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10 §

KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen.

11 §

ALKUHARTAUS
Kirkkoherra pitää alkuhartauden.
Kirkkoherra piti hartauden ja laulettiin virrestä 517 ensimmäinen säkeistö.

12 §

NIMENHUUTO, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen (8 luku 5 §) mukaan valtuuston kokouksesta on jäsenille lähetettävä kirjallinen kutsu asialuetteloineen vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouksen ajasta ja paikasta
sekä siitä, missä kokouksen asialuettelo on nähtävänä, on ilmoitettava seurakunnan ilmoitustaululla vähintään viikkoa ennen kokousta pantavalla kuulutuksella. Kokouskutsu (esityslista) on
lähetetty valtuutetuille 27.4.2022 ja pantu esille ilmoitustaululle samana päivänä. Läsnäolijat todetaan nimenhuudolla. Kokouskutsu nimiluetteloineen on pöytäkirjan liitteenä.
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 5.5. – 6.6.2022 viraston
aukioloaikoina ti-to klo 9–12. Pöytäkirja tarkastetaan 5.5.2022.

Ehdotus:

Puheenjohtaja suorittaa nimenhuudon ja toteaa kokouksen laillisuuden.

Päätös:

Suoritettiin nimenhuuto, jossa todettiin poissaoleviksi Tuire Kakko (ilm.) ja Jukka Heinonen
(ilm.). Varajäsenistä kutsuttu paikalle: Riitta Lehtinen ei paikalla (ei ilm.) ja Heidi Saviaro, ei tavoitettu.

13 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuuston kokouksissa noudatetaan vuorojärjestystä pöytäkirjan tarkastajien valinnassa
siten, että valtuutetut ovat kukin vuorollaan aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastajina. Pöytäkirjantarkastajat toimivat aina tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Vuorossa ovat Tuire Kakko
ja Ilkka Karru.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Tuire Kakko ja Ilkka Karru.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Ilkka Karru ja Rauno Luttinen. Pöytäkirja tarkastetaan
5.5.2022.

14 §

ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan asioita kirkkovaltuustossa esiteltäessä tulee
valtuutettujen käytössä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä
asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus kirkkovaltuuston päätökseksi. Asiat esitellään, ellei valtuusto
toisin päätä, kirkkovaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Ehdotus:

Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti seuraavilla muutoksilla:
Helka Huttelalta lisäys pykälään 17 Ilmoitusasiat:
1. Kapitulin päätös
2. Puhelinasia
3. Haudankaivuuseen parannusta

