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ALLEKIRJOITUKSET

12 § - 23 §
Puheenjohtaja

Reino Kallio
Tarkastusaika

Pöytäkirjanpitäjä

Minna Auranen

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU
Pöytäkirja on tarkastettu ja
Allekirjoitukset
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄ- Kirkkoherranvirastossa 2.6. – 9.6.2021
VILLÄOLO -KUULUTUS
ILMOITUSTAULULLA
kirkkoherra
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT Kirkkoherranvirastossa 10.6. – 11.7.2021
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

kirkkoherra
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ALKUHARTAUS JA KOKOUKSEN AVAUS
Kv 12 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kv 13 §

Kirkkojärjestyksen (3:29) mukaan kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Kutsuun on liitettävä asialuettelo.
Esityslistat on lähetetty sähköpostitse jäsenille 2.6.2021. Kokouskutsu pidetään nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 2.6. – 9.6.2021 välisen ajan. Kirkkovaltuusto
on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä (KL 7:4).
Päätösesitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kv 14 §

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina 10.6. – 11.7.2021 välisenä aikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 2.6. – 9.6.2021 julkaistavalla kuulutuksella.
Kirkkovaltuuston pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi kirkkovaltuuston jäsentä. Tarkastusaika sovitaan kokouksessa.
Päätösesitys:
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan 2 henkilöä. Vuorossa ovat Timo Aaltonen ja Ilkka AliRontti.
Päätös:

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kv 15 §

Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
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TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2020
Kn 36 § 31.3.2021
Seurakuntatalouden tilinpäätös laaditaan noudattaen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 15
luvun säädöksiä ja Kirkkohallituksen antamia määräyksiä (KL 22 luku 2 § kohta 7 c).
Seurakuntatalouden tilikausi on kalenterivuosi. Kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös laaditaan paperimuodossa tai sähköisessä muodossa ja se
säilytetään pysyvästi.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto/yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston/yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi, joka hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.
Seurakuntatalouden kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän taloudenhoidon periaatteita.
Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten.
Tilinpäätökseen sisältyvästä toimintakertomuksesta on erillinen säädös kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:ssä. Toimintakertomuksen on hyvä olla tiivis eikä sen sisältöä ole syytä
laajentaa aineistolla, jolla ei tilikauden tai sen päättymisen jälkeen tapahtuneen kehityksen kuvaamisessa ole olennaista merkitystä.
Kirkkohallitus suosittelee, että seurakuntatalouksissa laadittaisiin seurakuntalaisille ja
eri sidosryhmille osoitettu vuosikertomus, joka on sisällöltään toimintakertomusta laajempi ja voi sisältää muun muassa valokuvia tai muuta graafista sisältöä. Vuosikertomus julkaistaisiin pääasiassa sähköisessä muodossa seurakunnan verkkosivuilla.
Kirkkohallituksen antaman taloussääntömallin mukaan seurakuntatalouden tilinpäätös,
ja mahdollinen vuosikertomus, julkaistaan seurakunnan tai seurakuntayhtymän verkkosivuilla.
Virastokollegion antamaa yleisohjetta noudatetaan laadittaessa seurakuntatalouden tilinpäätöstä tilikaudesta 2020 alkaen ja se korvaa Kirkkohallituksen vuonna 2009 antaman ohjeen seurakunnan tilinpäätöksen laatimisesta.
Pöytyän seurakunnan tilinpäätös 2020 on alijäämäinen 101 296,46 euroa. Myös talousarvio oli alijäämäinen n. 34 000 euron verran. Koronapandemian vuoksi toimintaa ei
pystytty suurimpana osana vuotta toteuttamaan normaalisti. Tämän vuoksi tuloja jäi
paljon saamatta. Toisaalta myös seurakuntatyön kulut olivat normaalia alemmat. Hautatoimen ja kiinteistötoimen osalta korona ei aiheuttanut muutoksia tuottoihin tai kustannuksiin. Kustannukset näissä toiminnoissa ylittivät alkuperäisen talousarvion, johon
loppuvuonna haettiin määrärahamuutoksia tuottoihin 60 000 euron alituksen verran ja
kuluihin 30 000 euron ylityksen verran.
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Seurakunnan taseessa ollut kertynyt ylijäämä 87 038,13 euroa muuttuu tilinpäätöksen
2020 jälkeen alijäämäiseksi 14 258,33 euroa. Tämän myötä seurakunnalle tulee myös
velvollisuus esittää suunnitelma talouden tasapainottamiseksi.
LAVA: Tilinpäätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin ja nuoriin, mutta siinä kerrotaan tilinpäätösvuoden aikana toteutuneista asioista ja määrärahojen käytöistä, joiden perusteella
nähdään toteutunut vaikutus lasten ja nuorten toimintaan.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää Pöytyän seurakunnan vuoden
2020 tilikauden 105 458,34 euron alijäämäisen tuloksen käsittelystä seuraavaa:
1) Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 4 161,88 euroa
2) Tilikauden alijäämä 101 296,46 siirretään edellisten kausien yli-/alijäämätilille.
Päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää Pöytyän seurakunnan vuoden
2020 tilikauden 105 458,34 euron alijäämäisen tuloksen käsittelystä seuraavaa:
1) Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 4 161,88 euroa
2) Tilikauden alijäämä 101 296,46 siirretään edellisten kausien yli-/alijäämätilille.
Lisäksi vs. talouspäällikkö oikeutetaan tekemään teknisluonteisia korjauksia tilinpäätöskirjaan.
Kv 16 §

