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Kn 54 §

ALKUHARTAUS JA KOKOUKSEN AVAUS

Kn 55 §

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 21.5.2021. Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen,
kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä (KL 7, 4 §).
Päätösesitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

Kn 56 §

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 Soile Anttila ja Harri Auranen.
Päätös:

Kn 57 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
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KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) on tullut voimaan
15.3.2021. Seurakuntien tulee päivittää toimielinten työjärjestyksiä, ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu huomioon sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus sähköiseen kokouskutsuun.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen.
Päätös:
Liite 1

Kn 59

SÄHKÖISEN KOKOUSMENETTELYN MÄÄRÄYKSET SEURAKUNNAN
TOIMIELINTEN OHJE- JA JOHTOSÄÄNTÖIHIN
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) on tullut voimaan
15.3.2021. Seurakuntien tulee päivittää toimielinten työjärjestyksiä, ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu huomioon sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus sähköiseen kokouskutsuun.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoneuvoston ohjesääntöön (hyväksytty kirkkovaltuustossa 5.10.2010 ja vahvistettu arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa
19.11.2010) tehdään seuraava lisäys ja se alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi:
Toimielin käsittelee asian kokouksessa, jossa kokoukseen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla (varsinainen kokous). Varsinainen kokouspaikalla pidettävä kokous voidaan järjestää myös siten, että osa jäsenistä osallistuu siihen sähköisesti (ns. hybridikokous). Toimielin voi myös pitää kokouksensa kokonaan sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Toimielimen
suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa
pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa
ja nähtävissä.
Kokouskutsu, esityslista/asialuettelo, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää jäsenille sähköisesti heidän ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin. Salassa pidettävät asiat
lähetetään turvasähköpostilla. Kokouskutsussa on mainittava päätöksentekotapa.
Pöytäkirjaan merkitään päätöksentekotapa. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisellä allekirjoituksella.
Päätös:
Liite 2
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MÄÄRÄRAHALISÄYKSET TALOUSARVIOVUODEN 2021 INVESTOINTIMENOIHIN
Pöytyän seurakunnan talousarviossa vuodelle 2021 on investointimäärärahaa myönnetty lukkojärjestelmän yhdenmukaistamiseen kirkkoalueiden kesken iLock-lukkojärjestelmällä. Tähän on varattu määrärahaa 15 000 euroa ja saatu tarjous ylittää määrärahan vajaalla 3 000 eurolla. Lisäksi tarvitaan alkuopastusta avainten hallintaan ja ohjelmointiin. Lukkojärjestelmän piiriin tulevat ovet on käyty tarkasti läpi vielä uudelleen,
mutta järkevän kokonaisuuden aikaansaamiseksi ei ole järkevää vähentää jo tarjouksessa olevia ovia. Tästä syystä investointimäärärahaa olisi järkevä nostaa 5 000 eurolla,
jolloin se on kokonaisuudessaan 20 000 euroa.
Kirkonkellot eri kirkkoalueilla vaativat useimmiten suntioiden käyntiä paikan päällä,
mikä aiheuttaa hankaluuksia vapaiden pitämiseen sekä sijaistuksiin. Muutoksia tarvitaan kaikkien kirkkoalueiden kelloihin, vaikka osassa kirkkoalueista jotkin kellonsoitot
ovatkin ajastettavia tai kauko-ohjattavia, mutta Pöytyän kirkon osalta tilanne on huonoin. Tällä hetkellä myöskin työvoiman saaminen juuri Pöytyälle tuottaa eniten hankaluuksia. Kirkonkellojen automatisointi maksaa 3 500 euroa (alv 0 %) ja kauko-ohjain
750 e (alv 0 %). Määrärahatarve Pöytyän kirkonkellojen automatisoinnin investointiin
on 6 000 e.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää seuraavat lisämäärärahat investointeihin talousarviovuodelle 2021:
- Pöytyän kirkonkellojen automatisointi 6 000 euroa
- iLock-lukkojärjestelmän 15 000 euron investointimäärärahaan 5 000 euron lisäys,
jolloin määräraha on 20 000 euroa.
Päätös:

