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KOKOUKSEN AVAUS
Vs. kirkkoherra Irina Kaukinen avasi kokouksen

Kn 76 §

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 22.10.2020. 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 77 §

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:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Soile Anttila ja Harri Auranen

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

PÖYTYÄN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
Kn 78 §

PÖYTÄKIRJA 7/2020

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Kn 79 §

KIRKOLLISVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2021
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 laskeneet.
Syyskuun lopun tilanteen mukaan vuonna 2020 on kertynyt kirkollisverotuloja yhteensä
1 321 081 euroa. Talousarvioon oli arvioitu verotulojen määräksi 1 860 000 euroa. Verotulojen kertymä on syyskuun tilanteessa 71 %, kun syyskuun laskennallinen prosentti
on 75 %.
Ennen kirkollisveroprosentin korottamista pitää seurakunnassa miettiä kaikki mahdolliset keinot menojen vähentämiseen. Pöytyän seurakunnassa tehdään parhaillaan strategiatyötä, jossa tarkastellaan sekä kiinteistö- että henkilöstöstrategiaa ja näissä on otettava asiaan kantaa.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2021 kirkollisveroprosentiksi 1,75 %.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.

Kn 80 §

PÖYTYÄN SEURAKUNNAN HINNASTOT VUODELLE 2021
Pöytyän seurakunnan hinnastoja on verrattu muihin seurakuntiin ja todettu niiden vaativan uudistamista. Liitteenä on sekä seurakunnan yleinen hinnasto että haudanhoitorahaston hinnasto.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaiset hinnastot
otettavaksi käyttöön 1.1.2021 alkaen.
Päätös:
Hinnastoon on jäänyt muistolehdon laatta -kohtaan Pöytyän kk, vaikka hinta on kaikkien kirkkoalueiden laatoille. Korjataan tämä kohta, muuten esityksen mukainen.
Liite 1: Pöytyän seurakunnan hinnastot vuodelle 2021

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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KOULUTUSSUUNNITELMAT VUODELLE 2021
Työalat ovat esittäneet liitteen mukaiset koulutussuunnitelmansa tulevalle vuodelle.
Suunnitelmat toimivat pohjana talousarviovalmistelussa koulutusmäärärahojen osalta.
LAVA: Kasvatustyön koulutuksilla on merkitystä lasten kehitykseen ja seurakuntakokemukseen.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset henkilöstön koulutussuunnitelmat otettavaksi mukaan talousarvioon vuodelle 2021.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Liite 2: Henkilöstön koulutussuunnitelmat vuodelle 2021

Kn 82 §

RIPPIKOULUSUUNNITELMA VUODELLE 2020-2021
Vuoden 2021 rippikoulusuunnitelma on laadittu ja se tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
LAVA: Rippikoulusuunnitelman toteutumisella on suuri merkitys rippikoulunuorten
seurakuntakokemukseen ja mahdolliseen jatkuvaan seurakuntayhteyteen.
Päätösesitys:
Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy laaditun, liitteenä olevan rippikoulusuunnitelman vuodelle 2020- 2021
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Liite 3: Rippikoulusuunnitelma

