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

Kn 90 §

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 26.11.2020. 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 91 §

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:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kaurila ja Sirpa Kangas.

Kn 92 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Muihin asioihin lisätään Kyrön seudun sotaveteraaneihin ja Eero Kaumin raamattupiiriin, Yläneen hautausmaahan ja henkilökuntaan liittyvää asiaa. Kokouksen esityslista
hyväksyttiin näillä lisäyksillä kokouksen työjärjestykseksi.

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 11.2.2020:
-

Pöytyän kirkonarkistosta talletuksena Turun Kansallisarkistoon siirrettävät asiakirjat
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin
toimittaminen

Kirkkovaltuustossa käsitellyt asiat 4.6.2020:
-

Pöytyän seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
Piispan vaali arkkihiippakunnassa syksyllä 2020

Kirkkovaltuustossa käsitellyt asiat 27.10.2020:
-

Diakoniarahaston säännöt
Kirkonkirjojen pitäminen alueellisissa keskusrekistereissä
Kirkollisveroprosentin määrääminen vuodelle 2021
Pöytyän seurakunnan hinnastot vuodelle 2021

Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston vuoden 2020 aikana tekemät päätökset
ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle
eivätkä ole muuten lainvastaisia ja päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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PÖYTYÄN SEURAKUNNAN STRATEGIATYÖSKENTELY
Ev.lut kirkolle on hyväksytty uusi yhteinen strategia ja se on nimetty Ovet auki. Se
viitoittaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunnan vuoteen 2026.
Yhteisen strategian pohjalta seurakunnat tekevät omia strategioitaan ja linjauksiaan.
Kirkon yhteiseen strategiaan voi tutustua osoitteessa:
https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/strategiat/kirkon-strategia-20261.
Pöytyän seurakunnan strategiatyö käynnistyy vuoden 2021 alussa. Strategiatyötä johtaa
kirkkoherra ja sitä vievät eteenpäin pienryhmät. Prosessiin kuuluu useita työyhteisön ja
tiimien työskentelyitä, luottamushenkilöiden keskustelua, yhteistilaisuus luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa sekä keskustelua yhteistyökumppanien kanssa. Tarkoituksena on, että strategia on hyväksytty elokuussa 2021.
Tähän mennessä sovittuja päivämääriä ja alustavaa suunnittelua:
1.12.2020 Päätökset srk:n strategiatyön aloittamisesta
21.1.2021 Työyhteisöpäivä, jossa yhdessä kohdassa puheena strategia
27.1.2021 Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen tilaisuus
Helmi-huhtikuu 2021: työskentelyä tiimeissä, koko työyhteisön puhetta, luottamushenkilöiden oma työskentely.
Toimintastrategiaryhmän kokoonpano on:
- kaksi työntekijöiden edustajaa
-

kaksi luottamushenkilöä
talouspäällikkö ja kirkkoherra

Kiinteistöstrategiaryhmän kokoonpano on:
- kaksi asiantuntijajäsentä
-

kaksi luottamushenkilöä
talouspäällikkö sekä kirkkoherralla läsnäolo- ja puheoikeus

Henkilöstöstrategiaryhmän kokoonpano on:
- yksi työntekijöiden edustaja
- talouspäällikkö ja kirkkoherra
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto valitsee
1) neljä luottamushenkilöiden edustajaa toimintastrategiaryhmään
2) kaksi jäsentä kiinteistöstrategiaryhmään
Päätös:
Kirkkoherra muutti päätösesitystä niin, että valitaan toimintastrategiaryhmään kahden
sijasta neljä luottamushenkilöä. Kirkkoneuvosto valitsi toimintastrategiaryhmään luottamushenkilöiden edustajiksi Reino Kallio, Mikko Nurmi, Sirpa Kangas ja Harri Auranen sekä kiinteistöstrategiaryhmään jäseniksi Timo Aaltonen ja Soile Anttila sekä asiantuntijajäseniksi Heikki Kiiski ja Tarmo Rantanen.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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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.
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:
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.
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.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
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.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