Kn 61 §

HAUTAUSMAIDEN HOITOSUUNNITELMA
Seurakuntapuutarhuri Elina Koli on valmistellut liitteen mukaisen Pöytyän seurakunnan hautausmaiden hoitosuunnitelman.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen Pöytyän seurakunnan hautausmaiden hoitosuunnitelman, joka tulee voimaan 1.6.2021 alkaen.
Päätös:

Liite 3

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

PÖYTYÄN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
Kn 62 §

ESITYSLISTA 4/2021

NUORISOTYÖNOHJAAJA SUSANNA HOLOPAISEN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 31.3.2021 käsitellyt nuorisotyönohjaaja Teija Haakanan virkavapausanomusta seuraavasti:
Kn 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.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää Teija Haakanalle hänen anomansa osittaisen virkavapauden ajalle 1.8. – 31.12.2021.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Susanna Holopaisen työsuhde on sovittu päättyväksi 31.7.2021 Teija Haakanan edellisen virkavapauskauden mukaisesti. Tilanteen muututtua on tarpeellista jatkaa myös Susanna Holopaisen työsuhdetta vastaamaan uutta virkavapausaikaa.
Henkilöstöstrategia käsittelee parhaillaan myös kasvatustyön kokonaisuutta ja sen valmistuttua tarkastellaan virkojen ja toimien täyttämistä uudelleen.
LAVA: Päätöksellä on vaikutusta seurakunnan kasvatustyöhön.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto jatkaa Susanna Holopaisen työsuhdetta ajalla 1.8.-31.12.2021.
Päätös:

Kn 63 §

KIRKKOHERRA MATTI KAIPAISEN VIRKAVAPAUSANOMUS
Kirkkoherra Matti Kaipainen on ilmoittanut hakevansa Turun tuomiokapitulilta jatkoa
virkavapauteensa ajalle 1.9.2021-31.8.2022. Kirkkoneuvosto antaa oman lausuntonsa
anomuksesta.
LAVA: Päätöksellä on vaikutusta koko seurakunnan toimintaan.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto puoltaa kirkkoherra Matti Kaipaisen virkavapausanomusta ajalle
1.9.2021-31.8.2022.
Päätös:
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KANTTORI ALBERTO PELTONEN GALINDON VIRKAVAPAUSANOMUS
Kanttori Alberto Peltonen Galindo on hakenut virkavapautta alle 3-vuotiaan hoitovapaata varten ajalle 18.10.2021-31.7.2022.
KirVESTES 60 § Oikeus perhevapaaseen
Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada perhevapaata Työsopimuslain 4 luvun
mukaisesti.
Lain 4 luvussa tarkoitettuja perhevapaita ovat
• äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa;
• osittainen ja tilapäinen hoitovapaa;
• poissaolo pakottavista perhesyistä ja poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi
Soveltamisohje:
TSL 4 lukua sovelletaan tämän pykälän määräyksen perusteella työntekijöiden lisäksi
viranhaltijoihin.
Seurakunta on käynnistänyt rekrytoinnin sijaisen palkkaamiseksi kyseiselle ajalle.
LAVA: Päätös vaikuttaa musiikkikasvatukseen.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää virkavapautta Alberto Peltonen Galindolle 18.10.202131.7.2022
Päätös:

