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Varajäsenet

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

ALLEKIRJOITUKSET

35 § - 44 §
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 1.12. – 9.12.2021
VILLÄOLO -KUULUTUS
ILMOITUSTAULULLA
kirkkoherra
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT Kirkkoherranvirastossa 10.12.2021 – 11.1.2022
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

kirkkoherra
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ALKUHARTAUS JA KOKOUKSEN AVAUS
Kv 35 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kv 36 §

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 1.12.2021. Kokouskutsu pidetään nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 1.12. – 9.12.2021 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 37 §

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina 10.12.2021 – 11.1.2022 välisenä aikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 1.12. – 9.12.2021 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 Ville Arkkila ja Reijo Haapanen.
Päätös:

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kv 38 §

Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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ERON MYÖNTÄMINEN MARJAANA HALISELLE KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENYYDESTÄ SEKÄ UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA
Kn 126 § 27.10.2021
ERON MYÖNTÄMINEN TERTTU PELTOLALLE JA MARJAANA HALISELLE SEKÄ
UUSIEN JÄSENTEN VALINTA
Pöytyän seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännössä sanotaan seuraavaa:
3 luku
Kirkkoneuvoston tehtävät
10 §
Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille säädetyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäviksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi.
Työalansa työntekijöiden toiminnan tukemiseksi ja päätösesitysten valmistelemiseksi
kirkkoneuvosto voi valita toimikuntia. Toimikunnat voivat toimia johtokuntia vapaammin ja joustavammin, koska niiden työskentelyä ei ole johtosäännöllä määrätty. Toimikunnat voivat keskittyä enemmän käytännön seurakuntatoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
KL 25 luku l0 a §:n mukaan Kirkollisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Kun kiintiövelvoite
on kirkkolaissa, niin sitä sovelletaan monijäseniseen toimielimeen niiden tehtävänkuvasta riippumatta.
KL 23 luku 3 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa.
Kirkkoneuvosto on valinnut 27.2.2019 § 30 lähetystyön toimikuntaan puheenjohtajan
ja 10 jäsentä. Lähetystyön toimikunta on käsitellyt kokouksessaan 18.10.2021 jäsenten
Marjaana Halinen ja Terttu Peltola eronpyyntöjä. Lähetystyön toimikunta ehdottaa, että
kirkkoneuvosto valitsee toimikuntaan uudet jäsenet eroavien tilalle.
Valmistelija: vs. kirkkoherra
LAVA: Ei lapsivaikutusta
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
a) myöntää Marjaana Haliselle ja Terttu Peltolalle eron lähetystyön toimikunnasta
b) valitsee uudet jäsenet lähetystyön toimikuntaan
c) esittää, että kirkkovaltuusto myöntää eron Marjaana Haliselle kirkkoneuvoston varajäsenyydestä ja valitsee tilalle uuden varajäsenen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti myöntää Marjaana Haliselle ja Terttu Peltolalle eron lähetystyön
toimikunnasta ja valitsi Marjaana Halisen tilalle Pekka Riitamon ja Terttu Peltolan tilalle Mar-Leena Rajalan.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto myöntää eron Marjaana Haliselle kirkkoneuvoston varajäsenyydestä ja valitsee tilalle uuden varajäsen.
Kv 39 §
Päätös:
pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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KAARINA MARTIN TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNNÖT
Kn 129 § 27.10.2021
Kirkkoneuvosto on 25.8.2021 § 97 päättänyt vastaanottaa Kaarina Martin seurakunnalle
osoittaman testamentin. Testamentin varat hoidetaan erillään ns. erityiskatteisena rahastona, jolle on laadittava säännöt. Liitteenä on vs. talouspäällikön erityiskatteisen rahaston sääntömallin pohjalta laatimat säännöt.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat
Kaarina Martin testamenttirahaston säännöt.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Kv 40 §
Päätös:

Liite 1

Kaarina Martin testamenttirahaston säännöt

TALOUSARVIO VUODELLE 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 - 2024
Kn 146 § 24.11.2021
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.
pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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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
2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2024. Talousarvio on ylijäämäinen 9 033
euroa. Tähän ylijäämään päästään pitkälti kiinteistöstrategiassa linjatuilla kertaluonteisilla toimilla kuten kiinteistö-, osake- ja maa-aluemyynneillä. Puunmyyntituloa on kirjattu ainoastaan hakkuista, jotka johtuvat normaalista metsän hoidosta ja vuosittaisen
kasvun antamasta hakkuuvarasta. Koronapandemia on pitkään vaikuttanut tilaisuuksien
vähäiseen määrään ja näin ollen sekä tulojen että menojen vähäisyyteen. Talousarviossa
on oletettu, että toiminta alkaisi hiljalleen normalisoitua. Taloussuunnitelmavuodet
näyttävät molemmat ylijäämää. Nämä luvut saavuttaaksemme seurakunnassa tulee kuitenkin toteuttaa kiinteistöstrategiassa tehtyjä linjauksia kiinteistöistä luopumisen suhteen.
Pöytyän seurakunnan taseessa on kertynyttä alijäämää vuoden 2020 tilinpäätöstilanteessa 14 258 euroa. On mahdollista, että vuoden 2021 tilinpäätös ei kuitenkaan tulisi
lisäämään tuota alijäämää. Seurakunnan on alijäämän vuoksi kuitenkin tehtävä talousarviossa suunnitelma talouden tasapainottamiseksi tulevina vuosina. Liitteenä olevan
talousarvion mukaisesti tulevien kolmen vuoden tuloslaskelmat näyttävät, että ylijäämää kertyisi n. 35 000 euroa. Tämä tulisi kattamaan tällä hetkellä taseessa olevan kertyneen alijäämän.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö ja vs. kirkkoherra
LAVA: Kasvatustyölle varattu määräraha vaikuttaa lapsille ja nuorille tarjottavan toiminnan määrään.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen
talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2024.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen
talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2024 sillä muutoksella, että OptiWatti-laajennukseen vuodelle 2022 suunnitellut määrärahat vaihdetaan
laajempaan kiinteistöjen etähallinnan selvitystyöhön ja investointeihin vuodelle 2023
lisätään Kyrön seurakuntakodin sadevesiviemäröintiin 70 000 euroa. Lisäksi kirkkoneuvosto antaa vs. talouspäällikölle valtuudet muuttaa rahoituslaskelmaa investointimäärärahamuutoksen edellyttämällä tavalla.
Kv 41 §

Päätös:

Liite 2

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024
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Kv 42 §

VALITUSOSOITUS
Kv 43 §

Liitetään pöytäkirjaan

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kv 44 §

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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