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Kn 84 §

ALKUHARTAUS JA KOKOUKSEN AVAUS

Kn 85 §

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 20.8.2021. Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen,
kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä (KL 7, 4 §).
Päätösesitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

Kn 86 §

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 Jari Kulmala ja Sanna Pitkänen.
Päätös:

Kn 87 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
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KIRKOLLISVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2022
Kirkollisveroprosentti Pöytyän seurakunnassa on ollut vuodesta 2001 asti 1,75 %. Prosentti on maan keskitasoa korkeampi. Pöytyän seurakunnan jäsenmäärä on ollut viime
vuosina laskeva ja tästä syystä myös verotulot ovat olleet vuosittain laskusuunnassa.
Heinäkuun lopun tilanteen mukaan vuonna 2021 on kertynyt kirkollisverotuloja yhteensä 1 153 942 euroa. Talousarvioon oli arvioitu verotulojen määräksi 1 740 000 euroa. Verotulojen kertymä talousarvioon nähden on heinäkuun tilanteessa peräti 66 %,
kun heinäkuun laskennallinen prosentti on 58 %. Verotulot eivät siis tänä vuonna ole
laskeneet niin paljon kuin talousarviossa oli ajateltu ja ovat kertyneet jopa 46 000 euroa
edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempina.
On hyvä, että verotulot eivät näyttäisi tänä vuonna laskevan entiseen malliin, koska
seurakunnalla on paljon menoja katettavanaan ja viime vuodelta myös tase on kääntynyt
alijäämäiseksi. Työtä taseen kääntämiseksi ylijäämäiseksi tehdään, mutta prosessi on
hidasta. Koska Pöytyän seurakunnan kirkollisveroprosentti on jo nyt maan keskitasoa
korkeampi, pitää ennen kirkollisveroprosentin korottamista seurakunnassa miettiä
kaikki mahdolliset keinot menojen vähentämiseen. Pöytyän seurakunnan strategiat ovat
parhaillaan valmistumassa. Työn alla ovat sekä kiinteistö- että henkilöstöstrategia,
joissa näihin asioihin otetaan kantaa.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2022 kirkollisveroprosentiksi 1,75 %.
Päätös:
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KARINAISTEN SEURAKUNTAKODIN ASUNTOJEN VUOKRAUS JA LISÄMÄÄRÄRAHA ASUNNON KORJAUKSEEN
Karinaisten seurakuntakodin ison asunnon (asunto 3) vuokralainen on irtisanoutunut
kesän aikana ja huoneisto on jäänyt tyhjilleen. Huoneiston olohuoneen lattia painuu
keskeltä ja sen pintamateriaali irvistelee, joten lattia on syytä avata ja korjata. Asunnossa on myös muuta korjaustarvetta, kuten hellan, jääkaapin ja WC-pöntön vaihto sekä
seinien maalausta ja mahdollisia ovien vaihtoja tai maalausta. Korjausten jälkeen asunto
voitaisiin laittaa uudelleen vuokralle.
Karinaisten seurakuntakodin keskimmäinen, pieni asunto on ollut pari vuotta seurakunnan omassa käytössä ns. monitoimitilana, mutta tilan käyttö on ollut vähäistä sen epäkäytännöllisyyden ja pienuuden vuoksi. Vs. talouspäällikköön on ottanut yhteyttä eräs
asunnosta kiinnostunut. Asunto on siistissä kunnossa ja heti vuokrattavissa. Asuntoon
on kuitenkin maalattu seiniin raamattuaiheisia kuvia, jotka mahdollisesti on maalattava
päältä ennen vuokralaisen tuloa.
Kiinteistöstrategiaprosessin vuoksi vuokrataan asunnot vain vuodeksi kerrallaan.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Karinaisten seurakuntakodin ns. monitoimitilana ollut
asunto voidaan luovuttaa takaisin vuokrauskäyttöön, koska seurakunnalla ei ole sille
jatkuvaa tarvetta omana tilanaan.
Kirkkoneuvosto päättää, että Karinaisten seurakuntakodin isossa asunnossa (asunto 3)
voidaan toteuttaa tarpeelliset korjaukset ja ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se myöntää
7 000 euron investointimäärärahan korjaukseen vielä tälle vuodelle, jotta asunto saadaan uudelleen vuokrauskuntoon.