Kn 65 §
Kn 31.3.2021

PIISPANTARKASTUKSEN LISÄSELVITYS
31§ PIISPANTARKASTUKSEN LISÄSELVITYSPYYNTÖ
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 26.8.2020 käsitellyt piispantarkastuksen selvitystä:
Kn 49 § PIISPANTARKASTUKSEN SELVITYS
Pöytyän seurakunnassa pidettiin piispa Kaarlo Kallialan toimittama piispantarkastus 28.
helmikuuta ja 3. maaliskuuta 2019.
Pöytäkirja ja piispan lausunto saapuivat seurakuntaan toukokuussa 2019. Lausunnon
saamisesta seurakunnan tulee antaa vuoden kuluessa tuomiokapitulille selvitys niistä
toimenpiteistä, joihin on seurakunnassa ryhdytty annetun palautteen johdosta.
Selvitykselle on saatu lisäaikaa piispalta koronapandemian johdosta. Seurakunnan selvitys on luvattu antaa elokuun 2020 loppuun mennessä. Selvitys toimenpiteistä on liitteenä.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää antaa tuomiokapitulille liitteenä olevan selvityksen liittyen
piispantarkastukseen vuonna 2019.
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Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että lisätään selvitykseen nuorisotyön työntekijäasian olevan
mukana strategian laadinnassa.
Turun tuomiokapituli on istunnossaan 4.3.2021 käsitellyt seurakunnan selvitystä ja vastaa selvitykseen seuraavasti:
§ 81
Pöytyän seurakunnan selvitys toimenpiteistä piispantarkastukseen 28.2. ja 3.3.2019 liittyen
Diaarinumero DTUR/187/00.03.02/2019
Esittelijä
Pappisasessori Kaisa Huhtala/P
Taustaa
Piispa Kaarlo Kalliala toimitti piispantarkastuksen Pöytyän seurakunnassa 28.2. ja
3.3.2019. Seurakunnalle on lähetetty 30.4.2019 päivätty tarkastuspöytäkirja, joka sisälsi
piispantarkastuslausunnon, asessorin raportin hallinnon ja talouden tarkastuksesta, lääninrovastin raportin arkistojen tarkistuksesta sekä notaarin kertomuksen. Selvitys tuomiokapitulille toimenpiteistä, mihin seurakunnassa on tarkastuksesta annetun palautteen johdosta ryhdytty, pyydettiin toimittamaan vuoden kuluessa. Kirkkoherra Matti
Kaipainen pyysi 29.4.2020 lisäaikaa vastauksen antamiselle koronatilanteen aiheuttaman hidastuksen vuoksi. Piispa myönsi 30.4.2020 lisäaikaa 31.8.2020 asti.
Perustelut
Pöytyän seurakunnan kirkkoneuvosto antoi pyydetyn selvityksen koskien piispantarkastusta kokouksessaan 26.8.2020. Kokous on ollut laillinen ja päätösvaltainen, se on
asianmukaisesti allekirjoitettu, ollut nähtävänä Pöytyän seurakunnan kirkkoherranvirastossa 1.9.–6.10.2020 sekä pöytäkirja on saanut lainvoiman. Valitusosoitus on asianmukainen.
Kirkkoneuvoston lausunnosta tulee ilmi, että tilannekartoitus on tehty vuoden 2020 alkupuolella ennen koronaepidemian alkua sekä kesän 2020 aikana.
Piispa Kaarlo Kalliala lausunnossaan 30.4.2019 kuvasi seurakunnan monia vahvuuksia,
työntekijöiden vahvaa osaamista ja hyvää yhteishenkeä. Erityisesti nuorisotyön työote
ja kirkkomusiikin uudet avaukset huomattiin. Kirkkoalueiden kokemus reilusta kohtelusta sekä motivoituneet luottamushenkilöt tulivat lausunnossa esiin.
Asioita, joihin pyydetään vastausta ovat seuraavat:
- seurakunnalla ei ole ajantasaista valmiussuunnitelmaa eikä ympäristösuunnitelmaa.
- seurakunnan toiminta tarvitsee tuekseen tarkkaa toimintaympäristön analyysiä ja
realistista oman työn arviointia.
- jumalanpalveluselämän kehittäminen odottaa toimenpiteitä
- seurakunnan on vahvistettava itselleen henkilöstö- ja kiinteistöstrategiat, jotka
puolestaan pohjautuvat seurakunnan yleiseen tulevaisuuslinjaukseen (strategiaan).
Työntekijöiden, luottamushenkilöiden kuin seurakuntalaistenkin osallistamisesta
on huolehdittava, jotta tulos koettaisiin omaksi.
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Seurakunnan vastaus:
Toiminnan tulevaa strategiaa suunnittelemaan perustettiin työryhmä, johon kuuluivat
henkilöstön edustajat (kirkkoherra, talouspäällikkö, kaksi luottamushenkilöä, johtavat
työalavastaavat sekä 4 luottamushenkilöä kirkkoneuvostosta). Strategian suunnittelupalavereita pidettiin kolme ennen korona-aikaa (maaliskuun puoliväliä). Kirkkoherra
toimi strategiatyöryhmän puheenjohtajana sekä koollekutsujana. Pohjapaperi on saatu
valmiiksi ja jaettu jatkotyöskentelyä varten työryhmäläisille ja tiedoksi kirkkoneuvoston
jäsenille elokuussa 2020. Suunnitelma toiminnan strategiasta on laadittu vuosille 20212024. Nuorisotyön työntekijäasia on mukana strategian laadinnassa.
Piispantarkastuksessa mainittuun tulevaisuuteen valmistautumiseen on ryhdytty ja
tehty tärkeitä tulevaisuuteen liittyviä linjauksia. Linjausten saattaminen käytäntöön on
tulevan syksyn ja mahdollisesti seuraavan kevään haasteena. Vaikka johtavat viranhaltijat (kirkkoherra ja talouspäällikkö) siirtyvät toisiin tehtäviin vuoden 2020 aikana saatuaan virkavapauden seurakunnan palveluksesta, on laadukkaalle seurakuntatyölle
kaikki edellytykset Pöytyän seurakunnassa. Uusi talouspäällikkö ja vs. kirkkoherra saavat pöydälleen linjaukset tulevaisuudesta, jota on hyvä rakentaa yhdessä motivoituneiden luottamushenkilöiden kanssa.
-

