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MUUT SAAPUVILLA OL- Kaukinen Irina, vs. kirkkoherra
LEET
Stenroos Minna, vs. talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET

24 § - 34 §
Puheenjohtaja

Reino Kallio
Tarkastusaika

Pöytäkirjanpitäjä

Minna Stenroos

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU
Pöytäkirja on tarkastettu ja
Allekirjoitukset
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄ- Kirkkoherranvirastossa 23.9. – 30.9.2021
VILLÄOLO -KUULUTUS
ILMOITUSTAULULLA
kirkkoherra
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT Kirkkoherranvirastossa 30.9. – 1.11.2021
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

kirkkoherra
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ALKUHARTAUS JA KOKOUKSEN AVAUS
Kv 24 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kv 25 §

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 22.9.2021. Kokouskutsu pidetään nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 23.9. – 30.9.2021 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 26 §

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 Soile Anttila ja Ville Arkkila.
Päätös:

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kv 27 §

Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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KIRKOLLISVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2022
Kn 88 § 25.8.2021
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 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:
Päätösesityksen mukainen.
Kv 28 §
Päätös:

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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LISÄMÄÄRÄRAHA KARINAISTEN SEURAKUNTAKODIN ASUNNON KORJAUKSEEN
Kn 89 § 25.8.2021
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:
Keskusteltiin nuorisotyön resurssien jakautumisesta eri kirkkoalueilla ja sen kehittämisen tarpeesta. Harri Auranen esitti, että monitoimitilaa ei vuokrata, ehdotusta kannattivat Timo Aaltonen ja Sinikka Hutko. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa pohjaesitys
”jaa” sai 7 ääntä (Anttila, Kangas, Keihäs, Kulmala, Rajala, Ylijoki, Kaukinen) ja Aurasen esitys ”ei” 5 ääntä (Nurmi, Aaltonen, Auranen, Hutko, Pitkänen). Kirkkoneuvosto
päätti, että Karinaisten seurakuntakodin ns. monitoimitilana ollut asunto voidaan luovuttaa takaisin vuokrauskäyttöön.
Kirkkoneuvosto päätti myös, 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.
pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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Kirkkovaltuusto
Kv 29 §
Kirkkoneuvosto on käsitellyt Karinaisten seurakuntakodin asuntojen vuokrausasian yhteydessä myös isomman asunnon korjaustarvetta ja ehdottaa, että kirkkovaltuusto
myöntäisi 7 000 euron investointimäärärahan korjaukseen vuodelle 2021.
Päätös:

PÖYTYÄN SEURAKUNNAN HINNASTOT VUODELLE 2022
Kn 106 § 14.9.2021
Seurakunnan hinnastot vahvistetaan vuosittain. Pöytyän seurakunnan yleisen hinnaston
ja haudanhoitorahaston hintatasoa tarkistettiin vuosi sitten. Liitteenä on seurakunnan
yleinen hinnasto ja haudanhoitorahaston hinnasto, jotka on ryhmitelty aiempaa selvemmin ja tehty tarkentavia rivejä vuoden aikana todetuista puutteellisuuksista. Päiväkerhot
ja rippikoulut ovat jo aloittaneet syksyn toimintakautensa hinnastossa olevin hinnoin.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Vaikuttaa lapsiin ja nuoriin perhekerhojen ja rippileirien hintojen osalta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen yleisen
hinnaston sekä haudanhoitorahaston hinnaston vuodelle 2022.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Kv 30 §

Päätös:

Liite 1

Pöytyän seurakunnan hinnastot vuodelle 2022

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

PÖYTYÄN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

ESITYSLISTA 3/2021

PÖYTYÄN SEURAKUNNAN STRATEGIAT
Kn 107 § 14.9.2021
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 käynnistyi vuoden 2021 alussa. Strategiatyötä johtaa
kirkkoherra ja sitä veivät eteenpäin kirkkoneuvoston 1.12.2020 § 94 valitsemat työryhmät.
Strategiatyöryhmät ovat työskennelleet vuoden 2021 ajan ja koonneet seuraavat liitteenä olevat Pöytyän seurakunnan strategiaehdotukset:
- toimintastrategia 2021 - 2025: Pöytyän seurakunta – elää kanssasi
- henkilöstöstrategia 2021 – 2030
- kiinteistöstrategia 2021 - 2031
Valmistelija: vs. kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö
LAVA: Vaikuttaa lapsiin ja nuoriin heidän toimintaansa suunniteltujen resurssien
myötä niin toiminta-, henkilöstö- kuin kiinteistöstrategiassakin.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Pöytyän seurakunnalle seuraavat liitteenä olevat strategiat:
- toimintastrategia 2021 - 2025: Pöytyän seurakunta – elää kanssasi
- henkilöstöstrategia 2021 – 2030
- kiinteistöstrategia 2021 - 2031
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Kv 31 §

Päätös:

Liite 2
Liite 3
Liite 4

Pöytyän seurakunnan toimintastrategia 2021 – 2025
Pöytyän seurakunnan henkilöstöstrategia 2021 – 2030
Pöytyän seurakunnan kiinteistöstrategia 2021 – 2031

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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ILMOITUSASIAT
Kv 32 §

VALITUSOSOITUS
Kv 33 §

Liitetään pöytäkirjaan

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kv 34 §

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

ESITYSLISTA 3/2021