Vuokrasopimukset tehdään kiinteistöstrategiaprosessiin viitaten vuodeksi kerrallaan.
Päätös:
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VUODEN 2022 TALOUSARVION JA 2022 – 2024 TALOUSSUUNNITELMAN
LAADINTAOHJEET
Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman, jossa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Nämä laaditaan yhtenä kokonaisuutena ja yhdistetään yhdeksi asiakirjaksi. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:n mukaan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden
ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä,
joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.
Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 – 2024 taloussuunnitelman laadintaa varten
on valmisteltu ohjeet, joiden perusteella työalojen vastaavat viranhaltijat ja toimikunnat
valmistelevat talousarvioehdotuksensa.
Talousarviokehykset muodostavat sen taloudellisen liikkumavaran, jonka puitteissa eri
työalojen tulee laatia omat talousarvio- sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa. Vuodelle 2022 on laadittu vain hieman ylijäämäiseksi tähtäävä tuloslaskelmaennuste, joka pohjautuu käyttötalouden meno- ja tulokehykseen. Tuloslaskelmaennuste on
laadittu kirkollisveroprosentilla 1,75. Verotulojen on tässä vaiheessa arvioitu pysyvän
vuoden 2021 tasolla, joka on hieman ko. vuoden talousarviota parempi, valtionosuuksien taas pysyvän suunnilleen samansuuruisina. Verotulo- ja valtionosuusennusteet tarkentuvat vielä syksyn aikana.
Tavoitteena on, että talousarvioehdotukset pohjautuvat laadittuun kehykseen siten, että
työalojen nettomenot ovat kehyksen rajoissa. Kehys tulee saattaa myös toimikuntien
tietoon.
Talousarvioehdotuksen lisäksi toimikunnat toimittavat talousarvion laadintaa varten talousarviotavoitteensa täyttämällä sitä varten laaditun lomakkeen
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Vaikuttaa lapsi- ja nuorisotyöhön annettujen määräraharajojen osalta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevat talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 – 2024 laadintaohjeet, lomakkeen talousarviotavoitteita varten sekä talousarviokehyksen, jonka puitteissa talousarvioehdotukset työaloilla ja toimikunnissa tehdään.
Päätös:
Liite 1 Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 - 2024 laadintaohjeet
Liite 2 Talousarviokehys vuodelle 2022
Liite 3 Lomake talousarviotavoitteita varten
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PÖYTYÄN KIRKON KORJAUSTOIMIKUNTA
Pöytyän kirkon peruskorjaushankkeen valmistelu on alkanut. Hankkeessa käytetään
apuna Seuris-palveluiden tarjoamaa kiinteistönhoidon asiantuntemusta. Hankkeen suuruuden vuoksi se vaatii hankesuunnittelua ohjaamaan korjaustoimikunnan. Talouspäällikön ja kirkkoherran lisäksi toimikunnassa voisi olla johtoryhmän luottamushenkilöjäsenet sekä lisäksi 1-2 muuta luottamushenkilöä. Kokouksissa asiantuntijana on paikalla
Seuris-palveluiden edustaja ja mahdollisia muita asiantuntijoita kulloisenkin tarpeen
mukaan.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Pöytyän kirkon korjaustoimikuntaan kuuluu talouspäällikkö, kirkkoherra ja johtoryhmän luottamushenkilöjäsenet sekä valitsee näiden lisäksi
1-2 luottamushenkilöedustajaa. Kokouksista maksetaan voimassa oleva kokouspalkkio.
Päätös:
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KANTTORIEN TYÖJÄRJESTELYT 1.9.2021 – 31.8.2022
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 11/2019 käsitellyt kanttorien virkojen määrää:
134 § KANTTOREIDEN MÄÄRÄ VUONNA 2020 SEURAKUNNASSA
Johtava kanttori Helena Heimola tuo kokoukseen jumalanpalvelussuunnitelman ja esittelee eri vaihtoehtoja seurakunnan kanttorityövoimasta.
Nämä suunnitelmat lähetetään sunnuntai-iltana kaikille.