PÖYTYÄN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Kn 96 §

PÖYTÄKIRJA 8/2020

SUORITUSLISÄT 2021
Esimiehet ovat käyneet kehityskeskustelut alaistensa kanssa ja näiden keskustelujen perusteella ehdotetaan suorituslisien saajat vuodelle 2021 oheisen liitteen mukaisesti.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevat suorituslisät vuodelle 2021.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Liite 1: Suorituslisät vuodelle 2021, salainen

Kn 97 §

KIRKKOKUOROJEN TOIMINTA-AVUSTUSANOMUKSET 2021
Karinaisten kirkkokuoro ry ja Yläneen kirkkokuoro ry ovat toimittaneet talousarvionsa
ja toimintasuunnitelmansa vuodelle 2021 ja samalla hakeneet seurakunnalta toimintaavustusta kumpikin aiempien vuosien tavoin 950 euroa tulevalle vuodelle.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää Karinaisten kirkkokuoro ry:lle ja Yläneen kirkkokuoro ry:lle kummallekin 950 euroa toiminta-avustusta vuonna 2021.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Sirpa Kangas poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän
ajan toimii Jari Kulmala.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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METSÄNHOITOSOPIMUKSEN TARKENTAMINEN
Pöytyän seurakunta on tehnyt metsänhoitosopimuksen MetsäGroupin kanssa. Hoitosopimuksen tarkoituksena on huolehtia metsänomistajan metsäomaisuuden laadukkaasta
metsänhoidosta. MetsäGroup on luvannut tehdä vuosittain metsänhoitotyöehdotuksen
ja -budjetin. Tämän toteuttaminen edellyttää, että vuoden aikana tehdään useita erilaisia
metsänhoitotöitä. Niiden toteuttaminen kilpailuttamalla ja/tai puukauppaan sitomalla
vuosittaisen kilpailutuksen yhteydessä on haasteellista, koska kaikki tarvittavat toimenpiteet eivät liity puukauppaan.
Metsäomaisuuden hoitosopimuksessa on sovittu, että metsänhoitotyöt tehdään asiakkaan tekemän tilauksen perusteella. Töiden kannalta olisi helpointa toteuttaa tämä niin,
että talouspäällikkö voisi tilata tarvittavat metsänhoitotyöt näihin varatun budjetin mukaisesti suoraan seurakunnan yhteistyötaholta eikä metsänhoitotöitä sidottaisi kilpailutettaviin vuosittaisiin puukauppoihin.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että metsänhoitotöitä ei sisällytetä puukauppojen kilpailutukseen vaan ne voidaan tilata määrärahojen puitteissa talouspäällikön toimesta tarpeen
mukaisesti suoraan MetsäGroupilta, jonka kanssa seurakunnalla on voimassa oleva
metsäomaisuuden hoitosopimus.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päättää, että hakkuisiin liittymättömiä metsänhoitotöitä ei sisällytetä
puukauppojen kilpailutukseen vaan nämä metsänhoitotyöt voidaan tilata määrärahojen
ja hankintalain puitteissa talouspäällikön toimesta tarpeen mukaisesti suoraan MetsäGroupilta, jonka kanssa seurakunnalla on voimassa oleva metsäomaisuuden hoitosopimus.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2021 - 2023
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2-3 § mukaan:
Jokaista kalenterivuotta varten laaditaan talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden 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.
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan.
Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.
Vs. talouspäällikkö ja vs. kirkkoherra ovat valmistelleet oheisen talousarvion vuodelle
2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023.
LAVA: Kasvatustyölle varattu määräraha vaikuttaa lapsille ja nuorille tarjottavan toiminnan määrään.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen
talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2023.
Päätös:
Korjataan sivun 17 Henkilöstö-taulukon sana diakonissat sanaksi diakoniatyöntekijät.
Tällä muutoksella kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 –
2023.
Liite 2: Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023
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MUUT ASIAT
₋