henkilöstöstrategian on syytä luoda rakenteita ja ottaa kantaa myös strategisen
pohdinnan foorumeihin ja yhteisemmän työnäyn luomiseen; työnkuvien päivitykseen moniammatillisuutta ja yhdenvertaisuutta unohtamatta; tuen ja palautteen antamiseen ja muutoinkin aktiiviseen johtamisotteeseen.

Seurakunnan vastaus:
Kirkkoherran mielestä seurakunnan henkilöstömäärässä ei ole tehtävä muutoksia vuoteen 2023 mennessä. Luonnollisen poistuman johdosta seurakunnan henkilöstö vähenee
seuraavien kolmen vuoden aikana 2-3 henkilöä. Henkilöstömäärä pysyttelee näin n. 25
henkilössä riippuen kausitekijöiden määrästä.
Tilastojen mukaan Pöytyän seurakunnan henkilöstömäärä ei ole keskimääräistä suurempi samankokoisiin seurakuntatalouksiin verrattuna arkkihiippakunnassa. Joissakin
työntekijäryhmissä esim. kanttoreiden määrässä on eroa vastaavan kokoisiin seurakuntiin verrattaessa, mutta tälle perusteluina ovat seurakunnan jakautuminen eri kirkkoalueisiin (Oripää, Karinainen, Pöytyä ja Yläne) ja musiikkityön kautta saatava tavoitettavuus seurakuntalaisiin. Kirkkoherran mielestä leikkausten ja säästöjen tarve on
ensisijaisesti kiinteistöpuolella, joten ’väärästä päästä’ (viite henkilöresurssit) leikkaaminen on huono ja epäterve viesti toiminnan kehitystä suunniteltaessa. Miksi leikata
ensimmäisenä toimenpiteenä terve oksa, jos ympärillä on kuolleita risuja? Seurakunnan toiminnan tulee olla elävää ja eteenpäin suuntautuvaa, jossa riittävillä henkilöstöresursseilla ja niiden käytöllä on ensiarvoinen tehtävä.
-

on pidettävä huoli siitä, että kaikki Pöytyän seurakuntalaiset voivat tuntea seurakuntansa yhtäläisesti omakseen
kiinteistöstrategia on välttämätön sen määrittelemiseksi, mistä toimitiloista on
syytä pyrkiä eroon sekä mistä halutaan kaikissa olosuhteissa pitää kiinni.

