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Kn 63 §

PÖYTÄKIRJA 6/2020

ALKUHARTAUS JA KOKOUKSEN AVAUS
Vs. kirkkoherra Irina Kaukinen piti alkuhartauden, jonka jälkeen avasi kokouksen

Kn 64 §

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 25.9.2020. 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 65 §

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 Markus Ylijoki ja Timo
Aaltonen.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markus Ylijoki ja Timo Aaltonen.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Muihin asioihin lisätään metsäasioita sekä tilaisuuksiin ja investointeihin liittyviä
asioita. Muilta osin hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Kn 67 §

KIRKONKIRJOJEN PITÄMINEN ALUEELLISISSA KESKUSREKISTEREISSÄ
Kirkkohallitus ilmoitti vuonna 2015 kirkonkirjojen pitämisen toteuttamisesta
tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Vuoden 2018 lopulla kirkkohallitus
linjasi aikatauluksi, että kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät
toiminnot on keskitetty aluekeskusrekistereiden tehtäviksi vuoden 2022 alusta ja että
KirDi (digitoitujen kirkonkirja-aineistojen sähköinen muoto) on otettava käyttöön
vuosien 2020 – 2021 aikana. Jokaisen seurakunnan on kuuluttava aluekeskusrekisteriin
vuoden 2022 alusta.
Turun arkkihiippakunnan alueella toimii jo Turun aluekeskusrekisteri. Satakunnan
seurakuntien kesken on neuvoteltu toisen aluekeskusrekisterin perustamisesta Poriin.
Sopijaseurakunnat sopivat yhdessä Porin aluekeskusrekisterin perustamisesta siten, että
Porin ev.lut. seurakuntayhtymä toimii isäntäseurakuntana. Mikäli aluekeskusrekisteriin
liittyy jäsenpohjaltaan riittävän suuri kokonaisuus, sinne voidaan perustaa oma kolmen
työntekijän toimipiste. Porin aluekeskusrekisterin rakenne on henkilöstön osalta
keskitetty. Koko henkilöstö on Porin ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstöä.
Toimistotilojen kustannuksista vastaa seurakunta tai seurakuntayhtymä, jonka alueella
toimisto sijaitsee. Sopimus Porin aluekeskusrekisterin perustamiseksi hyväksytään
kirkkovaltuustoissa tai yhteisessä kirkkovaltuustossa. Sopimus on sitova.
Valmistelija: kirkkoherra

Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedoksi esityksen Porin aluekeskusrekisterin perustamisesta
2. esittää kirkkovaltuustolle, että Pöytyän seurakunta liittyy Porin aluekeskusrekisteriin 1.5.2021.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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TALVIKUNNOSSAPITO TALVIKAUSILLE 2020 – 2022
Vs. talouspäällikkö on kilpailuttanut talvikausien 2020 – 2021 ja 2021 – 2022
talvikunnossapidon kaikilla kirkkoalueilla. Tarjouspyyntö on lähetetty sähköpostitse
suoraan joillekin alueen toimijoille ja lisäksi on julkaistu ilmoitus 4.9.2020 Auranmaan
Viikkolehdessä. Tarjoukset pyydettiin 9.9.2020 mennessä. Kaikille muille kohteille tuli
tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset, paitsi Pöytyän kirkon ja kirkkoherranviraston
kohteille. Tästä syystä vs. talouspäällikkö jatkoi tarjousaikaa näiden kahden kohteen
osalta 14.9.2020 asti. Tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia ei tullut jatkoajallakaan.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö

Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää tarjousten perusteella talvikausien 2020 – 2022 talvikunnossapitotyöt hoidettavaksi tarjousten mukaisesti seuraavasti:
Pöytyän kirkkoalue
- Pöytyän kk, srk-talo: tarjouksia ei annettu, vs. talouspäällikkö tilaa tuntityönä
erikseen
- Pöytyän virasto, lämpökeskus: tarjouksia ei annettu, vs. talouspäällikkö tilaa
tuntityönä erikseen
- Riihikosken srk-talo: tarjouksen mukaan, Ali-Raatikainen Ville
Karinaisten kirkkoalue
- Karinaisten kk/hautausmaan käytävät: tarjouksen mukaan, Tmi Mika J.
Virtanen
- Karinaisten kk/parkkialue: tarjouksen mukaan, Kiukainen Ensio
- Kyrön srk-talo, asunnot: tarjouksen mukaan, Kiukainen Ensio
Yläneen kirkkoalue
- Yläneen kk, srk-talo, virasto: tarjouksen mukaan, Kulmala Mika
Oripään kirkkoalue
- Oripään kk: tarjouksen mukaan, Jalonen Hannu
Päätös:
Päätösesityksen mukainen. Tehdään kiinteä sopimus myös kohteille, joita on tarjottu
hoidettavaksi ainoastaan tuntihinnalla, jotta urakoitsija pystyy varautumaan talvikunnossapitoon ajoissa.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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MUISTOLEHDON VANHAN KIVEN EHOSTAMINEN
Pöytyän hautausmaalle on hankittu uusi muistolehdon kivi, joka on selkeästi
kookkaampi ja näyttävämpi kuin vanha. Uuteen kiveen on tehty harmaat pallokuviot,
joiden tarkoitus on yhtenäistää ilmettä vanhan muistolehdon kiven kanssa. Samoin
seurakuntapuutarhuri on yhtenäistänyt aluetta istutuksilla (mm. tuijat) kivien ympärillä.
Vanhan muistolehdon kiven edustalla on hyvin vaatimattomat ja osin vääntyneet
telineet kukkamaljakoille. Maljakot myös peittävät osan muistolehdon laatoista. Tästä
syystä on pyydetty Loimaan Kiveltä tarjousta vanhan muistolehdon kiven
ehostamisesta niin, että sen alle asetettaisiin samanlainen pohjakivi, jollainen
uudessakin on. Kivilaatu olisi Kurun harmaa eli sävyn on tarkoitus olla kutakuinkin
sama kuin vanhan muistolehdon kivissä muutenkin on. Päälipinta on kiillotettu ja siinä
on maljakoille paikkoja kuten uudenkin muistolehdon pohjakivessä. Pohjakivi toisi
lisää yhtenäisyyttä muistolehdon kivien välille ja korottaisi vanhaa muistolehdon kiveä
hieman maasta ylemmäs.
Loimaan Kivi tarjoaa ehostustyötä hintaan 4 900 e (sis. alv). Hintaan kuuluu kivien
lisäksi myös kuljetus ja asennus.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö

Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että muistolehdon vanha kivi ehostetaan talousarviovuonna
2021 ja työ tilataan Loimaan Kiveltä.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.

Kn 70 §

VAPAUTUVA VUOKRA-ASUNTO ORIPÄÄSSÄ
Oripään seurakuntatalon takana olevan paritalon toinen asunto (Kertuntie 5 as 2) on
jäämässä tyhjilleen 1.11.2020 alkaen.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja linjaa, mitä asunnolle tullaan tekemään.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että tehdään vapautuvasta asunnosta määräaikainen
vuokrasopimus 12 kuukauden ajaksi, jonka jälkeen on 2 kuukauden irtisanomisaika
puolin ja toisin. Päivitetään samansisältöinen vuokrasopimus myös toisen asunnon
vuokralaisen kanssa.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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Kn 71 §

MUUT ASIAT
-

-

Kn 72 §

Strategiatyöryhmä aloittaa strategiatyön kokouksella 9.11.2020 klo 16 kirkkoherranvirastolla, sen jälkeen kokoonnutaan jatkamaan työtä laajemmalla kokoonpanolla luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kesken
Lämpökeskuksen toimivuus viraston vieressä pitää varmistaa, jotta lämmitys
kirkkoherranvirastolla toimii
Investointiohjelmasta ei ole tänä vuonna toteutunut juuri mitään, investoinnit
päivitetään tulevan talousarvion käsittelyn yhteydessä
Metsänhoitosopimus on Metsä Groupin kanssa allekirjoitettu ja Tauno Tuuppa
hoitaa keskitetysti seurakunnan metsäasioita
Karinaisten kirkonmäen keskiviikon tilaisuuksien tyyppisiä tilaisuuksia olisi hyvä
jatkaa, seurakunta on parhaillaan kartoittamassa tilaisuuksia ensi vuodelle
Nuorisotyötekijöiden resurssien jakautumista pitäisi kartoittaa
Pellonvuokrasopimukset jatketaan kahdella vuodella eteenpäin

TIEDOKSI
-

Kn 73 §

Johtoryhmän päätös Fiksuvesisopimuksen laajentamisesta
Papiston vapaat ja vuosilomapäivät lokakuu 2020 - huhtikuu 2021 (ks. liite 1)
viranhaltijapäätökset
o vs. kirkkoherra: 1 – 2 §
o vs. talouspäällikkö 1 – 5 §

VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan

Kn 74 §
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