Tämä asia jätettiin pöydälle edellisessä kokouksessa. Esitys oli silloin kanttorien määrän vähentäminen kolmeen kokoaikaiseen kanttoriin.
Päätösesitys:
Kirkkoherra oli lähettänyt muutetun päätösesityksen kirkkoneuvoston jäsenille. Tämän
esityksen mukaan Pöytyän seurakunnan kanttorien määrä pidetään edelleen 3,6 henkilöä.
Harri Auranen saapui kokoukseen tämän pykälän aikana
Päätös: Esityksen mukaan. Kanttorin valintatyöryhmään valittiin johtoryhmä, johtava
kanttori ja Harri Auranen Karinaisten kirkkoalueelta.
ja edelleen kokouksessa 2/2020 valinnut määräaikaisen kanttorin:
16 § KANTTORIN VALINTA KARINAISTEN KIRKKOALUEELLE
Päätösesitys:
Valintatyöryhmä antaa esityksen kokouksessa.
Hakemuksia tuli kolme, haastatteluun kutsuttiin kaksi.
Valintatyöryhmä esittää, että kolmen vuoden määräaikaiseen kanttorin virkaan valitaan Eero Hoikkala 1.4 alkaen.
Päätös: Esityksen mukaan.
ja kokouksessa 8/2020 järjestellyt kanttorintehtäviä seuraavasti:
95 § KANTTORIEN TYÖJÄRJESTELYT 1.1.-31.8.2021
Kanttori Eero Hoikkala on irtisanoutunut Pöytyän seurakunnan kanttorin virasta
15.11.2020 lähtien. Loppuvuoden 2020 kanttorin tehtävät on järjestelty työnjakoa uusimalla ja sijaisjärjestelyin.
Korona-epidemia on muuttanut kirkon toimintaympäristöä ja tuonut muutoksia myös
kanttoreiden työtehtäviin. Ennusteiden mukaan samankaltainen tilanne yhteiskunnassa
jatkuu vielä tulevan kevään 2021.
Lisäksi seurakunnassa on alkamassa strategiatyöskentely, jossa tarkastellaan myös henkilöstöresursseja. Nykyisessä tilanteessa ei ole tarkoituksenmukaista heti täyttää virkaa,
vaan toiminta voidaan turvata muuttamalla Kanttori Johannes Perkon virkaa niin, että
hän toimii 100% viranhoitovelvollisuudella 1.1.2021-31.8.2021.
Päätösesitys:
Kirkkoherra esittää, että Kanttori Johannes Perkon viranhoitovelvollisuutta nostetaan
60 prosentista 100 prosenttiin ajalla 1.1-31.8.2021, eikä nyt täyttämättä olevaa kanttorin
virkaa julisteta, samalla aikavälillä, haettavaksi.
Päätös: Päätösesityksen mukainen.
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Kanttori Alberto Peltonen on jäänyt vuoden virkavapaalle 1.8.2021 alkaen ja hänen tehtäväänsä on valittu hoitamaan kanttori Laura Nurkka. Henkilövaihdosten yhteydessä
tarkasteltiin musiikkityön resursseja uudelleen. Viitaten piispantarkastuksessa esitettyihin kysymyksiin jumalanpalveluselämän kehittämisestä sekä henkilöstöstrategian laatimisesta, on tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista jatkaa seurakunnan musiikkityötä
kolmen kanttorin voimin.
Karinaisten kirkkoalue on kasvava ja kehittyvä ja sinne on tulevana toimintavuotena
hyvä saada lisää myös musiikkityön resursseja. Uudella jumalanpalveluselämän suunnittelulla ja kaikkien kanttorien yhteistyötä tiivistämällä on seurakunnan jokaisella kirkkoalueella mahdollisuus monipuoliseen ja laadukkaaseen musiikkitoimintaan.
