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MUUT SAAPUVILLA OL- Minna Auranen, vs. talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
LEET
72 § - 83 §
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
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Kn 72 §

ALKUHARTAUS JA KOKOUKSEN AVAUS

Kn 73 §

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 11.6.2021. Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen,
kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä (KL 7, 4 §).
Päätösesitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

Kn 74 §

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 Sinikka Hutko ja Sirpa Kangas.
Päätös:

Kn 75 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
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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 9.6.2021:
- Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020
- Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020
- Pöytyän kirkonarkistosta talletuksena Turun Kansallisarkistoon siirrettävät asiakirjat
- Kirkkovaltuuston työjärjestys
- Sähköisen kokousmenettelyn määräykset seurakunnan toimielinten ohje- ja johtosääntöihin
- Määrärahalisäykset talousarviovuoden 2021 investointimenoihin
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 9.6.2021 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä
ole muuten lainvastaisia ja päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön.
Päätös:
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KANTTORIN VIRANSIJAISEN VALINTA
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 26.5.2021 § 64 päättänyt seuraavaa:
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:
Päätösesityksen mukainen.
Alberto Peltonen Galindo jää vanhempain- ja vuosilomalle 1.8.2021 lähtien, jolloin viransijaista tarvitaan ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022. Seurakunta julkaisi seuraavanlaisen
hakuilmoituksen 16.5.2021 Oikotie-työnhakusivustolla, Evl.fi -sivustolla sekä seurakunnan Facebook- kotisivuilla:
Tule kirkkomuusikoksi Pöytyälle!
Pääset mukaan innostuneeseen ja luovaan työyhteisöön kauniissa maisemissa.
Kanttorin viransijaisuuden edellytyksenä on alempi korkeakoulututkinto (AMK) tai
vastaava tutkinto (Kirkon säädöskokoelma nro 135:n mukaisesti) tai pitkä työkokemus
kirkkomusiikin parissa. Myös opiskelijat huomioidaan.
Hakijalta edellytetään monipuolista musiikillista osaamista, tiimityöskentelytaitoja
sekä itsenäistä työotetta - huumorintajustakaan ei ole haittaa. Tehtävässä tarvitaan
oman auton käyttöä työn hoitamiseksi seurakunnan eri alueilla. Kirkkoja seurakunnalla on neljä, Yläneen kirkko, Oripään kirkko, Karinaisten kirkko ja Pöytyän kirkko.
Seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa.
Tehtävässä korostetaan erityisesti kuorojen johtamista sekä lasten ja nuorten parissa
tehtävää musiikkityötä.
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Palkkaus määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmän 502 mukaan.
Viransijaisuuteen valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen
tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi RRL 6
§ 2 mom. mukainen rikostaustaote.
Määräaikaan mennessä tuli viisi hakemusta. Tehtävää hakivat:
Juha Junnila
Sisko Huhtala
Anne Moilanen
Laura Nurkka
Pertti Rasilainen
Hakijat kutsuttiin näyte- ja haastattelutilaisuuteen 8.6.2021 alkaen klo 12. Juha Junnila
ja Sisko Huhtala peruivat hakemuksensa 7.6.2021.
Valintatyöryhmä kuunteli näytteet ja haastatteli Anne Moilasen, Laura Nurkan ja Pertti
Rasilaisen. (Yhteenveto hakijoista liite1) (Näytetilaisuuden tehtävät liite 2)
Kokonaisarviota laatiessaan työryhmä kiinnitti huomioita monipuoliseen ammattitaitoon eri ikäisten kanssa sekä pedagogisiin ja vuorovaikutustaitoihin. Hakemusten ja
näyte-/haastattelutilaisuuden perusteella työryhmä esittää yksimielisesti, että sijaisuuteen valitaan Laura Nurkka ja varalle Pertti Rasilainen.
LAVA: Päätöksellä on suuri vaikutus musiikkikasvatukseen, sillä kanttorin sijainen toimii laajasti myös lapsi- ja nuorisotyössä.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita kanttorin sijaiseksi 1.8.2021 – 31.7.2022 musiikin maisteri, kanttori-urkuri Laura Nurkan sekä varalle pianisti ja kuoronjohtaja Pertti Rasilaisen.
Päätös:

Oheismateriaali 1
Oheismateriaali 2

Hakijayhteenveto, kanttorin viransijaisuus
Kanttorinhaku – annetut tehtävät
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SUNTIO-VAHTIMESTARIN TOIMEN MUUTTAMINEN SEURAKUNTAMESTARIN TOIMEKSI
Pöytyän kirkkoalueella työskennellyt suntio-vahtimestari on irtisanoutunut toimestaan
14.5.2021. Häntä sijaistaa toimituksissa osa-aikaista 20 h/vko työtä tekevä seurakuntamestari. Siivous- ja ulkotyöt kesän 2021 ajan hoidetaan kausi- ja kesätyöntekijöiden
sekä osittain ostopalvelun voimin. Pitkällä aikavälillä ja toiminnan normalisoituessa koronan jälkeen eivät nämä sijaistustoimet enää riitä. Tulevaisuutta silmällä pitäen kannattaa seurakuntaan palkata seurakuntamestari, jonka toimenkuvaan kuuluu myös kiinteistötoimeen liittyviä töitä.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää muuttaa Pöytyän seurakunnan suntio-vahtimestarin toimen
seurakuntamestarin toimeksi. Toimi laitetaan avoimeen hakuun kesän aikana.
Päätös:

Kn 79 §

VUODEN 2021 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.4.2021 § 49 käsitellyt vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeen. Ohjetta annettaessa on kuitenkin tullut ilmi, että käytäntö on
ollut osittain aiemmasta ohjeesta poikkeava ja tästä syystä hankintavaltuuksia on syytä
tarkentaa. Valtuuksien listalle on lisätty toinen henkilö niin lähetys-, diakonia- kuin musiikki- ja jumalanpalvelustyöhönkin. Johtoryhmällä ei myöskään ole varsinaista päätösvaltaa ja tämän vuoksi tuotakin kohtaa on tarkennettu vastaamaan paremmin varsinaista
käytäntöä.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen
vuodelle 2021.
Päätös:
Liite 1

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohje
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MUUT ASIAT

Kn 81 §

TIEDOKSI

Kn 82 §

VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan

Kn 83 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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