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Kn 135 §

ALKUHARTAUS JA KOKOUKSEN AVAUS

Kn 136 §

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 19.11.2021. Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen,
kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä (KL 7, 4 §).
Päätösesitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

Kn 137 §

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 Harri Auranen ja Sirpa Kangas.
Päätös:

Kn 138 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

PÖYTYÄN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Kn 139 §

ESITYSLISTA 10/2021

KOULUTUSSUUNNITELMAT VUODELLE 2022
Työalat ovat esittäneet koulutussuunnitelmansa tulevalle vuodelle, joiden pohjalta johtavat viranhaltijat esittävät liitteen mukaisia koulutussuunnitelmia hyväksyttäväksi vuodelle 2022. Suunnitelmat toimivat pohjana talousarviovalmistelussa koulutusmäärärahojen osalta.
Valmistelija: vs. kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö
LAVA: Kasvatustyön koulutuksilla on merkitystä lasten kehitykseen ja seurakuntakokemukseen.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset henkilöstön koulutussuunnitelmat vuodelle
2022.
Päätös:

Liite 1

Kn 140 §

Koulutussuunnitelmat vuodelle 2022

KIRKKOKUOROJEN TOIMINTA-AVUSTUSANOMUKSET 2022
Karinaisten kirkkokuoro ry ja Yläneen kirkkokuoro ry ovat toimittaneet talousarvionsa
ja toimintasuunnitelmansa vuodelle 2022 ja samalla hakeneet seurakunnalta toimintaavustusta kumpikin aiempien vuosien tavoin 950 euroa tulevalle vuodelle. Asiaa on käsitelty musiikkityön toimikunnassa 3.11.2021 ja määrärahat on varattu talousarvioon.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää Karinaisten kirkkokuoro ry:lle ja Yläneen kirkkokuoro ry:lle kummallekin 950 euroa toiminta-avustusta vuonna 2022.
Päätös:

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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TEIJA HAAKANAN VIRKAVAPAUSANOMUKSEN JATKO
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 31.3.2021 käsitellyt nuorisotyöntekijä Teija Haakanan virkavapausanomusta:
28 § TEIJA HAAKANAN VIRKAVAPAUSANOMUS
Teija Haakana on ollut 1.9.2015 alkaen 50 %:n osittaisella hoitovapaalla, joka päättyy
heinäkuun lopussa. Hän anoo nyt tähän jatkona osa-aikaista 50 %:n virkavapautta kuluvan vuoden loppuun.
LAVA: On lapsivaikutusta kasvatustyön työnjaon kautta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää Teija Haakanalle hänen anomansa osittaisen virkavapauden ajalle 1.8. – 31.12.2021.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Teija Haakana anoo jatkoa myönnettyyn osittaiseen virkavapauteensa ajalle 1.1. – 31.5.
2022.
Valmistelija: vs. kirkkoherra
LAVA: On lapsivaikutusta kasvatustyön työnjaon kautta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää Teija Haakanalle jatkoa osittaiseen virkavapauteen
ajalle 1.1. – 31.5.2022.
Päätös:

Kn 142 §

YHTEISTYÖ PERUSTETTAVAN VETERAANIEN PERINNETOIMIKUNNAN KANSSA
Suomen sotiin vuosina 1939-1945 osallistuneiden miesten ja naisten määrä vähenee
koko ajan. Suomessa toimii kolme valtakunnallista veteraanijärjestöä: Sotainvalidien
Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto ja Rintamaveteraaniliitto.
Pöytyällä toimii Kyrön Seudun Sotaveteraanit, Pöytyän Sotaveteraanit ja Yläneen Rintamaveteraanit. Pöytyän Sotainvalidiosasto on lakkautettu ja sen jäsenet ovat siirtyneet
Sotainvalidien Veljesliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n jäseniksi, joita alueella edustavat nimetyt yhdyshenkilöt.
Yleisesti puhutaan perinneaikaan siirtymisestä. Perinneaikana tavoite on huolehtia veteraanisukupolvemme arvojen ja tekojen muistamisesta ja vaalimisesta osana Suomen
kansan tarinaa.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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Kunnissa pohditaan veteraanitoiminnan tulevaisuutta ja yhdistysten muuttumista. Siirtymävaihe varsinaisesta veteraanityöstä perinnetyöhön kestää vuosia. Joissakin kunnissa (esimerkiksi Lieto) on eri tahojen kanssa perustettu perinnetoimikunta, joka on
alueellisen perinneyhdistyksen vapaamuotoinen toimija.
Perinnetoimikunta on nykyisen tai nykyisen kunnan liitoskuntien alue. Sen tehtävänä
on oman alueen sotien perinteen kartoittaminen ja perinnetyön suunnittelu, koordinointi
ja toteuttaminen.
Vapaamuotoinen perinnetoimikunta voi muodostua esimerkiksi seuraavista tahoista:
- puheenjohtaja (yhteisesti sovittu)
- veteraaniyhteisöjen edustajat
- kotiseutuyhdistysten edustajat
- reserviläisyhteisöjen edustajat
- kunnan (esim. sivistystoimen) edustaja
- seurakunnan edustaja
- partiolaiset
- muiden toimintaan halukkaiden yhteisöjen edustajat
Perinnetoimikunta perustuu vapaamuotoiseen yhteistyöhön, jossa yhdessä suunnitellaan toiminta ja tapahtumat, laaditaan vuosisuunnitelmat ja yhdessä sovitaan työjako.
Perinnetoimikunta ei yksin tee kaikkea, vaan etsii sopivimmat tekijät. Toiminnan rahoittaminen: paikalliset tukijat ja lahjoittajat sekä talkootyö.
2.6.2021 pidettiin perinnetyöhön liittyvä palaveri, johon osallistuivat vs. kirkkoherra
Irina Kaukinen, Joonas Rantala ja Juhani Lehto Kyrön Seudun Sotaveteraanit, Reino
Kallio ja Timo Kalla Pöytyän Sotaveteraanit, Tapio Ruohola ja Hannu Pentti Yläneen
Rintamaveteraanit sekä kulttuurisihteeri Taina Myllynen. Palaverissa sovittiin, että paikallisyhdistykset jatkavat toimintaansa itsenäisesti, mutta Pöytyälle pyritään perustamaan yhteinen perinnetoimikunta.
Valmistelija: vs. kirkkoherra
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Pöytyän seurakuntakunta osallistuu perinnetoimikuntaasian valmisteluun, perustamiseen ja toimintaan yhteistyössä Pöytyän kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Päätös:
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VARHAISEN TUEN MALLI
Pöytyän seurakunnan varhaisen tuen mallia on päivitetty ja se on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 20.10.2021 sekä työntekijäkokouksessa 24.11.2021. Mallin mukaisia lomakkeita on käytetty jo käytännössä ja ne on todettu toimiviksi, mutta koko asiakirja
tuodaan nyt vahvistettavaksi kirkkoneuvostossa.
Valmistelija: vs. kirkkoherra
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Pöytyän seurakunnan varhaisen tuen
mallin.
Päätös:

Liite 2

Kn 144 §

Varhaisen tuen malli

SUORITUSLISÄT VUONNA 2022
Esimiehet ovat käyneet kehityskeskustelut alaistensa kanssa ja näiden keskustelujen perusteella ehdotetaan suorituslisien saajat vuodelle 2022 oheisen liitteen mukaisesti.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö ja vs. kirkkoherra
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevat suorituslisät vuodelle 2022.
Päätös:

Liite 3

Suorituslisät vuodelle 2022, salainen
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TALOUSARVIO VUODELLE 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2022 - 2024
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2-3 § mukaan:
Jokaista kalenterivuotta varten laaditaan talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen
osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan.
Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.
Vs. talouspäällikkö ja vs. kirkkoherra ovat valmistelleet oheisen talousarvion vuodelle
2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2024. Talousarvio on ylijäämäinen 9 033
euroa. Tähän ylijäämään päästään pitkälti kiinteistöstrategiassa linjatuilla kertaluonteisilla toimilla kuten kiinteistö-, osake- ja maa-aluemyynneillä. Puunmyyntituloa on kirjattu ainoastaan hakkuista, jotka johtuvat normaalista metsän hoidosta ja vuosittaisen
kasvun antamasta hakkuuvarasta. Koronapandemia on pitkään vaikuttanut tilaisuuksien
vähäiseen määrään ja näin ollen sekä tulojen että menojen vähäisyyteen. Talousarviossa
on oletettu, että toiminta alkaisi hiljalleen normalisoitua. Taloussuunnitelmavuodet
näyttävät molemmat ylijäämää. Nämä luvut saavuttaaksemme seurakunnassa tulee kuitenkin toteuttaa kiinteistöstrategiassa tehtyjä linjauksia kiinteistöistä luopumisen suhteen.
Pöytyän seurakunnan taseessa on kertynyttä alijäämää vuoden 2020 tilinpäätöstilanteessa 14 258 euroa. On mahdollista, että vuoden 2021 tilinpäätös ei kuitenkaan tulisi
lisäämään tuota alijäämää. Seurakunnan on alijäämän vuoksi kuitenkin tehtävä talousarviossa suunnitelma talouden tasapainottamiseksi tulevina vuosina. Liitteenä olevan
talousarvion mukaisesti tulevien kolmen vuoden tuloslaskelmat näyttävät, että ylijäämää kertyisi n. 35 000 euroa. Tämä tulisi kattamaan tällä hetkellä taseessa olevan kertyneen alijäämän.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö ja vs. kirkkoherra
LAVA: Kasvatustyölle varattu määräraha vaikuttaa lapsille ja nuorille tarjottavan toiminnan määrään.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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Kirkkoneuvosto
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen
talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2024.
Päätös:

Liite 4

Kn 146 §

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024

AVUSTUSHAKEMUKSET
Seurakunta voi hakea kirkkohallituksen rakennusavustusta kirkollisten rakennusten ja
muiden seurakunnan toimitilojen rakentamiseen ja korjaamiseen. Vuodesta 2016 alkaen
kirkollisen rakennusavustuksen pääpaino on suojeltujen kirkollisten rakennusten korjaushankkeiden rahoittamisessa.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 27/2021 (26.10.2021) kerrotaan rakennusavustusuudistuksesta, jonka mukaan kirkollisten rakennusten ja seurakuntien muiden rakennusten rakentamiseen ja korjaamiseen sekä kirkollisen arvoesineistön hoitoon tarkoitettujen avustusten jakoperusteet muuttuvat vuoden 2022 alusta alkaen. Valtion rahoituksesta myönnettävä avustus kohdistetaan tarkemmin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
kirkollisen rakennusperinnön sekä arvoesineistön hoitoon ja kirkon keskusrahaston tuki
suunnataan seurakunnan toiminnan parantamiseen tähtääviin korjaushankkeisiin sekä
rakennuksen käyttökelpoisuuden kannalta välttämättömiin korjauksiin. Tämä yleiskirje
korvaa yleiskirjeen nro 12/2017. Hiilineutraalisuusavustusten osalta on voimassa yleiskirje nro 5/2021. Avustusta hakevan seurakuntatalouden veroprosentin tulee olla vähintään 1,5.
Avustusten uudet nimitykset: Avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon (nykyinen
valtion rahoituksesta jaettava avustus) ja Kirkon keskusrahaston korjausavustus (nykyinen kirkon keskusrahaston tuki).
Avustusta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon voidaan myöntää kirkkolain tarkoittamille kirkollisille rakennuksille, jotka on suojeltu kirkkolain, rakennusperinnön suojelulain tai asemakaavan perusteella. Avustusta voidaan myöntää rakennuksen rakenteiden ja pintojen kunnostukseen, korjaukseen, restaurointiin tai konservointiin sekä
sähkö-, valvonta- ja paloturvallisuusjärjestelmien investointeihin. Tätä avustusta voidaan myöntää myös kyseisten rakennusten lähiympäristön pihojen, aitojen, porttien ja
ulkovalaistuksen kunnostukseen. Kirkollisen arvoesineistön konservointiin ja säilytykseen liittyvät hankkeet sekä sankarihautausmaiden kunnostustyöt kuuluvat myös tämän
avustuksen piiriin. Suunnitelmista tulee yleensä pyytää Museoviraston lausunto, joka
liitetään avustusasiakirjoihin.
Kirkon keskusrahaston korjausavustusta voidaan myöntää muiden kuin suojeltujen kirkollisten rakennusten korjaushankkeisiin sekä suojeltujen kirkollisten rakennusten käytettävyyttä parantaviin toimenpiteisiin. Avustusta voidaan myöntää myös kappeleiden,
kyläkirkkojen, seurakuntatalojen ja muiden vastaavien rakennusten korjaushankkeisiin.
Avustuksia ei myönnetä uudishankkeisiin, laajennuksiin, hautaustoimen investointeihin, leirikeskuksiin, ulosvuokrattuihin rakennuksiin tai kiinteistö- ja asunto-osakkeisiin
liittyviin hankkeisiin, irtokalusteisiin eikä pääsääntöisesti AV-tekniikkaan liittyviin
hankkeisiin.
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Alle 20 000 euron hankkeisiin ei myönnetä avustuksia. Poikkeuksena suunnittelun,
taustaselvitysten kuten rakennushistoriaselvityksen tai väritutkimuksen kustannukset
sekä esineen tai rakennusosan konservointihankkeet.
Avustukset haetaan seuraavaa vuotta varten aina edellisen vuoden viimeiseen päivään
mennessä sen mukaan, mistä kohteista kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen avustuksen
hakemiseen. Päätökseen riittää luetella avustuskohteet, summat tarkentuvat avustuksia
laadittaessa joulukuussa.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Pöytyän seurakunta hakee avustusta seuraaviin kohteisiin:
- Yläneen kirkon katon tervaus
- Pöytyän kirkon korjaussuunnittelu
- Yläneen seurakuntatalon kattohuolto ja julkisivukorjaus
- Pöytyän kirkossa sijaitsevien viiden esineistön konservointi (alttaritaulu, krusifiksi,
Viimeinen tuomio, Ecce homo ja Ehtoollisen asettaminen)
- Oripään seurakuntatalon öljylämmityksen muuttaminen energiaystävälliseen lämmitysmuotoon
Kirkkoneuvosto valtuuttaa vs. talouspäällikön hoitamaan avustusten hakemisen kohteesta riippuen sitä avustavalta taholta.
Päätös:

Kn 147 §

TIEDOKSI
•
•

Kn 148 §

Ajankohtainen koronakatsaus
Viranhaltijapäätökset
o vs. kirkkoherra 13 §
o vs. talouspäällikkö 32 - §

VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan

Kn 149 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