Kanttorien pääasialliset vastuualueet ovat 1.9.2021-31.8.2022 seuraavat:
Helena Heimola
Pöytyän kirkkoalue ja lähiesimiestehtävät
Johannes Perko
Karinaisten kirkkoalue
Laura Nurkka
Yläneen ja Oripään kirkkoalueet
Valmistelija: vs. kirkkoherra
LAVA: Vaikutusta lasten ja nuorten musiikkikasvatukseen
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että kanttori Johannes Perkon 100 % viranhoitovelvollisuutta
jatketaan ajalla 1.9.2021-31.8.2022 eikä nyt täyttämättä olevaa kanttorin virkaa julisteta
samalla aikavälillä haettavaksi.
Päätös:
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SEURAKUNTAMESTARIN TOIMI
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.6.2021 § 78 päättänyt muuttaa suntio-vahtimestarin toimen seurakuntamestarin toimeksi ja antanut luvan laittaa toimi avoimeen hakuun kesän aikana. Hakuilmoitus on julkaistu 24.6.2021 internetissä seurakunnan
omilla sivuilla sekä Oikotie.fi-sivustolla. Ilmoitus julkaistiin myös Auranmaan Viikkolehdessä 29.6.2021 ja sitä on mainostettu seurakunnan some-kanavilla. Haettavana olevan seurakuntamestarin pääpaikkana on Pöytyän kirkkoalue, tehtävän vaativuusryhmä
on KirVESTES:n mukainen 402, tehtävässä on 6 kuukauden koeaika, valitun tulee olla
Suomen ev.lut. kirkon jäsen ja hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydestään. Hakemukset pyydettiin jättämään 31.7.2021 mennessä ja hakemuksia saapui 15 kappaletta. Hakijoista seitsemän kutsuttiin haastatteluun.
Haastattelut on pidetty 16.8.2021. Haastattelijoina olivat vs. talouspäällikkö Minna
Stenroos ja vs. kirkkoherra Irina Kaukinen. Paikalla kuuden haastateltavan osalta oli
myös kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mikko Nurmi. Hakemusten ja haastattelujen
perusteella seurakuntamestarin toimeen ehdotetaan valittavaksi Tanja Savonen, ensimmäiselle varasijalle Tiina Aalto ja toiselle varasijalle Anne Haapala.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita Pöytyän seurakunnan seurakuntamestarin toimeen Tanja
Savosen ja ensimmäiselle varasijalle Tiina Aallon sekä toiselle varasijalle Anne Haapalan. Peruspalkka on KirVESTES:n vaativuusryhmä 402 mukainen. Työkokemuslisät
vahvistaa vs. talouspäällikkö viranhaltijapäätöksellä KirVESTES:iin perustuen. Toimi
täytetään heti, kun valitulla henkilöllä on mahdollista aloittaa työ.
Mikäli Tanja Savonen ottaa paikan vastaan, hänen kanssaan neuvotellaan hänen työkokemukseensa perustuen kiinteistötoimen hallintoon liittyvistä lisätöistä, joista maksetaan vs. talouspäällikön viranhaltijapäätöksellä erityinen palkanlisä.
Päätös:
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PÖYTYÄN SEURAKUNNAN SEURAKUNTAPUUTARHURIN TOIMI
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.12.2019 tehnyt seuraavanlaisen päätöksen:
118 § PÖYTYÄN HAUTAUSMAAN KAUSITYÖNTEKIJÄN TOIMEN MUUTTAMINEN SEURAKUNTAPUUTARHURIN TOIMEKSI
Pöytyän hautausmaan kausityöntekijä Kristiina Niitynperä on käytännössä toiminut
kaikkien seurakunnan viheralueista vastaavana työntekijänä jo kuluneen vuoden. Uuden kirkkolain mukaan seurakunnille tulee enemmän velvoitteita hautausmaiden hallinnon ja järjestelyjen suhteen. Kristiina Niitynperä on koulutukseltaan puutarhuri, jonka
lisäksi hän on suorittanut suntion ammattitutkinnon.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää muuttaa Pöytyän kausityöntekijän toimen seurakuntapuutarhurin toimeksi. Puutarhurin palkkaluokka on 402. Kristiina Niitynperän palkkaluokka
nostetaan luokkaan 402. (aikaisempi 303)Tähän käytetään YT-toimikunnan esityksen
mukaisesti järjestelyvaraa 132,68 eur/kk
Päätös: Esityksen mukaan.
