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PÖYTÄKIRJA 1/2021

KOKOUKSEN AVAUS
Vs. kirkkoherra Irina Kaukisen ollessa poissa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Mikko Nurmi avasi kokouksen.

Kn 2 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava kokouksen jäsenille ja niille, joilla on oikeus olla läsnä kokouksessa, viimeistään
kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, lista käsiteltävistä asioista.
Esityslistat on sähköpostitettu jäsenille 14.1.2021. Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen,
kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä (KL 7, 4 §).
Päätösesitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kn 3 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkoneuvoston työjärjestyksen mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa
kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätösesitys:
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan 2 henkilöä. Vuorossa ovat Jari Kulmala ja Sanna Pitkänen.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Pitkänen ja Soile Anttila.

Kn 4 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Muihin asioihin lisätään jumalanpalvelusten striimaus, strategiatyön aloitus, päiväkerhotyö ja Yläneen kirkkoalueen hautausmaan wc-tilat. Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi näillä lisäyksillä.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkolain 10 luvun 1 ja 6 §:n mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on valmistella kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat sekä huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuusvalvonnasta.
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen,
kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuustossa käsitellyt asiat 16.12.2020:
- Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2023
- Määrärahamuutokset vuoden 2020 talousarvioon
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 16.12.2020 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä
ole muuten lainvastaisia ja päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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PÖYTYÄN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUN OHJESÄÄNTÖ
Kirkkojärjestys edellyttää (KJ 3:3), että kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnalle rippikoulun ohjesäännön. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Piispainkokouksen hyväksymän rippikoulusuunnitelman mukaisesti ohjesääntö edellyttää, että seurakunnassa laaditaan:
1)
2)
3)

rippikoulun paikallissuunnitelma
rippikoulutyön vuosisuunnitelma ja
yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat.

Paikallissuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja sitä arvioidaan vähintään vuosittain. ’Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017’ antaa ohjeet paikallissuunnitelman tekemiselle. Paikallissuunnitelman hyväksyy kirkkoneuvosto. Rippikoulujen
ohjaajatiimit laativat yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat edellä mainittujen
suunnitelmien pohjalta.
Rippikoulu on koko seurakunnan yhteinen tehtävä, joten seurakunnan eri työntekijöiden
ja vapaaehtoisten on tärkeää olla mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Rippikoulujen
suunnittelussa on huolehdittava yhteydenpidosta paikkakunnan eri yhteistyökumppaneihin kuten kouluihin.
Rippikouluista vastaava työntekijä laatii vuosisuunnitelman, jossa näkyvät tulevan kauden rippikouluryhmät sekä niiden ohjaajatiimit ja keskeiset päivämäärät: aloitus, intensiivijakso, konfirmaatio sekä yhteydet seurakunnan muuhun toimintaan ja rippikoululaisten perheisiin.
Rippikoulun ohjaajina toimivat työntekijät ja vapaaehtoiset sen mukaan mitä kirkkojärjestyksessä on asiasta säädetty ja rippikoulun ohjesäännössä määrätty. Rippikoulun ohjaajatiimejä muodostettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kasvatuksen ammattilaisten riittävään määrään.
Yhden rippikouluryhmän koko on enintään 25. Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on erityisen painavat syyt. Kirkkoneuvosto voi päättää niistä edellytyksistä, joilla kirkkoherra voi kiireellisissä tapauksissa päättää ryhmäkoon ylittämisestä. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, jolloin nuori
siirtyy toiseen 25 hengen rippikouluryhmään kesken rippikoulukauden eikä kirkkoneuvoston koollekutsuminen ole tarkoituksenmukaista.
Seurakunta vastaa rippikoulun arvioinnista. Rippikoulua kehitetään arvioimalla sen paikallista toteutumista sekä yksittäisen rippikoulun että koko seurakunnan rippikoulutyön
osalta. Rippikoulun arviointia tehdään eri tasoilla: yksittäisen rippikoululaisen, ohjaajien ja vapaaehtoisten sekä koko prosessin näkökulmista.
Osana rippikoulun arviointia käytetään valtakunnallista nuorten itsearviointilomaketta.
Erilaisten yksilö- ja ryhmäarviointimenetelmien monipuolinen hyödyntäminen toimii
rippikoulun kehittämisen pohjana. Paikallissuunnitelmaan kirjataan tarkemmin rippikoulun arvioinnin periaatteet.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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Seurakunnissa on säännöllisesti ilmoitettava mahdollisuudesta osallistua yksityisrippikouluun. On tilanteita jolloin nuoren/aikuisen osallistuminen ryhmämuotoiseen rippikouluun ei ole mahdollinen. Mahdollisuus yksityisrippikouluun koskee sekä yli 15-vuotiaita että heitä, jotka rippikoulun päättymisvuonna täyttävät vähintään 15 vuotta tai
ovat saaneet kirkkoherralta erityisluvan osallistua rippikouluun aiemmin.
Seurakunnan tulee huolehtia aikuisrippikoulun järjestämisestä. Aikuisrippikoulun kesto
on 20 tuntia piispainkokouksen päätöksellä 8 § 15.9.2004.
Kun rippikoululainen osallistuu rippikouluun muualla kuin kotiseurakunnassaan, hän
osallistuu rippikoulun teemapäiviin, jumalanpalveluksiin ja nuorisotoimintaan kotiseurakunnassaan sovitusti.
On suositeltavaa, että jokaisessa rippikoulun pitopaikassa on oma hiljentymiseen, rukoukseen ja jumalanpalveluselämään erotettu sakraalitila.
Rippikoulujen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan kirkkohallituksen hyväksymää turvallisuusohjeistusta.
Yksittäisen rippikoulun turvallisuusasiakirjassa määritellään tarkemmin leirin kokonaisturvallisuuteen liittyvät asiat ja toimenpiteet. Lisäksi seurakunnalla tulee olla voimassa oleva kriisivalmiussuunnitelma
LAVA: Vaikuttaa rippikouluikäisiin nuoriin.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Pöytyän seurakunnan rippikoulun ohjesäännön
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Liite 1