15 §

YHTEISTOIMINTAMENETTELYN PÄÄTTÄMINEN JA TOIMENPITEET
KN 3/5.4.2022 § 35
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3.3.2022 (11 §) aloittaa Kirkon yhteistoimintasopimuksen
mukaisen yhteistoimintamenettelyn työvoiman käytön vähentämiseen liittyvissä tilanteissa (tutamenettely) ja että menettely koskee koko henkilöstöä ja syyt ovat tuotannolliset ja taloudelliset.
Tavoitteena on tasapainottaa seurakunnan talous vähentämällä kuluja 60 000 €.
Seurakunnan koko henkilöstö on 4.3.2022 saanut virallisen ilmoituksen tuta-menettelyn aloittamisesta sähköisesti ja 9.3.2022 virastolla henkilökohtaisesti ja kirjallisesti. Tuta neuvottelut käytiin 14.3. – 28.3.2022. Kirkkoherran kutsusta yhteistoimintakokoukset pidettiin em. ajanjakson
kuluessa 14.3.2022 ja 22.3.2022 ja 28.3.2022 koko henkilöstölle.
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Yhteistoimintakokouksissa käsiteltiin valmisteilla olevan toimenpiteen perusteita, vaikutuksia ja
vaihtoehtoja yhteistoiminnan hengessä. Yhteistoimintakokouksissa käydyissä neuvotteluissa
henkilöstön jäsenet ovat kukin saaneet ilmaista mielipiteensä säästötavoitteisiin. Kuukauden
lomautus koskisi virkoja ja työsuhteita, poissulkien kirkkoherran ja kanttorin, joka ennakkotietona eläköityy 30.11.2022. Seurakunnan säästötarpeen ymmärtäminen oli askel kohti tavoitteen
saavuttamista. Myös osa-aikaistamisista ja irtisanomisista puhuttiin.
Kaikkien työtehtävät tuotiin nähtäväksi ja työntekijät saivat merkitä omalta osaltaan, mitä työtehtäviä olisi jatkossa valmis tekemään ja mitä jättämään pois.
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Yhteistoimintakokouksissa käyty tuta-menettelyn mukainen neuvottelu todettiin yksimielisesti
päättyneeksi. Yhteistoimintakokouksista laadittiin muistiot, jotka osanottajat ovat omalla allekirjoituksellaan varmentaneet. Yhteistoimintakokouksista on tehty pöytäkirja, joka tuodaan kirkkoneuvostolle päätöksen tekoa varten.
LIITE 1 Tuta-pöytäkirja
Seuraavat laskelmat perustuvat kirkkoneuvoston asettamaan 60.000 € säästötavoitteeseen.
Pyhärannan seurakunnalla on seuraavat virat:
diakonissa 100 %
kanttori 100 %
kirkkoherra 100 %
seurakuntamestari 100 %
talouspäällikkö 100 %
Ja seuraavat työsuhteet:
lapsi- ja nuorisotyön ohjaaja 100 %
toimistosihteeri 100 %
emäntäsiivooja 78,4 %
Pyhärannan seurakunnan toimintastrategiassa yhtenä painopisteenä on lapset, nuoret ja perheet sekä vanhukset, siksi perustelemme, ettei lapsi- ja nuoriso-ohjaajan työpanosta vähennetä.
Kirkkolain mukaan seurakunnassa pitää olla diakoni.
Diakonissalle on myönnetty 20 % virkavapaa ajalle 1.1.-31.12.2022.
Diakonissan virka pidetään ennallaan ja diakonissa on omaehtoisesti jo 80 %:n työajalla työskentelevä.
Lastenohjaajan työsuhde pidetään ennallaan.
Ennakkotietojen mukaan kanttori jää syksyllä eläkkeelle. Kanttorin tehtäviä on suunniteltu ostettavaksi Laitilan seurakunnalta 25 % sekä mahdollisesti muualta ostopalveluna 35 %.
Esityksessä mainitut kohdat 2–5 tuovat arviolta vuosisäästöä vuodelle 2022 noin 26.000 euroa,
2023 noin 57.000 euroa ja vuodelle 2024 noin 58.000 euroa.
Seurakunnalla on käytössä muita testamentti / lahjoituksia yhteensä 62.481, joita voidaan hyödyntää säästötavoitteessa talouden tasapainottamiseksi.
Kirkkoherran esitys:
1. Kirkkoneuvosto toteaa, että Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen yhteistoimintamenettely työvoiman käytön vähentämiseen liittyvissä tilanteissa (tuta-menettely) on
päättynyt sekä hyväksyy liitteenä yksi olevan Tuta-pöytäkirjan.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että päätetään osa-aikaistaa seurakuntamestarin virka 60 %:n työajalle. Seurakuntamestarin osa-aikaisen viran työaika 3 päivää /
22,95 tuntia viikossa.
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3. Kirkkoneuvosto päättää osa-aikaistaa talouspäällikkö Nina Karvosen 80 %:n työajalle
määräajaksi 31.12.2024 saakka. Talouspäällikkö on allekirjoittanut kirjallisen suostumuksensa virkasuhteen osa-aikaistamiseksi. Osa-aikaistaminen astuu voimaan irtisanomisajan mittaisen (2 kuukautta) ajan jälkeen kirkkoneuvoston päätöksen tiedoksi saamisesta.
4. Kirkkoneuvosto päättää osa-aikaistaa emäntäsiivoojan Mirja Niemen 60 %:n työajalle
määräajaksi 31.12.2024 saakka. Osa-aikaistaminen astuu voimaan irtisanomisajan mittaisen (4 kuukautta) ajan jälkeen kirkkoneuvoston päätöksen tiedoksi saamisesta.
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5. Kirkkoneuvosto päättää osa-aikaistaa toimistosihteeri Heli Anttilan 60 %:n työajalle
määräajaksi 31.12.2024 saakka. Osa-aikaistaminen astuu voimaan irtisanomisajan mittaisen (4 kuukautta) ajan jälkeen kirkkoneuvoston päätöksen tiedoksi saamisesta.
6. Kirkkoneuvosto päättää muuttaa kirkkoherranviraston päivystysajan kaksipäiväiseksi
seuraavasti: Tiistaina klo 9.00–12.00 ja torstaina klo 9.00–12.00.
7. Kirkkoneuvosto päättää käynnistää seurakuntajaon muutosneuvottelut vuoden 2023
aikana lähiseurakuntien kanssa ja toteaa, että seurakuntaliitos tulisi toteuttaa vuoden
2025 alusta.
Päätös:

Rauno Luttinen esitti vastaehdotuksen, että koko pykälän sisältö palautetaan uudelleen valmisteluun ja Aila Saarinen kannatti Luttisen ehdotusta. Vastaehdotus liitetään pöytäkirjaan.
LIITE 1a Rauno Luttisen vastaehdotus
Äänestettiin asiasta. Rauno Luttisen vastaehdotus, siirretään uudelleenkäsittelyyn EI ja pohjaesitys KYLLÄ.
Äänestyksen tulos, EI ääniä (2) kaksi ja KYLLÄ ääniä (6) kuusi.
Jatkettiin pykälän käsittelyä pohjaesityksen mukaan.
Kohta 1. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Kohta 2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että päätetään osa-aikaistaa seurakuntamestarin virka määräajaksi 31.12.2024 60 %:n työajalle 3 päivää / 22,95 tuntia viikossa.
Muutoksenhaku: Kohdat 1 ja 2.
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin
nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Kohta 3. Todettiin, että 80 %:lla osa-aikaisin virkasuhteen työaika on 4 päivää / 29,00 tuntia viikossa. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Kohta 4. Todettiin, että 60 %:lla osa-aikaisin työsuhteen työaika on 3 päivää / 22,95 tuntia viikossa. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Kohta 5. Todettiin, että 60 %:lla osa-aikaisin työsuhteen työaika on 3 päivää / 21,75 tuntia viikossa. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Kohta 6. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Kohdat 3–6.
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Pyhärannan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Kohta 7. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Kohta 7.
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin
nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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*********************************************************************
KV 2/4.5.2022 § 15
Seurakuntamestarin kieltäytyessä virkasuhteensa osa-aikaistamiseen, kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustolle seurakuntamestarin viran osa-aikaistamista.
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Ennen työnantajan mahdollisesti suorittamaa viran osa-aikaistamista, viranhaltijalle on varattava
tilaisuus tulla kuulluksi viran osa-aikaistamisen syistä perusteluineen. Viranhaltijalla on oikeus
häntä kuultaessa käyttää avustajaa. Oikeudesta käyttää avustajaa on ilmoitettava viranhaltijalle.
Viranhaltijalle on lähetetty pöytäkirjanote 6.4.2022 kirkkoneuvoston kokouksen 3/5.4.2022 § 35
ja kerrottu kuulemiseen liittyvästä asiasta ylimääräisessä työntekijäkokouksessa 7.4.2022.
Kuulemisella tarkoitetaan viranhaltijalle varattua mahdollisuutta saada tiedot virkansa osa-aikaistamisen perusteista ja oikeutta esittää asiassa oma kantansa. Työnantajalla ei ole sen sijaan
neuvotteluvelvoitetta. Riittävää on, että työnantaja varaa viranhaltijalle tosiasiallisen mahdollisuuden tulla kuulluksi. Kuuleminen voi olla joko kirjallista tai suullista kuulemista.
Viranhaltijalla tulee olla kohtuullinen valmistautumisaika ennen kuulemista, jotta hänellä on mahdollisuus esittää perusteltu näkemyksensä asiassa ja hankkia itselleen halutessaan avustaja
taikka asiamies.
Pyhärannan seurakunta on antanut mahdollisuuden tulla kuulluksi ja pyytänyt kirjallista vastinetta seurakuntamestari Juha Hyttiseltä, jonka hän on toimittanut talouspäällikölle 26.4.2022.
LIITE 1 seurakuntamestarin vastine
Kirkkovaltuuston päättäessä seurakuntamestarin viran osa-aikaistamisesta, itse virkasuhde käsitellään tämän jälkeen kirkkoneuvostossa. Tällöin seurakuntamestarin osa-aikainen virkasuhde
astuu voimaan irtisanomisajan mittaisen (6 kuukautta) ajan jälkeen kirkkoneuvoston päätöksen
tiedoksi saamisesta.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että päätetään osa-aikaistaa seurakuntamestarin virka
määräajaksi 31.12.2024 saakka. Työaika on 60 % kokonaistyöajasta, 3 päivää / 22,95 tuntia viikossa. Viran osa-aikaistaminen astuu voimaan saadessaan lainvoiman.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallintooikeudelle (KL 24:4).

