PÖYTYÄN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA
OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET

PÖYTÄKIRJA 3/2021

KESKIVIIKKO 28.04.2021 klo 18.00 – 19.45
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
Sinikka Hutko
x
Leila Mäkirinta
Sirpa Kangas
x
Sari Mäkilä
Matti Kaurila
Ville Arkkila,
saapui klo 18.28 § 51,
poistui klo 19.04 ja saapui
klo 19.23 edelleen § 51
Aulis Keihäs
Seija Toivonen
Jari Kulmala
x
Heikki Rantasalo
Sanna Pitkänen,
x
Tiia Kajala
saapui klo 18.10 § 45
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 Auranen, vs. talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
LEET
43 § - 53 §
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 Auranen

Allekirjoitukset

Mikko Nurmi
Kirkkoherranvirastossa
kirkkoherra
Kirkkoherranvirastossa

kirkkoherra

Timo Aaltonen

x

x

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

Kn 44 §

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 23.4.2021. 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 45 §

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 Mikko Nurmi ja Timo Aaltonen.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen. Pöytäkirja tarkastetaan alustavasti sähköpostitse ja allekirjoitetaan seuraavan kokouksen yhteydessä.

Kn 46 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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PÖYTYÄN KIRKONARKISTOSTA TALLETUKSENA TURUN KANSALLISARKISTOON SIIRRETTÄVÄT ASIAKIRJAT
Arkistonjärjestelijä Helena Aalto on työskennellyt Pöytyän seurakunnassa helmi-huhtikuun 2021 ajan ja antanut esityksen kansallisarkistoon siirrettävistä asiakirjoista Yläneen ja Karinaisten kirkkoalueiden osalta.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää siirtää Pöytyän kirkonarkistosta liitteiden mukaiset asiakirjat Turun kansallisarkistoon.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Liite 1
Liite 2

Kn 48 §

KANNUSTUSRAHA PERUSKOULUN PÄÄTTÄVÄLLE
Elisenvaaran yhtenäiskoulu on pyytänyt Pöytyän seurakunnalta lahjoitusta stipendin
myöntämiseen koulunsa oppilaille.
Stipendien myöntämisestä on kysytty Turun Tuomiokapitulin lakimiesasessori Matti
Mäkiseltä, jonka mukaan seurakunnan varojen käyttöä säätää KL 15:1 §. Seurakunnan
varoja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen ja tehtävät on
sanottu KL 4:1 §:ssä. Tältä pohjalta pitäisi arvioida. Seurakunnan tehtävä ei ole esim.
kunnan koulutyön tukeminen. Pitää miettiä, millä perusteella stipendi oppilaalle menee.
Mäkisen mukaan summa ei liene suuri, joten ehkä sen vuoksi ei nähdä kovin vaarallisena lain kannalta.
Lakimiesasessorin lausunnon pohjalta voimme todeta, että stipendien myöntäminen ei
ole seurakunnan tehtäviin kuuluvaa, mutta toisaalta oppilaan tukemista seurakuntatoimintaan pohjautuvalla perusteella voisi harkita, mikäli summa ei ole suuri.
LAVA: Vaikutusta peruskoulunsa päättäville koulussa tsempanneille oppilaille, joilla
on mahdollisuus saada kannustusraha.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää koulun erillisestä hakemuksesta myöntää 50 euron kannustusrahan eniten keskiarvoaan nostaneelle Pöytyän seurakunnan alueella asuvalle yhdeksännen luokan oppilaalle.
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Muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää koulun erillisestä hakemuksesta myöntää 50 euron kannustusrahan eniten lähimmäisiään tukeneelle ja toisia huomioineelle Pöytyän seurakunnan
alueella asuvalle yhdeksännen luokan oppilaalle jokaisen yhtenäiskoulun kohdalla.
Opettajakunta tekee valinnan.
Päätös:
Muutetun päätösesityksen mukainen.
MUUTETTU LAVA: Vaikutusta peruskoulunsa päättäville koulussa eniten lähimmäisiään tukeneille ja toisia huomioineille oppilaille, joilla on mahdollisuus saada kannustusraha.

Kn 49 §

VUODEN 2021 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 16.12.2020 talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2023. 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 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen. Ohjeessa on määritelty mm. viranhaltijoiden hankintarajat.
LAVA: Kasvatustyön määrärahojen käytön osalta on lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Liite 3

Kn 50 §

MUUT ASIAT
Ei ollut muita asioita.
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TIEDOKSI
•
•
•

•
•

•
•
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Pöytyän seurakunnan uusi logo
Strategiatyön eteneminen
Kirkkoneuvosto keskusteli työilmapiiristä ja totesi, että mikäli luottamushenkilöt saavat yhteydenottoja, he neuvovat työntekijöille ensimmäisen portaan asioiden hoitoon
olevan aina oman esimiehen, jonka kanssa käydään tilanteesta ns. esimies-alainen keskustelua riittävän kauan asian selvittämiseksi. Tämän jälkeen, jos asiassa ei päästä
kohtuullisella aikataululla tyydyttävään ratkaisuun, asia siirtyy TES-neuvottelujärjestyksen mukaisesti luottamusmiehille.
TET-harjoittelijoita Karinaisten hautausmaalle 17. – 18.5.2021
Viranhaltijapäätökset
o vs. kirkkoherra 5 – 6 §
o vs. talouspäällikkö 4 – 7 §
Kirkkoneuvosto valtuutti kirkkoalueiden seurakuntamestarit ja suntiot kartoittamaan
hautausmaiden tilannetta ja toimittamaan koosteen hautapaikoista laputusta varten.
Kirkkoneuvosto päätti aloittaa Oripään kirkon läpikäytävän kunnostustyön Oripään kirkon 200 v. juhlavuoden kunniaksi.

VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan

Kn 53 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen iltarukouksen jälkeen klo 19.45.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