Kn 83 §

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJELMAHANKINNAT
Kirkon palvelukeskuksen hallinnoima kirjanpito-ohjelma on hyvin kankea talouden
seurannan, raportoinnin ja suunnittelun näkökulmasta. Oululainen Talgraf Oy on tarjonnut tähän tueksi Accuna-ohjelmistokokonaisuutta, jonka kautta talouden seuranta
onnistuu helposti ja myös talousarviosuunnittelu on helppo toteuttaa. Kokonaisuus sisältää raportointi-, budjetointi-, taulukko- ja jakeluohjelmistot ja siitä on SAP-integraatio Kirkon palvelukeskuksen ohjelmaan. Raportteja voidaan helposti suodattaa ja visualisoida sekä lukuihin porautua. Ohjelma myös ennustaa loppuvuoden automaattisesti
toteumien perusteella. Budjetoinnissa on käytössä muokattavia syöttöpohjia ja monipuolisia työkaluja kuten jaksotukset, indeksit, tiliriippuvuudet, kommentoinnit ym.
Myös toteumien siirtyminen budjetoinnin vertailuluvuksi toimii automaattisesti.
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Accuna-ohjelmistokokonaisuuden hinta 36 kk:n sopimukselle on 327 e/kk (alv 0 %,
vuosikustannus 4 865,76 e), ja 60 kk:n sopimukselle 303 e/kk (alv 0 %, vuosikustannus
4 508,64 e). Sopimus jatkuu ensimmäisen sopimuskauden jälkeen samalla hinnalla 12
kk:n jaksoissa. Hinta sisältää versiopäivitykset, etätuen ja veloituksettoman puhelinneuvonnan. Hinta on sidottu elinkustannusindeksiin (vuosikorotus väh. 2 %), mutta korotusta ei tule ensimmäisen sopimuskauden aikana. Sopimuskausi alkaa 1.1.2021. Ohjelman saa käyttöön nopealla aikataululla ja vuoden 2020 aikainen käyttö on ilmainen.
Henkilöstön tuntiseuranta on tällä hetkellä kirjavaa. Tunnit merkitään paperille tuntilistalomakkeelle tai tehdään itse tehtyyn Excel-tiedostoon. Plus- ja miinustuntien seuranta
tapahtuu itse laskemalla ja tuntilistoja toimitetaan epäsäännöllisesti. Seurakuntien käytössä olevaan Katrina-kalenteriohjelmaan on mahdollista saada lisäominaisuuksina tuntisuunnittelu ja -kirjaus sekä tähän vielä rajapinta Populus-palkanlaskentaohjelmaan.
Tuntisuunnittelu ja -kirjaus huomioi KirVESTES:n työvuorosuunnittelussa ja -laskennassa, työajat ja korvaukset on mahdollista laskea sen avulla. Toteutuneiden työtuntien
merkintä on mahdollista tehdä mobiilikirjauksena reaaliaikaisesti. Esimiehen tekemät
työaikasuunnitelmat näkyvät työntekijöiden henkilökalentereissa. Tuntikirjauksista voi
tulostaa raportteja ja rajapinnan kautta saadaan halutut palkanlisät suoraan maksettavaksi. Rajapinnan aineistosiirto voidaan tehdä palkanlaskijan toimesta tai automaattisesti, jolloin palkanlaskija toimii kontrolloijana.
Hankintahinta Katrina Tuntisuunnittelu ja -kirjaukselle on 580 e (alv 0 %) ja ylläpitokustannus 61,30 e/kk (alv 0 %). Hankintahinta Populus-rajapinnalle on 590 e (alv 0 %)
ja ylläpito 19,18 e/kk (alv 0 %). Vuosiylläpito pitää sisällään varmuuskopiot, tietoturvan, versiopäivitykset sekä asiakastuen sähköisen tukikanavan kautta pääkäyttäjille.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hankkia taloushallintoon Talgrafin Accuna-raportointiohjelman 60 kk:n sopimuksella hintaan 303 e/kk (alv 0 %) sekä henkilöstöhallintoon Katrina-kalenteriohjelmaan lisäominaisuudet Katrina Tuntisuunnittelu ja -kirjaus hintaan
61,30 e/kk (alv 0 %) sekä Populus-rajapinta hintaan 19,18 e/kk (alv 0 %). Hankintahinta
Katrinan lisäominaisuuksille on 1 170 e (alv 0 %).
Päätös:
Päätösesityksen mukainen. Kirkkohallitukselle kirjoitetaan valituskirje liittyen Kirkon
palvelukeskuksen kirjanpito-ohjelman kankeuteen.
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LUOTTOKORTTI VS. KIRKKOHERRALLE
Vs. kirkkoherran käytössä on hyvä olla luottokortti, koska välillä on tehtävä hankintoja,
joihin ei ole laskutusmahdollisuutta tai korttiosto on kätevämpää. Luottokorttilaskutus
tapahtuu koontilaskuna, mikä tulee seurakunnalle erillisiä laskuja edullisemmaksi.
Kortin hankintarajaksi määritellään vs. kirkkoherran hankintavaltuus eli 10 000 euroa.
Ostoista on toimitettava kuitit seurakunnan taloushallintoon. Ilman kuittia kortin käyttäjä vastaa ostoista itse.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että vs. kirkkoherralle hankitaan luottokortti. Kortin hankintarajaksi määritellään 10 000 euroa ja ostoista velvoitetaan toimittamaan kuitit taloushallintoon.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päättää, että vs. kirkkoherralle hankitaan luottokortti, jota voidaan
käyttää vain hyvin harkiten. Kortin hankintarajaksi määritellään 5 000 euroa ja ostoista
velvoitetaan toimittamaan kuitit taloushallintoon. Ostoista kerätyt kuitit toimitetaan
kvartaaleittain kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle tarkastettavaksi.
Pöytäkirjamerkintä:
Irina Kaukinen poistui pykälän käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana toimi Mikko Nurmi.

Kn 85 §

MUUT ASIAT
-

-

Kn 86 §

TIEDOKSI
-

Kn 87 §

Pöytyän kotiseutuyhdistyksessä on keskusteltu Museopappilan katon vuodosta, johon on tarkoitus hakea korjausavustusta. Asia tuodaan virallisesti seurakunnan käsittelyyn kotiseutuyhdistyksen toimesta.
Kanttori Eero Hoikkala on irtisanoutunut, asia tulee käsittelyyn myöhemmin

viranhaltijapäätökset
o vs. talouspäällikkö 6 - 7 §

VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan

Kn 88 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