16 §

VUODEN 2022 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
KN 3/5.4.2022 § 34
Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan
asettaa kirkkovaltuusto (KL 23:19). Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2022 mennessä (KVJ
2:4,1).
Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:
1) Valmistavat tehtävät vaaleja varten
2) Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät
3) Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen laadinta
4) Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen
5) Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
6) Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen
7) Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen
8) Vaalien jälkitoimenpiteet
Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain mukaan puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä
sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka
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mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Koska
myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi.
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Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä päätöstä tehtäessä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti. (KL 7:4). Vaalilautakuntaan on hyvä valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään ja
riittävästi varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta
lautakunnan päätösvaltaisuuteen.
Vaalilautakuntaan ja voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt
seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1). Lisäksi luottamustoimeen
voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa
(KL 23:3,1). Vaalikelpoisuusvaatimukset koskevat myös kirkkoherraa. Jos kirkkoherra asuu
muualla eikä ole virkaseurakuntansa jäsen, voidaan hänet kuitenkin esim. kutsua asiantuntijaksi
vaalilautakuntaan. Tällöin hänellä on oikeus olla läsnä, mutta ei osallistua päätösten tekemiseen
vaalilautakunnassa.
Jäseniä valittaessa on syytä huomioida, että ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4). Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset. Koska ehdokkaat eivät vaalilautakuntaa nimettäessä ole vielä tiedossa, on tästäkin syystä vaalilautakuntaan syytä nimetä riittävä määrä jäseniä ja varajäseniä.
Vaalilautakunnan jäseniä nimettäessä, tulee huomioida, että toimielimessä olisi sekä miehiä että
naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Myös vaalilautakunnan varajäsenissä tulee olla miehiä ja naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Kirkkovaltuusto nimeää myös vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1). Vaalilautakunta nimeää ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin, jonka ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen.
Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntavaalien vaalilautakunnan valinnalla ei ole Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan ja valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä
siinä järjestyksessä, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa
tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun
6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Pyhärannan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Muutoksenhaku: Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä
päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
***************************************************
KV 2/4.5.2022 § 16
Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain mukaan puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä
sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka
mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Koska
myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi.
Vaalilautakuntaan ja voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1). Lisäksi luottamustoimeen
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voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa
(KL 23:3,1). Vaalikelpoisuusvaatimukset koskevat myös kirkkoherraa. Jos kirkkoherra asuu
muualla eikä ole virkaseurakuntansa jäsen, voidaan hänet kuitenkin esim. kutsua asiantuntijaksi
vaalilautakuntaan. Tällöin hänellä on oikeus olla läsnä, mutta ei osallistua päätösten tekemiseen
vaalilautakunnassa.

