PÖYTYÄN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA
OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET

PÖYTÄKIRJA 1/2022

KESKIVIIKKO 26.1.2022 klo 18.00 – 19.20
Teams
Jäsenet
Varajäsenet
Irina Kaukinen pj
x
Petri Thurén
Mikko Nurmi vpj
x
Timo Jytilä
Timo Aaltonen
x
Reijo Haapanen
Soile Anttila
x
Marianne Raiko
Harri Auranen
x
Ilkka Ali-Rontti
(saapui klo 18.10 § 2)
Sinikka Hutko
x
Leila Mäkirinta
Sirpa Kangas
x
Sari Mäkilä
Matti Kaurila
x
Ville Arkkila
Aulis Keihäs
Seija Toivonen
Jari Kulmala
x
Heikki Rantasalo
Sanna Pitkänen
x
Tiia Kajala
(poistui klo 18.55 § 11)
Mar-Leena Rajala
x
Hanna Lamminen
Markus Ylijoki
x
Marjaana Halinen
Kirkkovaltuuston pj:t
Reino Kallio
Marja-Liisa Virtanen

kirkkovalt. puheenjohtaja
kirkkovalt. varapuheenjohtaja

MUUT SAAPUVILLA OL- Minna Stenroos, vs. talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
LEET
1 § - 13 §
ESITYSLISTAN ALLEPuheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
KIRJOITUS

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄOLO -KUULUTUS
ILMOITUSTAULULLA
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Irina Kaukinen
Tarkastusaika

Minna Stenroos

Allekirjoitukset

Sinikka Hutko
Kirkkoherranvirastossa
kirkkoherra
Kirkkoherranvirastossa

kirkkoherra

Sirpa Kangas

x
x
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ALKUHARTAUS JA KOKOUKSEN AVAUS
Vs. kirkkoherra Irina Kaukinen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

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 21.1.2022. 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 Sinikka Hutko ja Sirpa Kangas.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sinikka Hutko ja Sirpa Kangas.

Kn 4 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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PÖYTÄKIRJA 1/2022

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 8.12.2021:
-

Eron myöntäminen Marjaana Haliselle kirkkoneuvoston varajäsenyydestä sekä uuden varajäsenen valinta
Kaarina Martin testamenttirahaston säännöt
Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2024

Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 8.12.2021 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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LISÄYS HINNASTOON VUODELLE 2022
Useilla seurakunnilla tarjotaan kesäkukkahoidon lisäksi vaihtoehtona perennahoitoa.
Perennahoidossa hoitotyötä on vähemmän, jolloin myös hinta olisi edullisempi. Hoitoa
tarjottaisiin 5 – 10 vuodeksi, koska perennat ovat monivuotisia. Perennahoito on myös
ekologinen vaihtoehto haudan hoidolle.
Seurakuntapuutarhuri ja seurakuntamestari esittävät, että perennahoitovaihtoehto otettaisiin käyttöön myös Pöytyän seurakunnassa. Perennahoidossa oleville haudoille istutettaisiin 2-3 eri lajiketta kasveja, joita ovat esim. kuunliljat, keijunkukat, pääskynmaksaruoho, komea maksaruoho ja kesäpikkusydän. Myös muita lajeja voidaan istuttaa
mahdollisuuksien mukaan. Kasvivalinnat tekee tapauskohtaisesti seurakuntapuutarhuri.
Hoito kattaa maan muokkauksen ensimmäisenä vuonna, kastelun, lannoitukset, rikkaruohojen kitkennän sekä perennojen hoidon lajin mukaisesti. Perennahoitohaudat havutetaan talveksi perennojen talvehtimiseksi.
Perennahoitojen hinnat olisivat puolet kesäkukkahoitojen hinnoista vastaavalta ajalta

