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40§
ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Matti Kaipainen piti alkuhartauden.

41 §
KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO
Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnäoleviksi

42 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 11.12.2019. (myös
sähköpostin kautta).
Se on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.12.2019-20.01.2020 välisenä
aikana.
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Päätös: Todettiin

43 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA, TARKASTUSAIKA JA –PAIKKA
Kirkkovaltuusto päättänee, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi
kirkkovaltuuston jäsentä. Tarkastusaika sovitaan kokouksessa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aulis Keihäs ja Mikko Nurmi ja se tarkastetaan
torstaina 19.12 aamupäivän aikana.
44§
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkovaltuusto päättänee, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 20.12.2019-20.01.2020 viraston aukioloaikoina, nähtävillä olosta
ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.12.2019-20.01.2020 julkaistavalla
kuulutuksella.
Päätös: Esityksen mukaan.

45 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kokouksen esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

46 §
MÄÄRÄRAHALISÄYS
(Kirkkoneuvosto 4.12)
Talousarvion sitovuustaso valtuustoon on pääluokkatason netto. Pääluokassa ”Hautaustoimi”
talousarvioon arvioiduista tuloista osa jää toteutumatta. Vuonna 2019 arkkuhautauksia on
ollut aiempia vuosia vähemmän. Hautauspalvelumaksuja arvioidaan kertyvän 10000 euroa
vähemmän eli 20000 ja muita hautaustoimen maksuja 3000 euroa vähemmän eli 5000 euroa.
Kulupuolella on ylittynyt koneiden korjausmenot, ylitys 3000 ( Pöytyän Kubota-traktori)
euroa ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitokulut 17000 euroa. Ylitykset ovat johtuneet
seuraavista:
Pöytyän hautausmaan kuusiaidan leikkuusta tuli lasku kahdelta vuodelta tähän vuoteen.
Kaikilla hautausmailla on kaadettu puita suunnitelmien ja hautausmaakatselmuksissa tehtyjen
päätösten mukaan. Puiden kaato hautausmailla on kallista, koska siellä joudutaan toimimaan
varovaisesti ja käyttämään nosturia. Samoin kantojen jyrsintä on kallista.
Yläneen hautausmaalla on tehty parkkialuetta invataksia varten sekä kunnostettu käytäviä.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa Hautaustoimen
pääluokkaan seuraavasti: tuloarviota lasketaan yhteensä 13000 euroa ja kuluihin lisätään
20000. Lisämääräraha katetaan talousarvion sisältä kertyvästä säästöstä.
Päätös: Esityksen mukaan

47 §
TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMAVUOSILLE 2021-2022
(Kirkkoneuvosto 4.12)
Talousarvion laadintaa on pitkittänyt verotulojen vaikea arviointi. Nyt kuitenkin
on jo käytössä marraskuunkin verotiedot ja ennusteet näyttävät siltä että
kuluvan vuoden verotulot nousevat edellisestä vuodesta vähän.
Talousarviomäärään ei kuitenkaan päästä. Verotulojen arvioidaan nousevan ensi
vuonna reilu 2%
Talousarvioon on arvioitu myyntivoittoja maa-alueiden myynnistä 60000 euroa
ja osakkeiden myynnistä 28000.

Henkilöstökulupuolella on vähennystä kanttorien määrässä 0,6 henkilöä ja
kiinteistöpuolella 0,5 henkilöä. Kiinteistöpuolella samalla kuitenkin kasvavat
palvelujen ostot, eli nettona ei vähennystä juurikaan tule.
Näillä arvioilla vuosikate on vielä ensi vuonna positiivinen, mutta tilikauden
tulos osoittaa 36599 alijäämää.
Vuonna 2020 investoinnit pystytään vielä kattamaan vuosikatteella, joten
säästöjä ei tarvitse käyttää. Tilikausi on poistojen jälkeen alijäämäinen ja näin
taseen vapaa oma pääoma jää plussalle vain 30000 euroa Suunnitelmavuonna
2021 vuosikate on enää 25000 euroa ylijäämäinen, joten investointeihin
käytetään jo säästöjä ja taseen vapaa oma pääoma menetetään kokonaan. 2022
vuosikatekin on jo reilusti alijäämäinen ja kaikki kriisimittarit ovat vahvasti
punaisella.
Pöytyän seurakunnalla on siis enää vähän aikaa itse vapaaehtoisesti
mahdollisuus järjestellä kulurakennettaan terveempään suuntaan.
Talouden tervehdyttämiskeinoina kirkkohallitus suosittelee ensisijaisesti
käytettäväksi kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten
karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle toimintasuunnitelman- ja
talousarvion vuodeksi 2020,talousarvio osoittaa 36599 euroa alijäämää, sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2020-2022.
Päätös:

Esityksen mukaan.

48 §
KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENTEN VALINNAT
(Kirkkoneuvosto 4.12)
Valtuusto valitsi viime kokouksessaan Mar-Leena Rajalan kirkkoneuvoston
jäseneksi. Rajala oli entuudestaan Soile Anttilan varajäsen. Valtuusto valitsi
Timo Aaltosen varajäseneksi Lassi Arvolan tilalle Reijo Haapasen. Haapanen
oli aikaisemmin Jari Kulmalan varajäsen.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston
varajäsenen seuraaville varsinaisille jäsenille: Soile Anttila ja Jari Kulmala

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi Soile Anttilan varajäseneksi Marianne Raikon ja Jari
Kulmalan varajäseneksi Heikki Rantasalon.

49 §
ILMOITUSASIAT
Ilmoitettavaa ei ollut
50 §
VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan
51 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35
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