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TORSTAI 21.4.2022 klo 18.00
Teams
Jäsenet
Irina Kaukinen pj
Mikko Nurmi vpj
Timo Aaltonen
Soile Anttila
Harri Auranen
Sinikka Hutko
Sirpa Kangas
Matti Kaurila
Aulis Keihäs
Jari Kulmala
Sanna Pitkänen
Mar-Leena Rajala
Markus Ylijoki
Kirkkovaltuuston pj:t
Reino Kallio
Marja-Liisa Virtanen

Varajäsenet
Petri Thurén
Timo Jytilä
Reijo Haapanen
Marianne Raiko
Ilkka Ali-Rontti
Leila Mäkirinta
Sari Mäkilä
Ville Arkkila
Seija Toivonen
Heikki Rantasalo
Tiia Kajala
Hanna Lamminen
Marjaana Halinen

kirkkovalt. puheenjohtaja
kirkkovalt. varapuheenjohtaja

MUUT SAAPUVILLA OL- Minna Stenroos, vs. talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
LEET
38 § - 47 §
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
Allekirjoitukset

Kirkkoherranvirastossa
kirkkoherra
Kirkkoherranvirastossa

kirkkoherra

Minna Stenroos
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Kn 38 §

ALKUHARTAUS JA KOKOUKSEN AVAUS

Kn 39 §

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 14.4.2022. Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen,
kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä (KL 7, 4 §).
Päätösesitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

Kn 40 §

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 Sanna Pitkänen.
Päätös:

Kn 41 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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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 16.3.2022:
₋ Lisäys hinnastoon vuodelle 2022
₋ Hautakivien uusiokäyttö
₋ Vuoden 2022 seurakuntavaalien vaalilautakunnan asettaminen ja muut vaaleihin liittyvät asiat
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 16.3.2022 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä
ole muuten lainvastaisia ja päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön.
Päätös:

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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ORIPÄÄN KIRKON LÄMPÖKESKUKSEN SIIRTÄMINEN
Oripään kirkko lämmitysmuotona on öljylämmitys ja sen öljysäiliö pitäisi vaihtaa
vuonna 2024. Kirkkohallituksen tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä ja se tukee öljylämmityksestä luopumista. Tästä syystä Pöytyän seurakunta haki
Kirkkohallituksen avustusta Oripään kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen suunnitteluun.
Oripään kirkon lämpökeskus on tällä hetkellä palo-osastoidussa huoneessa kirkon sakastissa. Museoviraston edustaja on käynyt kierroksellaan katsomassa myös Oripään
kirkkoa ja todennut lausunnossaan Museoviraston toivovan tämän kattilahuoneen purkamista kokonaan pois.
Suunnittelun alkuvaiheessa Seuris-palveluiden avustamana on todettu maalämmön olevan realistinen lämmitysmuotovaihtoehto. Kaivoille löytyy mahdollisesti sopiva paikka
huoltorakennuksen parkkipaikan aidan toiselta puolelta. Paikka ei ole kaukana kirkosta
eikä huoltorakennuksesta. Mikäli lämpökeskus purettaisiin kirkon sakastista, maalämpöä varten tarvittava keskus voitaisiin sijoittaa huoltorakennukseen. Samalla kirkon lisäksi myös huoltohalli olisi mahdollista siirtää maalämmön piiriin.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että nykyinen lämpökeskus kirkon sakastista voidaan purkaa
ja tila entisöidä osaksi sakastia. Uuden lämmitysmuodon suunnittelua voidaan jatkaa
tältä pohjalta periaatteena sijoittaa uusi lämmityskeskus huoltohalliin.
Päätös:

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA
Kirkkoneuvosto on myöntänyt kokouksessaan 29.4.2020 § 26 talouspäällikkö LeenaMaija Rantalalle virkavapautta ajalle 1.6.2020 – 31.5.2022. Leena-Maija Rantala on
toimittanut 14.4.2022 irtisanomisilmoituksen virastaan, joten hänen tilalleen tulee valittavaksi Pöytyän seurakunnalle uusi talouspäällikkö 1.6.2022 alkaen. Talouspäällikön
viransijaisuutta on hoitanut kirkkoneuvoston kokouksessaan 28.5.2020 § 38 valitsema
Minna Stenroos (valintaa tehtäessä Auranen).
Talouspäällikön tehtävänä on johtaa ja valvoa seurakunnan taloutta sekä toimia kiinteistötyöntekijöiden esimiehenä, palkka-asiamiehenä ja työsuojelupäällikkönä. Pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta vastaaminen,
palkka- ja henkilöstöhallinto, hautatoimesta ja kiinteistöistä vastaaminen sekä valmistelu-, esittely-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät hallintoelimissä.
Talouspäällikön palkkaus määräytyy kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän J20hinnoitteluryhmän mukaan ja siinä on 4 kuukauden koeaika. Virkaan valittavan tulee
olla Suomen ev.lut. kirkon jäsen.
Valmistelija: vs. kirkkoherra
LAVA: Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kiinteistöhallinnon vastuuhenkilönä toimimisen kautta vaikutusta on jonkin verran myös kasvatustyön alueelle.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää talouspäällikkö Leena-Maija Rantalalle eron virastaan
31.5.2022 ja päättää laittaa talouspäällikön viran haettavaksi alkaen 1.6.2022. Hakuilmoitus julkaistaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla ja Oikotie.fi-sivustolla.
Päätös:

Kn 45 §

TIEDOKSI

Kn 46 §

VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan

Kn 47 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

