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Kn 24 §

ALKUHARTAUS JA KOKOUKSEN AVAUS

Kn 25 §

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 1.4.2022. Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen,
kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä (KL 7, 4 §).
Päätösesitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

Kn 26 §

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 Matti Kaurila ja Jari Kulmala.
Päätös:

Kn 27 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
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TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2021
Seurakuntatalouden tilinpäätös laaditaan noudattaen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 15
luvun säädöksiä ja Kirkkohallituksen antamia määräyksiä (KL 22 luku 2 § kohta 7 c).
Seurakuntatalouden tilikausi on kalenterivuosi. Kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös laaditaan paperimuodossa tai sähköisessä muodossa ja se
säilytetään pysyvästi. Seurakuntatalouden tilinpäätös erillisinä taseyksikköinä hoidettuine rahastoineen (esim. hautainhoitorahasto) muodostaa yhden tilinpäätöksen, joka
käsitellään hallinnollisesti yhtenä kokonaisuutena.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto/yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston/yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi, joka hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.
Seurakuntatalouden kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän taloudenhoidon periaatteita.
Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten.
Tilinpäätökseen sisältyvästä toimintakertomuksesta on erillinen säädös kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:ssä. Toimintakertomuksen on hyvä olla tiivis eikä sen sisältöä ole syytä
laajentaa aineistolla, jolla ei tilikauden tai sen päättymisen jälkeen tapahtuneen kehityksen kuvaamisessa ole olennaista merkitystä.
Kirkkohallitus suosittelee, että seurakuntatalouksissa laadittaisiin seurakuntalaisille ja
eri sidosryhmille osoitettu vuosikertomus, joka on sisällöltään toimintakertomusta laajempi ja voi sisältää muun muassa valokuvia tai muuta graafista sisältöä. Vuosikertomus julkaistaisiin pääasiassa sähköisessä muodossa seurakunnan verkkosivuilla. Pöytyän seurakunnalla tällaista vuosikertomusta ei ole toistaiseksi tehty.
Virastokollegion antamaa yleisohjetta noudatetaan laadittaessa seurakuntatalouden tilinpäätöstä tilikaudesta 2020 alkaen ja se korvaa Kirkkohallituksen vuonna 2009 antaman ohjeen seurakunnan tilinpäätöksen laatimisesta.
Pöytyän seurakunnan tilinpäätös 2021 on ylijäämäinen 97 851,30 euroa. Talousarvio
oli ylijäämäinen vain n. 3 200 euron verran. Koronapandemian jatkumisen vuoksi toimintaa ei edelleenkään pystytty toteuttamaan normaalisti. Toiminnan osalta jäi siis
edelleen normaaliin aikaan nähden tuloja saamatta. Samoin talousarvioon suunniteltuja
kiinteistöhallinnon myyntituloja ei toteutunut, mutta toisaalta puunmyynnistä saadut tulot olivat selvästi talousarviossa arvioitua suuremmat johtuen puun hyvästä hinnasta.
Kertaluonteisia tuottoja saatiin myös kirjata sijoitusten osalta tehtyjen muutosten
vuoksi. Edelleen myös seurakuntatyön kulut olivat normaalia alemmat, koska koronan
vuoksi järjestetty verkossa tapahtuva toiminta on normaalia toimintaa edullisempaa.
Seurakunnan tase kääntyi vuoden 2020 jälkeen alijäämäiseksi 14 258,33 euroa, mutta
vuoden 2021 tilinpäätöksen myötä seurakunnalla on kertynyttä ylijäämää 83 592,97 euroa. Tämän myötä seurakunnalle edellisenä vuonna tullut velvollisuus esittää suunnitelma talouden tasapainottamiseksi poistuu. Koska ylijäämä vuodelta 2021 kuitenkin
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perustuu suurelta osin kertaluonteisiin tuloihin, pitää seurakunnan taloutta jatkuvasti
ohjata tasapainoisemman talouden suuntaan, jotta tasapaino jatkossakin säilyisi.
Pöytyän seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätös 2021 on mukana seurakunnan tilinpäätöskirjassa tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa taseyksikkönä käsiteltävän hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat. Myös tilinpäätöskirjan joissakin muissa osioissa
on viittauksia hautainhoitorahastoon. Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2021 oli 350,23
euroa ylijäämäinen.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Tilinpäätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin ja nuoriin, mutta siinä kerrotaan tilinpäätösvuoden aikana toteutuneista asioista ja määrärahojen käytöistä, joiden perusteella
nähdään toteutunut vaikutus lasten ja nuorten toimintaan.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää Pöytyän seurakunnan vuoden
2021 tilikauden 92 351,53 euron ylijäämäisen tuloksen käsittelystä seuraavaa:
1) Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 5 499,77 euroa
2) Tilikauden ylijäämä 97 851,30 siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hautainhoitorahaston
tilinpäätöksen 2021 tuloksen 350,23 euroa siirtämisestä hautainhoitorahaston edellisten
tilikausien yli-/alijäämätilille.
Päätös:

Liite 1

Pöytyän seurakunnan tilinpäätös 2021
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PÖYTYÄN KIRKONARKISTOSTA TALLETUKSENA TURUN KANSALLISARKISTOON SIIRRETTÄVÄT ASIAKIRJAT
Arkistonjärjestelijä Helena Aalto on työskennellyt Pöytyän seurakunnassa tammi-maaliskuun 2022 ajan ja antanut esityksen kansallisarkistoon siirrettävistä asiakirjoista Pöytyän kirkkoalueen osalta.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää siirtää Pöytyän kirkonarkistosta liitteen mukaiset asiakirjat Turun kansallisarkistoon.
Päätös:

Liite 2

Kn 30 §

Kansallisarkistoon siirrettävät, Pöytyä

PÖYTYÄN KIRKON KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAJAKONSULTTI
Vs. talouspäällikkö on tehnyt julkisen hankintalain alaisen avoimen hankintakilpailutuksen Pöytyän kirkon korjaushankkeen rakennuttajakonsultista Hilma-palvelussa.
Hankinta sisältää rakennuttajakonsultin tehtävät Pöytyän kirkon peruskorjaukseen ja
sen suunnitteluun liittyvien tehtävien osalta sekä peruskorjaukseen liittyvien töiden rakennuttamisen ja valvonnan. Valvonta sisältää rakennusteknisen ja taloteknisen valvonnan. Rakennuttajakonsultti toimii tilaajan työturvallisuus- ja kosteudenhallintakoordinaattorina. Valintakriteerinä on edullisin kiinteä kokonaishinta. Tarjouspyyntö on pykälän liitteenä.
Tarjoukset pyydettiin toimittamaan 1.4.2022 klo 10 mennessä Hilma-palveluun. Vs. talouspäällikkö ja vs. kirkkoherra avasivat tarjoukset klo 13.05. Tarjouksia oli jätetty
määräaikaan mennessä viisi kappaletta. Vs. talouspäällikkö on tehnyt annetuista tarjouksista liitteenä olevan vertailutaulukon.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää Pöytyän kirkon korjaushankkeen rakennuttajakonsultista. Päätösesitys annetaan kokouksessa.
Päätös:

Liite 3
Liite 4

Tarjouspyyntö, Pöytyän kirkon korjaushankkeen rakennuttajakonsultti
Tarjousvertailu, Pöytyän kirkon korjaushankkeen rakennuttajakonsultti
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YLÄNEEN SEURAKUNTATALON KORJAUSSUUNNITTELIJA
Julkisivukonsultointi JK Oy on tehnyt Yläneen seurakuntatalon kuntotutkimuksen
16.11.2021 ja tämän perusteella talousarvioon on varattu investointimäärärahaa korjaukselle vuosille 2022 – 2023 yhteensä 180 000 euroa. Kirkkohallitukselta on haettu
avustusta koko hankkeen kustannuksille vuoden vaihteessa. Avustuspäätökset eivät ole
vielä tulleet.
FinProma Oy (Seuris-palvelut) on toteuttanut Yläneen seurakuntatalon korjaussuunnittelijan kilpailutuksen. Tarjoukset pyydettiin 23.3.2022 klo 12 mennessä ja ne avattiin
24.3.2022 FinProman edustajien ja vs. talouspäällikön ollessa paikalla. Tarjouksen antoi kolme tarjoajaa, joista yhden tarjous saapui myöhässä, mutta se pyydettiin erikseen
vielä toimittamaan ja on siksi mukana vertailussa. Tarjouspyynnössä pyydettiin antamaan tarjous myös optiolle, joka käsittäisi mahdolliset rakennuslupa/toimenpidelupatehtävät sekä tällaisen tapauksen tullessa kyseeseen pääsuunnittelijan tehtävät.
Kokonaisuudeltaan edullisimman tarjouksen teki Julkisivukonsultointi JK Oy, jonka
suunnitteluosuuden tarjoushinta oli halvin, mutta option osuus kallein. Heidän tarjoamansa kokonaishinta oli 10 040 euroa (sis. alv). Edullisimman tarjouksen optio-osuudesta teki RTC Vahanen Turku Oy, jolla taas oli kallein tarjoushinta suunnitteluosuudesta. Heidän kokonaishintansa oli 10 812,80 euroa (sis. alv). Arkkitehtisuunnittelu
Mikko Uotila Oy antoi kokonaishinnaltaan kalleimman tarjouksen, 11 780 euroa (sis.
alv).
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita Yläneen seurakuntatalon korjaussuunnittelijaksi Julkisivukonsultointi JK Oy:n, jonka tarjoama kokonaishinta 10 040 euroa (sis. alv) oli edullisin.
Päätös:

Liite 5
Liite 6

Tarjouspyyntö, Yläneen seurakuntatalon korjaussuunnittelija
Tarjousvertailu, Yläneen seurakuntatalon korjaussuunnittelija
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TEIJA HAAKANAN VIRKAVAPAUSANOMUKSEN JATKO
Teija Haakana on ollut Pöytyän seurakunnalla nuoriso-ohjaajana 1.9.2015 alkaen ja
osittaisella 50 %:n hoitovapaalla 12.8.2019 alkaen. Kirkkoneuvosto on jo aiemmin kokouksissaan 31.3.2021 § 28 sekä 24.11.2021 § 141 käsitellyt Teija Haakanan virkavapauden jatkoa. Tällä hetkellä voimassa olevan päätöksen mukaisesti osittainen virkavapaus jatkuu 31.5.2022 asti. Kirkkoneuvosto on tätä myöntäessään tehnyt seuraavan
muutetun päätösesityksen, jonka se on hyväksynyt:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää Teija Haakanalle jatkoa osittaiseen virkavapauteen
ajalle 1.1. – 31.5.2022, jonka jälkeen virka jatkuu 100 %:n viranhoitovelvollisuudella.
Teija Haakana on pyytänyt edelleen osittaisen virkavapautensa jatkamista ajalle
1.6.2022 – 31.5.2023. Kasvatustyössä on tehty oheismateriaalina olevat suunnitelmat
siitä, miten saadaan järjestettyä 7-21 -vuotiaiden toiminta 150 % nuorisotyönohjaajaresurssein.
Valmistelija: vs. kirkkoherra
LAVA: On lapsivaikutusta kasvatustyön työnjaon kautta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää Teija Haakanalle osittaista virkavapautta ajalle
1.6.2022 – 31.5.2023.
Päätös:
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DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRANSIJAISEN VALINTA
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.8.2021 § 96 myöntänyt diakoniatyöntekijä Pauliina Soikkeli-Viitamäelle virkavapautta ajalle 4.10.2021 – 4.10.2023 ja päättänyt käynnistää rekrytoinnin sijaisen löytämiseksi. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan
29.9.2021 § 115 vs. diakoniatyöntekijäksi Katri Tuorin. Hän kuitenkin irtisanoutui
28.1.2022 alkaen. Uusi hakuilmoitus viransijaisuuteen ajalle 1.5.2022 - 4.10.2023 on
julkaistu Oikotiellä ja seurakunnan internetsivuilla sekä somessa ja hakuaika päättyi
14.3.2022 klo 15. Haettavana ollut viransijaisuus sijoittuu Karinaisten kirkkoalueelle ja
sen palkkaus määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmän 502 mukaan ja siinä on 6 kk
koeaika. Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta ja hakijat on haastateltu
17.3.2022. Haastattelussa olivat mukana johtava diakoni, vs. kirkkoherra, vs. talouspäällikkö sekä kirkkoneuvoston valitseman valintaryhmän jäsenistä Sinikka Hutko ja
Mar-Leena Rajala.
Valintaryhmä ehdottaa yksimielisesti, että diakoniatyöntekijän viransijaisuuteen valitaan Mari Nurminen ja varasijalle Niklas Oksanen.
Valmistelija: vs. kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö
LAVA: Vaikutusta diakoniatyön asiakkuuden sekä perhekahvila- ja perhekerhotoiminnan piirissä oleviin lapsiin ja nuoriin.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita Pöytyän seurakunnan diakoniatyöntekijän viransijaisuuteen ajalle 1.5.2022 – 4.10.2023 Mari Nurmisen ja varasijalle Niklas Oksasen. Peruspalkka on KirVESTES:n vaativuusryhmä 502 mukainen. Työkokemuslisät vahvistaa
vs. talouspäällikkö viranhaltijapäätöksellä KirVESTES:iin perustuen.
Päätös:

Kn 34 §

TIEDOKSI
•
•
•
•

Kn 35 §

Pöytyän kirkon remontti / tilannekatsaus
Pöytyän seurakunnan arkistojen järjestelytilanne
Papiston vapaapäivät ja lomat 1.5. – 30.9.2022
Viranhaltijapäätökset
o vs. kirkkoherra § 4 – 5
o vs. talouspäällikkö § 4 – 7

VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan

Kn 36 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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