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA

Jäseniä valittaessa on syytä huomioida, että ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4). Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset. Koska ehdokkaat eivät vaalilautakuntaa nimettäessä ole vielä tiedossa, on tästäkin syystä vaalilautakuntaan syytä nimetä riittävä määrä jäseniä ja varajäseniä.
Vaalilautakunnan jäseniä nimettäessä, tulee huomioida, että toimielimessä olisi sekä miehiä että
naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Myös vaalilautakunnan varajäsenissä tulee olla miehiä ja naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Kirkkovaltuusto nimeää myös vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1). Vaalilautakunta nimeää ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin, jonka ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan ja valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä
siinä järjestyksessä, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.

Päätös:

Valittiin jäsenmääräksi 5 vakinaista ja 5 varajäsentä.
Helka Huttelan ehdotuksesta vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valtuusto nimesi Jorma Perheen.
Helka Huttelan ehdotuksesta valittiin seuraavat varsinaiset jäsenet:
Arto Kiili
Leena Kaunismäki
Riitta Komu, kirkkoherra
Marita Juntura
Jorma Perhe
Varalla olevat jäsenet, jotka tulevat sijaistamaan siinä järjestyksessä, johon heidät asetetaan:
Päivi Innola
Jorma Mäkinen
Kirsti Sjölund
Simo Lemmetti
Jukka Heinonen
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallintooikeudelle (KL 24:4).

17 §

ILMOITUSASIAT
1. Kapitulin päätös
Helka Huttela tiedusteli kirkkoneuvoston ohjesäännön tilannetta.
Hän muistutti Rauno Luttisen kysyneen asiaa kokouksessa 5.4.2022. Tuolloin hänelle vastattiin,
että ohjesäännön muutos on työn alla ja kapitulissa tarkastettavana. Helka jatkoi kertoen soittaneensa 25.4.2022 Turun tuomiokapitulin lakimiehelle ja tiedustelleensa asiaa. Hän kertoi, että
hänelle vastattiin, ettei Pyhärannan kirkkoneuvoston ohjesääntöä ole käsittelyssä.
Kirkkoherra vakuutti muutosluonnosten olevan kapitulissa tarkastelussa, ei tietenkään ohjesääntö voikaan olla käsittelyssä, koska sitä ei ole vielä kirkkoneuvostossa ja -valtuustossa käyty
läpi. Hän sanoi tuovansa sen seuraavaan neuvostoon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: _________/__________

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

4.5.2022

2/2022

8(8)

2. Puhelinasia
Helka Huttela moitti kirkkoherraa suorin sanoin siitä, ettei tämä vastaa aina puhelimeen. Hän
vetosi mahdolliseen ihmisen hätätilanteeseen, jolloin vastausta kaivataan heti eikä seuraavana
päivänä. Kirkkoherra vastasi pyrkivänsä vastaamaan puhelimeen aina, kun se on mahdollista ja
monasti hän myös soittaa takaisin. Aina ei ole sopivaa eikä edes mahdollista ottaa puhelua vastaan.
3. Haudankaivuuseen parannusta
Helka Huttela ilmoitti olleensa jo useita kuukausia sitten yhteydessä kirkkoherraan haudankaivuuseen liittyvissä puutteissa. Hän kaipasi haudan seinien tukemiseen käytettävien rautalevyjen ja suojaverkkojen uusimista sekä suojavaatteen hankkimista. Lisäksi isojen juurakoiden
katkaisuun tarvitaan sähköleikkuri.
18 §

MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku liitetään pöytäkirjaan LIITE 2.

19 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin klo 18.50.

Kokouksen puolesta

Mirja Kauppila-Laine
puheenjohtaja

Nina Karvonen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Ilkka Karru
varsinainen jäsen

Rauno Luttinen
varsinainen jäsen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: _________/__________