ja kokouksessa 31.3.2021 käsitellyt asiaa seuraavasti:
27 § PÖYTYÄN SEURAKUNNAN SEURAKUNTAPUUTARHURIN TOIMI
Kristiina Niitynperä on irtisanoutunut seurakuntapuutarhurin toimesta 16.11.2020 ja hänen tilalleen on otettu kolme vuotta Oripään kausityöntekijänä toiminut Elina Koli, jolla
on sama puutarhurin koulutus. Kolin kanssa tehtiin kokeiluluonteisesti työsuhde talvikauden ajaksi niin, että hänen työaikansa on 30 h/vko maaliskuun loppuun asti ajatuksella, että hän aloittaisi sen jälkeen täydellä työajalla huhtikuun alusta alkaen eli kuukausi ennen varsinaisen kausityön alkamista. Työsuhde on tehty vs. talouspäällikön viranhaltijapäätöksellä 3.11.2020 § 8.
Koli on kuluneen talven aikana hoitanut Niitynperälle suunniteltuja töitä kuten hautausmaan hoitosuunnitelman tekeminen, kesätyöntekijöiden hakuun liittyvät asiat ja ohjeistuksen tekeminen heille, hautausmaiden kukkakilpailutukset sekä siivoukset, jotka
aiemmin on hoidettu ostopalveluna. Näiden lisäksi Koli on ottanut toimekseen tehdä
muitakin ajankohtaisia kilpailutuksia kulujen vähentämiseksi, mm. hautausmaiden mullat ja kuusiaitojen leikkuut. Koli on tehnyt suuren työn myös lahonneiden puiden poistoihin ja alueiden siistimisiin liittyen Pöytyän kirkkoalueella ja Karinaisten hautausmaalla sekä Rantapappilassa. Hänen johdollaan siistitään nyt korona-aikana muiden
työalojen työntekijöitä apuna käyttäen näitä alueita ja kevään aikana on tarkoitus jatkaa
edelleen Aurajoen matkailutien varrella sijaitsevan Museopappilan ja Aurajoen välisen
alueen siistimistä ja jokirantaan johtavan maisemapolun esille raivaamista. Koli on tehnyt inventaariota eri kirkkoalueiden huoltokoneista ja -tarvikkeista, toimittanut huoltoon tarpeelliset koneet ja optimoinut näiden sijaintipaikat tarpeiden mukaisesti.
Jatkuvien määräaikaisuuksien sijaan seurakuntapuutarhurin toimi olisi järkevää vakinaistaa siten, että se olisi täysiaikainen aikavälillä 1.4. – 31.10. ja välillä 1.11. – 31.3.
tarpeen mukainen siten, että työtuntien viikkotuntimäärästä sovitaan erikseen. Tästä talouspäällikkö tekee perustellun viranhaltijapäätöksen syksyisin ennen marraskuun alkua. Kausityöaikana seurakuntapuutarhuri vastaa talouspäällikön alaisuudessa kausityöntekijöiden ja heidän opastettavinaan olevien kesätyöntekijöiden käytännön työtehtävistä ja ohjaa kausityöaikana tehtävää työntekoa varten tarvittavia siirtoja kirkkoalueiden välillä sekä valvoo hautausmaiden hoidon suunnitelmanmukaisuutta. Talviaikana

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

PÖYTYÄN SEURAKUNTA
ESITYSLISTA 6/2021
Kirkkoneuvosto
hän suunnittelee seuraavan vuoden kausityöhön liittyviä asioita, kilpailuttaa ja toteuttaa
talouspäällikön alaisuudessa tarpeelliset toiminnot näihin liittyen ja muutkin hänelle
osoitetut tehtävät sekä hoitaa edelleen siivouksia seurakunnan omana työnä.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntapuutarhurin toimi vakinaistetaan siten, että se
on täysiaikainen aikavälillä 1.4. – 31.10. ja välillä 1.11. – 31.3. tarpeen mukainen siten,
että työtuntien viikkotuntimäärästä sovitaan erikseen. Tästä talouspäällikkö tekee perustellun viranhaltijapäätöksen syksyisin ennen marraskuun alkua. Seurakuntapuutarhurin tehtävistä tehdään vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä tarkistettava tehtävänkuvaus kuten muidenkin seurakunnan työntekijöiden tehtävistä.
Muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntapuutarhurin toimi on määräaikainen 31.10.2021
asti, jonka jälkeen kirkkoneuvosto ottaa seurakuntapuutarhurin toimen vakinaistamisen
uudelleen käsittelyyn. Toimea hoitaa määräaikaisuuden ajan Elina Koli.
Päätös:
Muutetun päätösesityksen mukainen.
Kausityö vuodelta 2021 alkaa kääntyä loppupuolelle kuten myös seurakuntapuutarhurin
määräaikainen työsuhde. Kulunut kausityöaika on ollut moninainen kaikkine uudistuksineen ja kokeiluineen. Kausi on sisältänyt järkeistystä niin työvälineiden kuin itse työnteonkin osalta. Eri kirkkoalueiden työntekijät ovat tehneet töitä myös yhdessä, jolloin
heidän työkuormaansa on saatu helpotettua etenkin raskaimpien töiden osalta.
Alkukaudessa oli pientä takkuamista ennen kuin työskentely hautausmailla ja piha-alueilla saatiin kunnolla toimimaan niin, että työ oli ulospäin näkyen oikea-aikaista. Myös
mm. oppiminen erilaisten tilaisuuksien vaatimiin toimenpiteisiin vaati totuttelua henkilövaihdoksista ja näin ollen tiedonpuutteesta johtuen. Kauden aikana työt kuitenkin
asettuivat suhteellisen hyvin uomiinsa ja voimme nyt olla tyytyväisiä hautausmaittemme esteettisyydestä ja kuntalaisilta tulleista positiivisista palautteista.
Vs. talouspäällikkö on tehnyt kuluneesta kaudesta palautekyselyn, johon ovat vastanneet kaikki suntion/seurakuntamestarin ja kausityöntekijän toimessa olevat sekä pääosa
kesätyöntekijöistä. Palautteesta tehty kooste annetaan kirkkoneuvostolle oheismateriaalina. Tiivistettynä palaute oli pääosin positiivista, mutta osalta omista työntekijöistä tuli
kriittistäkin palautetta. Palautteen mukana saatiin myös hyviä kehittämisehdotuksia.
Tämä kaikki palaute otetaan huomioon tulevien kausien suunnittelussa ja toteutuksessa.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntapuutarhurin toimi vakinaistetaan siten, että se
on täysiaikainen aikavälillä 1.4. – 31.10. ja välillä 1.11. – 31.3. tarpeen mukainen siten,
että työtuntien viikkotuntimäärästä sovitaan erikseen. Tästä talouspäällikkö tekee perustellun viranhaltijapäätöksen syksyisin ennen marraskuun alkua. Seurakuntapuutarhurin toimessa jatkaa Elina Koli ja seurakuntapuutarhurin tehtävistä tehdään vuosittain
kehityskeskustelujen yhteydessä tarkistettava tehtävänkuvaus kuten muidenkin seurakunnan työntekijöiden tehtävistä.
Päätös:
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KASVATUSTYÖNTEKIJÄN TOIMI
Piispa Kaarlo Kalliala kirjoittaa vuoden 2019 Piispantarkastuslausunnossaan:
” Seurakunnan työntekijöissä on vahvaa osaamista ja intoa, ja heillä on hyvä yhteishenki. Vaikka nuorisotyö onkin selvästi ja jopa hälyttävästi aliresursoitu, työote on esimerkillinen ja vaikuttava. Se antaa hyvän pohjan nuorten kiinteälle ja selkeälle seurakuntaidentiteetille, mutta tämä edellyttää voimavarojen lisäystä, mikä edelleen tukisi
myös kasvatuksen kokonaissuunnittelua.”
Myös henkilöstöstrategiaprosessissa on useaan otteeseen tullut ilmi tarve toisesta nuorisotyöntekijästä. Erityisesti lisääntyvä työn ja tuen tarve on rippikouluikäisistä aina
nuoriin aikuisiin. Uusi kasvatustyöntekijän toimenkuva pitää sisällään paitsi edellä mainittujen ikäryhmien toiminnan, myös tiiviin yhteistyön diakoniatiimin kanssa. Näin saadaan lisäresursseja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja seurakuntayhteyden vahvistamiseksi.