Perennahoito 5 v
Perennahoito 10 v

1 paikka
200
400

2 paikkaa
250
500

3 paikkaa
300
600

4 paikkaa 5 paikkaa
350
400
700
800

Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää lisätä vuoden 2022 hinnastoon perennahoidon, jota tarjotaan 5- ja 10-vuotisilla hoitosopimuksilla. Perennahoitojen hinnat ovat puolet vastaavanmittaisten kesäkukkahoitojen hinnoista. Perennahoitohautoja hoidetaan esittelyssä esitellyn mukaisesti ja kasvivalinnat tekee tapauskohtaisesti seurakuntapuutarhuri.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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HAUTAKIVIEN UUSIOKÄYTTÖ
Hautausmailta palautuu seurakunnalle säännöllisesti hautoja sekä normaaliaikana että
hautojen kuulutuksen jälkeen. Luovutettujen hautojen yhteydessä omaisilta kysytään,
luovutetaanko myös hautakivi seurakunnalle. Kiviä luovutetaan usein, koska harva haluaa viedä niitä mukanaan. Seurakunnalla ei ole käytetyille hautakiville käyttöä ja niiden siirtäminen on työlästä ja kallista. Joissakin seurakunnissa on ollut käytäntönä
myydä vanha hautapaikka vanhoine kivineen. Kiven voi uudelleen hioa tai kääntää, jolloin siitä saadaan vanha nimi pois näkyvistä ja uusi tilalle. Seurakunta poistaa kiven
siinä tapauksessa, mikäli kiveä ei haluta. Tänä päivänä kierrätys ja uusiokäyttö kasvattavat suosiotaan, joten seurakuntapuutarhuri ja seurakuntamestari ehdottavat tällaisen
kokeilun käyttöön ottamista myös Pöytyän seurakunnassa.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää Pöytyän seurakunnan kokeilevan hautakivien uusiokäytön ottamista käyttöön. Näin ollen Pöytyän seurakunta alkaa
myydä palautuneita hautapaikkoja kivineen, jos kivi on luovutettu seurakunnalle. Mikäli kiveä ei haluta, seurakunta hoitaa sen pois haudalta varastoon ja haudalle voidaan
hankkia uusi kivi.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.

Kn 8 §

KAARINA MARTIN TESTAMENTTIRAHASTOTYÖRYHMÄ
Kirkkovaltuusto päätti 8.12.2021 § 40 Kaarina Martin testamenttirahaston sääntöjä hyväksyessään antaa kirkkoneuvostolle tehtäväksi valita työryhmä, joka miettii rahaston
varojen tarkemmasta käytöstä valtuustokausittain.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita Kaarina Martin testamenttirahastotyöryhmän jäsenet.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päättää valita Kaarina Martin testamenttirahastotyöryhmään Karinaisten kirkkoalueen pastorin ja suntion sekä kaksi luottamushenkilöä, jotka ovat Sinikka
Hutko ja Timo Aaltonen, sekä talouspäällikön.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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VUODEN 2022 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 8.12.2021 talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2024. Taloussäännön mukaan kirkkoneuvoston tulee huolehtia
siitä, että kaikki asianomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat saavat tiedon kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvion
täytäntöönpanoon liittyvistä ohjeista.
Vs. talouspäällikkö on valmistellut liitteenä olevan vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen. Ohjeessa on määritelty mm. viranhaltijoiden hankintarajat.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Kasvatustyön määrärahojen käytön osalta on lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen
vuodelle.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.

Liite 1

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohje

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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PÖYTYÄN KIRKOSSA OLEVIEN ESINEIDEN KONSERVOINTI
Kirkkovaltuusto on talousarviokäsittelyssä 8.12.2021 § 14 hyväksynyt investointiohjelmaan viiden Pöytyän kirkossa sijaitsevan esineen konservoinnin. Talousarviossa on arvioitu määrärahaa 15 000 euroa vuodelle 2022 ja 20 000 euroa vuodelle 2023. Esineet
ovat triumfikrusifiksi (1400-luvulta), Viimeinen tuomio (vuodelta 1689), Ehtoollisen
asettaminen (vuodelta 1708), Ecce Homo (1600-luvulta) ja alttaritaulu (vuodelta 1849).
Seurakuntamestari Tanja Savonen on pyytänyt konservoinneista tarjoukset. Tarjouspyyntöjä Pohjoismaisen konservaattoriliittoon kuuluville taidekonservaattoreille lähetettiin viisi ja tarjouksia saatiin kolme. Tarjouspyynnöissä oli pääsääntöisesti kyse puhdistamisesta ja maalien kiinnityksestä. Ecce Homo -teoksen osalta pyydettiin toimenpidesuunnitelmaa teoksen rikkinäisyyden vuoksi. Konservoinneista on lähetetty Kirkkohallitukselle avustushakemukset. Hakemukset jaettiin kahteen osaan, jolloin Ecce
Homo -teos saatiin eroteltua sen repaleisuuden vuoksi omaksi hakemuksekseen. Avustushakemusten yhteissumma on 60 000 e, josta Ecce Homon osuus on 20 000 e.
Konservointeihin saimme seuraavat tarjoukset:
Krusifiksi
Viimeinen tuomio
Ecce Homo
Ehtoollisen asettaminen
Alttaritaulu

Jaana Paulus
10 381,28
9 126,40
10 153,12
7 985,60
--

Nina Broadstreet
Liisa Helle
8 618,00
6 448,00
8 184,00
13 082,00
7 998,00 14 198,00
21 910,80
6 696,00
9 424,00
15 872,00
12 400,00