Ajankohtainen koronakatsaus

₋

JUMALANPALVELUSTEN VIETTÄMINEN KEVÄTKAUDELLA TAMMIKUU-TOUKOKUU 2021
Tammikuusta 2021 alkaen siirrytään viettämään jumalanpalveluksia niin, että sunnuntaisin vietetään pääsääntöisesti sanajumalanpalvelusta tai messua kolmella kirkkoalueella kiertävästi. Vuorollaan neljänneltä kirkkoalueelta lähetetään sunnuntaina
etukäteen nauhoitettu Jumalanpalvelushetki internetin välityksellä. Sillä kirkkoalueella, joka on verkkolähetysvuorossa sunnuntaina, järjestetään edeltävänä keskiviikkona iltamessu klo 18. Kynttilänpäivänä ja pääsiäiseen liittyvinä pyhinä jumalanpalveluksia vietetään kaikilla kirkkoalueilla. Kokeilun tarkoituksena on monipuolistaa jumalanpalveluselämää sekä selkeyttää työnjakoa.
Syksyn kuluessa on ns. normaaleissa päiväjumalanpalveluksissa käynyt kirkossa
keskimäärin 14 henkilöä/kirkko. Kokeilun toivotaan lisäävän kiinnostusta jumalanpalveluksiin osallistumiseen.
Verkkovuorossa olevan kirkkoalueen työntekijät (suntio, kanttori, pappi), ovat yhtä
aikaa viikonloppuvapaalla, jolloin mahdollisia sijaiskustannuksia ei tule. Näin
myös voimme useammin palvella heitä, jotka toivovat jumalanpalvelusta aamuaikaan.

₋

Yläneen hautausmaan siivoustalkoot olivat niin aikaisin, että lehdet ovat tippuneet
maahan sen jälkeen.

₋

Henkilöstön jaksaminen korona-aikana ja muutosten keskellä

₋

Karinaisten kirkon rännien poistamisen jälkeen olisi tarpeen saada kivetys kirkon
ympärille, Karinaisten vanhimman hautausmaan arkkuhautaukset pitäisi käytännön
syistä lopettaa (tulossa kokouskäsittelyyn myöhemmin) ja valot siellä korjata, samoin kirkolla olevat kohdevalot pitäisi kunnostaa. Myös keskimmäisen hautausmaan koivujen kaataminen ja parkkialueen kunnollinen sorastaminen olisi tarpeen
sekä valvontakamerat parkkialueelle.

₋

Vanhuksiin ja omaishoitajiin pitäisi ottaa seurakunnasta yhteyttä

₋

Kyrön seudun sotaveteraaneista viimeinen veteraani on kuollut ja perustetaan veteraanien perinnetoimikunta. Seurakunnan puolesta tarvitaan allekirjoittaja.

₋

Karinaisissa on oltu huolissaan siitä, että Eero Kaumin raamattupiiri on päätetty lopetettavaksi. Kävijöitä on kuitenkin ollut paljon ja siellä pidetään samalla pyhäkoulua. Pyhäkoulu ja raamattupiiri jatkuvat edelleen Juha Dubben ja Petri Thurénin toimesta kahden viikon välein. Siinä vaiheessa, kun Kaumi on ottanut lähetyshiippakunnan pappisvihkimyksen, on hän sulkenut ovensa evankelis-luterilaisen seurakunnan toiminnoista.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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Kn 101 §

Pöytyän kirkon ja Riihikosken seurakuntatalon parkkipaikat tarvitsee kunnolliset
valot

TIEDOKSI
₋

Kn 102 §

Karinaisten suntion asunnon mahdollinen myynti siirretään ensi vuoteen, kun kiinteistöstrategia on valmistunut.

VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan

Kn 103 §
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.58.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