Seurakunnan vastaus:
Strategian laatimiseen ryhdyttiin piispantarkastuksen jälkeen. Pääluottamushenkilöiden kanssa on tehty kiinteistökatselmus syksyllä 2019. Hiippakunnan nimeämä konsultti
Mika Piittala kutsuttiin seurakuntaan kirkkovaltuuston iltakouluun kertomaan ja keskustelemaan luottamushenkilöiden kanssa tulevasta kiinteistöstrategiasta ja sen toteutpöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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tamisesta. Iltakoulussa paikalla olleet luottamushenkilöt listasivat toimintoja ja seurakunnan kiinteistöjä tärkeysjärjestykseen. Kiinteistöjen käyttöastetta kartoitettiin syksyn
2019 ja kevään 2020 aikana. Tähän tehtävään oli palkattu ulkopuolinen työntekijä.
Alustava kiinteistöstrategia, joka toimii pohjana jatkotyöskentelylle, on saatu valmiiksi
kevään 2020 aikana. Jatkotyöskentely vaatii hallinnollisia päätöksiä siitä mitä kiinteistöjä pidetään välttämättöminä seurakunnan toiminnan kannalta ja mistä kiinteistöistä
voidaan luopua. Tähän prosessiin voidaan nyt syksyn 2020 aikana ryhtyä. Kiinteistöstrategia on suunniteltu vuosiksi 2021-2024.
-

suunnitelmallisempi tiedottaminen sekä selkeät kokouskäytännöt

Seurakunnan vastaus:
Tiedottaminen ja sen lisääminen on jatkuva sekä kasvava haaste seurakunnalle. Seurakunta on miettinyt yhteisen tiedottajan palkkaamista esim. Loimaan seurakunnan
kanssa. Asia ei ole edennyt kustannuskysymysten vuoksi. Tiedottamisen lisäämiselle on
ongelma, johtuu henkilöstöresursseista ja erityisesti niiden vähyydestä. Nykyisin tiedottaminen (ulkoinen ja sisäinen) seurakunnassa on jaettu eri työntekijöille. Jotkut tiedottamiseen ammattitaidon hankkineet työntekijät kykenevät tiedottamaan tällä hetkellä
ihmeenkin hyvin. Korona-aikana onnistuimme striimaamaan seurakunnan jumalanpalveluksia kiitettävällä tavalla, josta saimme myös hyvää palautetta seurakuntalaisilta.
Hallinnon- ja kiinteistön strategioilla pyritään selkiyttämään toiminnan johtamista seurakunnassa.
Pohdintaa
Seurakunta ei ole vastauksessaan ottanut kantaa valmiussuunnitelman sekä ympäristösuunnitelman laatimiseen eikä kokouskäytäntöjen selkiyttämiseen. Nämä ovat merkityksellisiä asioita, joihin seurakunnan on hyvä vastauksessaan kertoa aikataulu laatimiselle.
Seurakunnalta pyydettiin myös toiminnan tueksi toimintaympäristön analyysi sekä
oman työn arviointi. Näiden saaminen ei ole nopeaa eikä kertaluontoista; seurakunnan
tulee kuitenkin huolehtia asiasta ja kertoa, millä keinoin edetään tavoitteen saavuttamiseksi
Piispa lausunnossaan edellytti myös jumalanpalveluselämän kehittämistä, mistä vielä ei
suunnitelmia ole kerrottu. Seuraavassa vastauksessa on hyvä palata myös tähän kysymykseen.
Tuomiokapituli odottaa myös tarkempaa selvitystä henkilöstöstrategian osallistamisen
tavoista sekä sen laatimisesta. Tuomiokapituli pyytää myös tiedon kiinteistöstrategian
hyväksymisestä.
Esitys
Tuomiokapituli päättää
1. merkitä tiedoksi Pöytyän seurakunnan kirkkoneuvoston antaman selvityksen
piispantarkastuksen 28.2. ja 3.3.2019 johdosta esitetyistä huomioista;
2. liittää nyt saadun kirkkoneuvoston selvityksen piispantarkastuksen asiakirjoihin
ja
3. pyytää lisäselvitystä esittelyssä mainittuihin seikkoihin 30.6.2021 mennessä; ja
4. lähettää tämän päätöksen esittelyineen Pöytyän seurakunnan kirkkoneuvostolle
sekä lääninrovasti Risto Leppäselle.
pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