Jaana Pauluksen tarjouksiin kuuluvat esineiden irrotus, pakkaus ja kuljetus. Muiden
konservaattorien kohdalla nämä pitää seurakunnan tarvittaessa järjestää. Kuljetuksen
kustannus on noin 1500 e. Jos useita teoksia menee samalle konservaattorille, ne voivat
mennä samalla kuljetuksella. Krusifiksin pystynee konservoimaan myös paikan päällä.
Ecce Homo -teos on rikkinäinen. Konservaattorit ehdottavat sille puhdistusta, maalinkiinnitystä, suoristusta ja kankaan tuentaa. Jaana Pauluksen tarjous sisältää irrotuksen,
pakkauksen, kuljetuksen edestakaisin sekä teoksen puhdistamisen, kankaan tuennan,
maalin kiinnityksen, suoristuksen ja kehyksien korjaamisen. Kokonaishinta on
10 153,12 euroa. Nina Broadstreetin tarjouksen mukaan, jos Ecce Homo -teokseen tehdään kankaantuenta, puhdistus, maalin kiinnitys ja suoristus kokonaiskustannus (sis. irrottaminen, pakkaus, kuljetus edestakaisin) on noin 10 380 e. Nina Broadstreet jätti
myös tarjouksen, jossa reikäkohdat häivytetään restauroimalla viivoitustekniikalla, jolloin kohdat sulautuvat kauempaa katsottuna kokonaisuuteen. Jos teokselle tehdään reikien häivytystä, kokonaiskustannus on 16 578,80 euroa. Liisa Helle ehdottaa retusointia
eli reikien korjaamista ja parantelemista. Liisa Helteen tarjous kokonaiskuluineen on
23 410,80 e.
Alttaritaulu on syytä konservoida vasta tulevan sisäremontin yhteydessä. Nina
Broadstreet on ainoana antanut tästä kokonaistarjouksen (ilman kiinnitys-, pakkaus- ja
kuljetuskuluja). Hänen tarjouksensa sisältää puhdistuksen, tarvittaessa maalin kiinnityksen, tummuneen lakkapinnan poiston ja uudelleen lakkauksen, kankaan suoristuksen
sekä kehyksen kevyen puhdistuksen ja vaurioiden restauroinnin. Liisa Helteen tarjous
alkaa yksityiskohtaisella kuntokartoituksella ja on halvimmillaan pintapuhdistus ja
maalipinnan kunnon tarkistus niin, että teos on paikallaan ja kalleimmillaan se sisältää
pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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mm. puhdistuksen, kankaan suoristuksen, taustan kunnon tarkastuksen ja puhdistuksen.
Helle antaa hintahaarukaksi 3 000 – 10 000 euroa (alv 0 %). Alttaritaulun kustannuksiin
on lisättävä irrotus, pakkaus ja kuljetustyöt. Irrotustöiden kustannuksia ei osata arvioida
taulun koon sekä seinäkiinnitysten vuoksi. Liisa Helteen tarjouksessa kuljetuskustannukseksi arvioidaan n. 1 500 euroa, mutta hän tarjoutuu suorittamaan työn myös Pöytyällä, mikäli sopiva työtila on tarjolla.
Valmistelija: seurakuntamestari ja vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita konservoitaville teoksille konservoinnit seuraavien tarjousten mukaisesti:
Esine
Krusifiksi
Viimeinen tuomio
Ehtoollisen asettaminen
Ecce Homo
Alttaritaulu

Konservoija
Liisa Helle
Jaana Paulus
Jaana Paulus
Jaana Paulus
Liisa Helle

Tarjoushinta
6 448 e
9 126,40 e
7 985,60 e
10 153,20 e
3 720 - 12 400 e

Liisa Helteelle konservoitavaksi annettavat teokset konservoidaan mahdollisuuksien
mukaan paikan päällä. Kirkkohallituksen myöntämät avustukset on käytettävä 3 vuoden
kuluessa, joten konservoinnit on mahdollista aikatauluttaa tuolle ajalle. Talousarviossa
pysymiseksi voidaan vuonna 2022 aloittaa konservoimalla krusifiksi sekä yksi tauluista
ja jatkaa sen jälkeen toiset kaksi taulua. Alttaritaulun konservointi tehdään vasta kirkon
sisäremontin aikana eli todennäköisesti vasta vuoden 2024 puolella. Määrärahoja tarkistetaan tarvittaessa vuoden aikana tai viimeistään seuraavaa talousarviota tehtäessä.
Päätös on ehdollinen riippuen Kirkkohallituksen myöntämästä avustusmäärästä. Mikäli
avustukset kattavat kuitenkin vähintään 80 % kustannuksista, voidaan konservoinnit toteuttaa.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Kn 11 §

TIEDOKSI
•
•
•

Kn 12 §

Piispan vierailu 3.3.2022
Diakoniatyöntekijän sijaisuus
Viranhaltijapäätökset
o vs. kirkkoherra § 1 – 3/2022
o vs. talouspäällikkö § 38 – 41/2021, § 1 – 3/2022

VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan

Kn 13 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