Pöytyän seurakunnan rippikoulun ohjesääntö

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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PÖYTYÄN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUN PAIKALLISSUUNNITELMA
2021-2023
Kirkkojärjestys edellyttää (KJ 3:3), että kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnalle rippikoulun ohjesäännön. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Piispainkokouksen hyväksymän rippikoulusuunnitelman mukaisesti ohjesääntö edellyttää, että seurakunnassa laaditaan:
1)
2)
3)

rippikoulun paikallissuunnitelma
rippikoulutyön vuosisuunnitelma ja
yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat.

Paikallissuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja sitä arvioidaan vähintään vuosittain. ’Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017’ antaa ohjeet paikallissuunnitelman tekemiselle. Paikallissuunnitelman hyväksyy kirkkoneuvosto. Rippikoulujen
ohjaajatiimit laativat yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat edellä mainittujen
suunnitelmien pohjalta.
Rippikoulutiimi on tehnyt Pöytyän seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelman
2021-2023.
LAVA: Vaikuttaa rippikouluikäisiin nuoriin.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy paikallissuunnitelman 2021-2023
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Liite 2

Pöytyän seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma 2021-2023

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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REKOLAN ALUEEN PUUKAUPPATARJOUSKILPAILUTUS
MetsäGroup on voimassa olevaan metsänhoitosopimukseen liittyen tehnyt esityksen
oheisten liitteiden mukaisista Yläneen Rekolan alueen harvennus- ja päätehakkuista
vuodelle 2021. Hakkuiden kilpailutus on tehty 14.12.2020 ja tarjoukset on pyydetty toimittamaan vs. talouspäällikölle 7.1.2021 klo 12 mennessä.
Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. Tarjouksen antoivat Metsä ja Energia
Hemmilä Oy (tarjous pelkästään harvennukselle), UPM ja MetsäGroup. Yksi pelkästään päätehakkuulle annettu tarjous myöhästyi määräajasta. Tarjoukset on koottu liitteenä olevaan vertailutaulukkoon. Mahdollisia yhtiöiden bonuksia ei ole otettu mukaan
hintavertailuun. Parhaimman tarjouksen antoi MetsäGroup, jonka tarjous on suuruudeltaan 139 711,75 euroa.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää tarjouskilpailutuksen perusteella tehdä puukaupat Rekolan alueen vuoden 2021 harvennus- ja päätehakkuista MetsäGroupin kanssa hintaan
139 711,75 euroa.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Kn 9 §

Tarjouspyyntö
Kartta, Rekola
Leimikkoselvitys, Rekola
Tarjousvertailutaulukko (ei julkinen)

PÖYTYÄN SEURAKUNNAN MUISTAMISSÄÄNTÖ
Pöytyän seurakunnalle on valmisteltu liitteen mukainen muistamissääntö, joka tulee
voimaan vuoden 2021 alusta alkaen.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Pöytyän seurakunnan muistamissäännön,
joka tulee voimaan vuoden 2021 alusta alkaen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Pöytyän seurakunnan muistamissäännön
sillä lisäyksellä, että myös luottamushenkilöille luovutetaan seurakunnan standaari
vain, mikäli sitä ei ole aikaisemmin luovutettu. Muistamissääntö tulee voimaan vuoden
2021 alusta alkaen.
Liite 7

Pöytyän seurakunnan muistamissääntö
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KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDELLE 2021 - 2022
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa.
LAVA: Tehdyt päätökset voivat vaikuttaa lapsi- ja perhetyöhön sekä nuorten toimintaan.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsisi itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2021 - 2022.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.