PÖYTYÄN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
Päätös
Esityksen mukaan.
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Toimenpiteet
Päätös liitteineen Pöytyän seurakunnan kirkkoneuvostolle sekä lääninrovasti Risto Leppäselle.
Lisätiedot
Pappisasessori Kaisa Huhtala, kaisa.huhtala@evl.fi, p. 0400 309 810 Muutoksenhaku
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi Tuomiokapitulin lisäselvityspyynnön ja
keskustelee siihen liittyvistä jatkotoimista.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen. Vs. kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö valmistelevat selvitystä, jota käydään läpi luottamushenkilöiden kanssa ennen vastauksen antamista.
Kirkkoherra on valmistellut liitteen mukaisen piispantarkastukseen liittyvän lisäselvityksen.
LAVA: Seurakunnan toiminnan järjestämisellä on vaikutusta lapsiin ja nuoriin siltä
osin kuin se koskee lasten ja nuorten kanssa tehtävää seurakunnan toimintaa.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää antaa tuomiokapitulille liitteenä olevan lisäselvityksen liittyen
piispantarkastukseen vuonna 2019.
Päätös:
Liite 4

Kn 66 §

TALOUSRAPORTTI AJALTA 1.1. – 30.4.2021
Vs. talouspäällikkö on koonnut liitteenä olevan talousraportin ajalta 1.1. – 30-4-2021.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi liitteenä olevan talousraportin ajalta 1.1. – 30.4.2021.
Päätös:
Liite 5

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

PÖYTYÄN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
Kn 67 §
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RINTAMAVETERAANIEN HAUTAUSMAKSUT
Hautaustoimilain 6 § mukaan seurakunta voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta,
hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksujen perusteiden tulee olla
samat kaikille, mutta seurakunta voi myöntää kokonaan tai osittain vapautuksen maksuista, jos vainaja on ollut rintamaveteraani, tai siihen rinnastettavasta syystä. Maksuvapautus voi koskea myös edellä tarkoitetun henkilön puolisoa.
Laki ei kuitenkaan taloudellisista syistä velvoita seurakuntia huolehtimaan hautojen
hoidosta enää tuon jälkeen. Seurakunnat huolehtivat edelleen sankarihaudoista sekä
Mannerheim-ristin ritareiden haudoista.
Pöytyän seurakunnassa ei ole hautausmaksujen osalta huomioitu rintamaveteraaneja
muista poikkeavalla tavalla.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että rintamaveteraaneilta ja heidän puolisoiltaan ei peritä maksuja hautasijan luovuttamisesta eikä hautaamiseen liittyvistä palveluista. Maksuja ei peritä myöskään haudan uudelleen lunastuksesta.
Päätös:

Kn 68 §

MUUT ASIAT
•
•

Kn 69 §

TIEDOKSI
•
•
•

Kn 70 §

Kaatuneitten muistopäivän seppeltenlaskun yhdenmukaistaminen
luottamushenkilöjäsenten valinta kanttorin valintatyöryhmään

Strategiaprosessin eteneminen
Ylimääräinen kirkkoneuvoston kokous 16.4.2021
Viranhaltijapäätökset
o vs. talouspäällikkö 8 §

VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan

Kn 71 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

