viranhaltijoille
myönnettäisiin oikeus myöntää tarpeettoman ja käytöstä poistetun tavaran myyntiin lupa, mikäli poistettavan tavaran arvioitu myyntihinta ei ole merkittävä.
Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, p. 044 056 0176.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto
1) päättää, että Puutarhurin esittelytekstissä esittämät tarpeettomat tavarat myydään korkeimman tarjouksen antaneelle.
2) keskustelee tarpeettoman ja käytöstä poistetun tavaran myymisestä johtavien
viranhaltijoiden päätöksellä.
Anne Palonen esitti, että johtavat viranhaltijat voivat antaa luvan käytöstä poistetun tavaran myyntiin, kun sen arvioitu myyntihinta on vähäinen. Päätösehdotusta
kannatettiin yksimielisesti.
jatkuu…

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________
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7) Irtaimiston myynti
jatkuu…
Päätös: Kirkkoneuvosto
1) päätti, että Puutarhurin esittelytekstissä esittämät tarpeettomat tavarat myydään korkeimman tarjouksen antaneelle.
2) keskusteli tarpeettoman ja käytöstä poistetun tavaran myymisestä johtavien
viranhaltijoiden päätöksellä, ja päätti, että johtavat viranhaltijat voivat myöntää luvan poistettavan tavaran myyntiin, kun arvioitu myyntihinta on vähäinen.

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

85 §

MUUT ASIAT
8) Seurakunnan edustaja Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 21.5.2022

Suomen Lähetysseuran vuosikokous järjestetään lauantaina 21.5.2022 klo 9. Kokous pidetään Rauhanyhdistyksen toimitilassa osoitteessa Professorintie 7, Oulu.
Suomen Lähetysseuran jäsenenä seurakuntaa pyydetään nimeämään edustajat
vuosikokoukseen 6.5.2022 mennessä. Seurakunnat saavat sääntöjen mukaan
lähettää yhdistyksen kokouksiin edustajia läsnä olevan jäsenmääränsä mukaisesti (tilanne 1.1.2022). Huittisten seurakunnasta voidaan lähettää enintään 2
edustajaa

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto ei nimeä edustajaa Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen.

Päätös: Päätös 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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9) Päivi Huhtasen aloite: Muutos seurakuntatietoihin

Päivi Huhtanen ehdottaa, että seurakuntatietojen julkaisua muutettaisiin siten,
että seurakuntatiedoissa julkaistaan myös julkaisupäivän tapahtumat, jotta seurakuntalainen voi tarkistaa myös julkaisupäivän tilaisuudet.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto antaa asian valmisteltavaksi kirkkoherralle.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukaisesti.

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

86 §

ILMOITUSASIAT
1. Talouspäällikön päätökset: 22–23/2022
2. Kirkkoherran päätökset: 7/2022
3. Kirkkovaltuuston seuraava kokous 7.6.2022 kello 18
4. Asunto-Oy Turun Eerikinkatu 29 varsinainen yhtiökokous on pidetty 11.4.2022
kello 18. Huittisten seurakunnalla ei ole ollut edustajaa kokouksessa.
5. Seurakunnan tilojen käyttäminen hätä- ja evakuointimajoitukseen.

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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5/12.4.2022
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25/25

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Kirkkoherran ehdotus: Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 14.4.2022
– 28.4.2022 viraston aukioloaikana ja siitä ilmoitetaan ko. aikana viraston ilmoitustaululla.
Päätös:

88 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

89 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.23 ja luki Herran siunauksen.

_________________________
Jani Laaksonen
puheenjohtaja, sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi
Huittinen 14.4.2022

_________________________
Aarno Korpela

_________________________
Matti Virtanen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 14.4.2022 – 28.4.2022 viraston aukioloaikana ja siitä on ilmoitettu ko.
aikana viraston ilmoitustaululla.
Huittinen 29.4.2022

__________________________
Jani Laaksonen, kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