Tilintarkastaja on tarkastanut tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020 ja antanut
oheisen tilintarkastuskertomuksen. Samalla, kun kirkkovaltuusto päättää kirkkoneuvoston esityksen mukaisesta tilikauden tuloksen käsittelystä, se merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen ja käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.
Päätös:

Liite 1
Liite 2

Pöytyän seurakunnan tilinpäätös 2020
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020
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HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2020
Kn 37 § 31.3.2021
Pöytyän seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020 on mukana seurakunnan tilinpäätöskirjassa tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa taseyksikkönä käsiteltävän hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat. Myös tilinpäätöskirjan joissakin muissa osioissa
on viittauksia hautainhoitorahastoon.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2020 tuloksen 1 483,47 euroa siirtämisestä edellisten kausien yli-/alijäämätilille.
Päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2020 tuloksen 1 483,47 euroa siirtämisestä edellisten kausien yli-/alijäämätilille.
Kv 17 §

Päätös:

Liite 1
Liite 2

Pöytyän seurakunnan tilinpäätös 2020
Tilintarkastuskertomus
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PÖYTYÄN KIRKONARKISTOSTA TALLETUKSENA TURUN KANSALLISARKISTOON SIIRRETTÄVÄT ASIAKIRJAT
Kn 47 § 28.4.2021
Arkistonjärjestelijä Helena Aalto on työskennellyt Pöytyän seurakunnassa helmi-huhtikuun 2021 ajan ja antanut esityksen kansallisarkistoon siirrettävistä asiakirjoista Yläneen ja Karinaisten kirkkoalueiden osalta.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää siirtää Pöytyän kirkonarkistosta liitteiden mukaiset asiakirjat Turun kansallisarkistoon.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Kv 18 §

Päätös:

Liite 3
Liite 4

Kansallisarkistoon siirrettävät, Karinainen
Kansallisarkistoon siirrettävät, Yläne

KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS
Kn 58 § 26.5.2021
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) on tullut voimaan
15.3.2021. Seurakuntien tulee päivittää toimielinten työjärjestyksiä, ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu huomioon sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus sähköiseen kokouskutsuun.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Kv 19 §

Päätös:

Liite 5

Kirkkovaltuuston työjärjestys
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SÄHKÖISEN KOKOUSMENETTELYN MÄÄRÄYKSET SEURAKUNNAN TOIMIELINTEN OHJE- JA JOHTOSÄÄNTÖIHIN
Kn 12 § 20.1.2021
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) on tullut voimaan
15.3.2021. Seurakuntien tulee päivittää toimielinten työjärjestyksiä, ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu huomioon sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus sähköiseen kokouskutsuun.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoneuvoston ohjesääntöön (hyväksytty kirkkovaltuustossa 5.10.2010 ja vahvistettu arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa
19.11.2010) tehdään seuraava lisäys ja se alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi:
Toimielin käsittelee asian kokouksessa, jossa kokoukseen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla (varsinainen kokous). Varsinainen kokouspaikalla pidettävä kokous voidaan järjestää myös siten, että osa jäsenistä osallistuu siihen sähköisesti (ns. hybridikokous). Toimielin voi myös pitää kokouksensa kokonaan sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Toimielimen
suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa
pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa
ja nähtävissä.
Kokouskutsu, esityslista/asialuettelo, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää jäsenille sähköisesti heidän ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin. Salassa pidettävät asiat
lähetetään turvasähköpostilla. Kokouskutsussa on mainittava päätöksentekotapa.
Pöytäkirjaan merkitään päätöksentekotapa. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisellä allekirjoituksella.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Kv 20 §

Päätös:

Liite 6

Kirkkoneuvoston ohjesääntö
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MÄÄRÄRAHALISÄYKSET TALOUSARVIOVUODEN 2021 INVESTOINTIMENOIHIN
Kn 12 § 20.1.2021
Pöytyän seurakunnan talousarviossa vuodelle 2021 on investointimäärärahaa myönnetty lukkojärjestelmän yhdenmukaistamiseen kirkkoalueiden kesken iLock-lukkojärjestelmällä. Tähän on varattu määrärahaa 15 000 euroa ja saatu tarjous ylittää määrärahan vajaalla 3 000 eurolla. Lisäksi tarvitaan alkuopastusta avainten hallintaan ja ohjelmointiin. Lukkojärjestelmän piiriin tulevat ovet on käyty tarkasti läpi vielä uudelleen,
mutta järkevän kokonaisuuden aikaansaamiseksi ei ole järkevää vähentää jo tarjouksessa olevia ovia. Tästä syystä investointimäärärahaa olisi järkevä nostaa 5 000 eurolla,
jolloin se on kokonaisuudessaan 20 000 euroa.
Kirkonkellot eri kirkkoalueilla vaativat useimmiten suntioiden käyntiä paikan päällä,
mikä aiheuttaa hankaluuksia vapaiden pitämiseen sekä sijaistuksiin. Muutoksia tarvitaan kaikkien kirkkoalueiden kelloihin, vaikka osassa kirkkoalueista jotkin kellonsoitot
ovatkin ajastettavia tai kauko-ohjattavia, mutta Pöytyän kirkon osalta tilanne on huonoin. Tällä hetkellä myöskin työvoiman saaminen juuri Pöytyälle tuottaa eniten hankaluuksia. Kirkonkellojen automatisointi maksaa 3 500 euroa (alv 0 %) ja kauko-ohjain
750 e (alv 0 %). Määrärahatarve Pöytyän kirkonkellojen automatisoinnin investointiin
on 6 000 e.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää seuraavat lisämäärärahat investointeihin talousarviovuodelle 2021:
- Pöytyän kirkonkellojen automatisointi 6 000 euroa
- iLock-lukkojärjestelmän 15 000 euron investointimäärärahaan 5 000 euron lisäys,
jolloin määräraha on 20 000 euroa.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Kv 21 §

Päätös:

ILMOITUSASIAT
Kv 22 §
VALITUSOSOITUS
Kv 22 §

Liitetään pöytäkirjaan

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kv 23 §
pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