Kn 11 §

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDELLE
2021 - 2022
Pöytyän seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1, 2 ja 3 pykälien mukaan:
1) Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. (KL 10:2, 1; KJ 9:1,3)
2) Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja
sitten muut jäsenet. (KL 7:3 ja 4,3 sekä 10:2,2)
3) Kun 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet.
LAVA: Tehdyt päätökset voivat vaikuttaa lapsi- ja perhetyöhön sekä nuorten toimintaan.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsisi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2021 - 2022.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN JA HEILLE HENKILÖKOHTAISTEN
VARAJÄSENTEN VALINTA KAUDELLE 2021 - 2022
Pöytyän seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1, 2 ja 3 pykälien mukaan:
1) Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. (KL 10:2, 1; KJ 9:1,3)
2) Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja
sitten muut jäsenet. (KL 7:3 ja 4,3 sekä 10:2,2)
3) Kun 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet.
LAVA: Tehdyt päätökset voivat vaikuttaa lapsi- ja perhetyöhön sekä nuorten toimintaan.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsisi kirkkoneuvoston jäsenet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2021 - 2022.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.

Kn 13 §

PÖYTYÄN SEURAKUNNAN KOKOUSPALKKIOT
Pöytyän seurakunnassa kokouspalkkioiden suuruus on ollut 25 euroa/kokous. Ennen
vuoden 2005 seurakuntaliitosta Karinaisten seurakunta ei maksanut kokouspalkkioita
vaan tarjosi luottamushenkilöille jouluruokailun. Seurakuntaliitoksen jälkeen käytännöt
yhdistettiin, jolloin 25 euron kokouspalkkion lisäksi on tarjottu jouluruokailu.
Vertailun vuoksi kokouspalkkion suuruus Mynämäen seurakunnassa on 30 euroa ja Salon seurakunnassa 60 euroa. Tämä palkkio maksetaan alle kolmen tunnin mittaisista
kokouksista. Kolmen tunnin ylittäviltä tunneilta palkkio maksetaan korotettuna KirvesTES:n mukaisesti, samoin kuin puheenjohtajalle ja sihteerille.
Pöytyän seurakunnassa palkkiota on maksettu kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston
sekä johtoryhmän kokouksista. Kevään 2021 aikana tehtävä strategiatyöskentely tulee
työllistämään työryhmien jäseniä, joten myös heille on kohtuullista maksaa kokouspalkkio.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää Pöytyän seurakunnan kokouspalkkion suuruudeksi 30 euroa/kokous alle kolmen tunnin kokouksista vuoden
2021 alusta alkaen. Palkkio maksetaan KirvesTES:n mukaisesti korotettuna puheenjohtajalle ja sihteerille sekä yli kolmen tunnin mittaisista kokouksista. Kokouspalkkio maksetaan kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston, johtoryhmän sekä toiminta- ja kiinteistöstrategiatyöryhmien kokouksista.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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Kirkkoneuvosto
Käsittely:
Timo Aaltonen ehdotti kokouspalkkioiden pitämistä ennallaan, mutta se ei saanut kannatusta. Sanna Pitkänen ehdotti Timo Aaltosen kannattamana vaalitoimikunnan lisäämistä kokouspalkkioiden piiriin.
Päätös:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää Pöytyän seurakunnan kokouspalkkion suuruudeksi 30 euroa/kokous alle kolmen tunnin kokouksista vuoden
2021 alusta alkaen. Palkkio maksetaan KirvesTES:n mukaisesti korotettuna puheenjohtajalle ja sihteerille sekä yli kolmen tunnin mittaisista kokouksista. Kokouspalkkio maksetaan kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston, vaalitoimikunnan, johtoryhmän sekä toiminta- ja kiinteistöstrategiatyöryhmien kokouksista.
Timo Aaltonen jätti eriävän mielipiteen kokouspalkkion suuruuteen liittyen.

Kn 14 §

MUUT ASIAT
-

Kn 15 §

Strategiatyön aloitusta luottamushenkilöiden osalta päätettiin siirtää koronan vuoksi
vähintään neljällä viikolla eteenpäin
Päiväkerhoryhmien alkamismahdollisuutta selvitetään huomenna
Jumalanpalvelusten striimausten osalta kuulumiseen ja soveltuviin laitteisiin panostetaan
Yläneen ruumishuoneen wc-tilan oven lukossa oleminen päivällä selvitetään
Toivotaan neuvoston ja valtuuston kokousten pitämistä eri viikkoina
Annetaan talouspäällikölle valtuudet hoitaa puiden kaataminen Karinaisten hautausmaa-alueelta samoin kuin Pöytyällä on hoidettu.

TIEDOKSI
Ei ollut tiedoksi annettavia asioita.

Kn 16 §

VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan

Kn 17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