Valmistelija: vs. kirkkoherra
LAVA: Vaikuttaa vahvasti lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää perustaa seurakunnan kasvatustyöntekijän toimen ja julistaa
sen haettavaksi syyskuun 2021 aikana sekä päättää valintaryhmän, joka haastattelee hakijat. Kasvatustyöntekijän peruspalkka on KirVESTES:n vaativuusryhmä 502 mukainen, kokemuslisään oikeuttavat työkokemukset vahvistaa vs. talouspäällikkö viranhaltijapäätöksellä KirVESTES:iin perustuen. Toimella on 6 kk koeaika.
Päätös:
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DIAKONIATYÖNTEKIJÄ PAULIINA SOIKKELI-VIITAMÄEN OPINTOVAPAAHAKEMUS
Pauliina Soikkeli-Viitamäki hakee opintovapaata ajalle 4.10.2021 – 4.10.2023 merkonomin opintoja varten. Opiskelu tapahtuu Novida-ammattiopistossa.
Opintovapaalaki:
4 § (17.1.1997/58)
Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden
aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Samoin työntekijällä on oikeus yhteensä enintään viisi päivää kestävään opintovapaaseen, jos päätoiminen palvelussuhde samaan
työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt vähintään kolme kuukautta.
Valmistelija: vs. kirkkoherra
LAVA: Vaikuttaa vahvasti lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Pauliina Soikkeli-Viitamäelle opintovapaata 4.10.2021 –
4.10.2023 ja käynnistää rekrytoinnin sijaisen löytämiseksi.
Päätös:
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KAARINA MARTIN TESTAMENTTI
Pöytyän seurakunnalle on ilmoitettu testamentista, jossa Kaarina Martti Kyröstä määrää
testamenttinaan omaisuutensa menevän kokonaisuudessaan Pöytyän seurakunnalle Karinaisten hautojen hoitorahastoon edellyttäen, että varoilla hoidetaan Karinaisten keskisellä hautausmaalla oleva nimetty sukuhauta. Hoitoon tulee kuulua hautakiven hoito
sekä kukat kaksi kertaa kesässä, ensimmäiset Kaatuneiden muistopäiväksi.
Vs. talouspäällikkö on varmistanut testamentin tulkintaa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Matti Mäkiseltä, joka on vahvistanut oman näkemyksensä olevan saman eli että testamentti antaisi valtuudet hoitaa Karinaisten hautausmaata laajemminkin. Varsinaista hautaa on kuitenkin hoidettava testamentissa sanotulla
tavalla. Samalla tavoin testamentista ilmoittanut asianajotoimisto tulkitsi testamenttia.
Vaadittu haudanhoito sopii seurakunnassamme olevaan nykyiseen käytäntöön, jolloin
ensimmäiset kukat istutetaan äitienpäiväksi toukokuun alkupuolella ja toiset kesäkuussa. Hautakiven hoito ei myöskään liene ongelma, kun asia merkitään haudan tietoihin asiallisesti. Testamentti on asianajotoimiston mukaan suuruudeltaan huomattava,
kymmeniä tuhansia. Tarkka summa tulee tietoon myöhemmin, kun asianajotoimisto ottaa ensin oman osuutensa asian hoitamisesta. Asian käsittely on kestänyt pitkään, koska
alkuun ei testamenttia ollut löydetty.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Pöytyän seurakunta ottaa vastaan sille osoitetun Kaarina
Martin testamentin ja kunnioittaa testamentin määräystä varojen käytöstä Karinaisten
hautausmaan sekä testamentilla osoitetun haudan hoitoon.
Päätös:
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Strategiaprosessin eteneminen
Rovastikuntaillan kutsu
Tuomiokapitulin vastaus piispantarkastuksen lisäselvitykseen
Tuomiokapitulin viranhoitomääräys kirkkoherran viransijaisuuteen 1.9. – 31.8.2022
Viranhaltijapäätökset
o vs. kirkkoherra 7 – 10 §
o vs. talouspäällikkö 9 – 18 §

VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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