Pöytäkirja
N:o 2/2021
KIRKKOVALTUUSTO
9.6.2021 N:o sivu 1
_________________________________________________________________
Aika
9.6.2021 klo 18.00-19.31
Paikka
Seurakuntatalo
Läsnä
Iivari Eeva
x
Jouppi Kaisa
x
Karhu Miira
x
Kauppinen Eeva-Leena
x
Korvola Juha
Leskelä Juhani
x
Myllyniemi Pasi
x
Nuuja Annika
Ojala Aila
x
Ojala Heikki
x
Ojaluoma Veli-Matti
Petäjä Esko, varapuheenjohtaja
x
Pollari Väinö
x
Rantala Eila
x
Rinnekari Sirkku, puheenjohtaja
x
Silvennoinen Iris
x
Tiitinen Ullamaija
x
Vaismaa Marja
x
Yliviitala Johanna
x
varajäsenet
Heinonen, Esa-Matias
x
Hänninen Pentti
x

neuvoston pj
neuvoston jäsenet
talousjohtaja

x

x

Viita Antti

Pykälät 24-36

Allekirjoitukset

_______________________________
Sirkku Rinnekari
puheenjohtaja
Isokyrö ___ / ___ 2021

_________________________________
Antti Viita
pöytäkirjanpitäjä
Isokyrö ___ / ___ 2021

_______________________________
Kaisa Jouppi

_________________________________
Eeva-Leena Kauppinen

Pöytäkirja

Ollut nähtävillä Isonkyrön seurakunnan ilmoitustaululla

nähtävillä

___ / ___ - ___ / ___ 2021
_________________________________________
ilmoitustaulun hoitaja/kirkkoherra

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

x

Linko Satu

Asiat

Pöytäkirja
tarkastettu

Poissa

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Pöytäkirja
N:o 2/2021
KIRKKOVALTUUSTO
9.6.2021 N:o sivu 2
_________________________________________________________________

24§
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

25 §
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kokouksen koollekutsumisesta säädetään kirkkojärjestyksen 8:5 §:ssä. 5 § 1 mom:n mukaisesti kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajakin on estynyt, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Valtuuston ensimmäisen kokouksen kutsuu kirkkoneuvoston puheenjohtaja koolle ja kokouksen avaa ja johtaa puhetta siihen saakka kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu iältään vanhin valtuutettu.
Kirkkovaltuuston kokouskutsusta sanotaan KJ 8:5,2:ssa ”kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta”.
Edellä mainitun 5 §:n 3 mom. käsittelee asian kiireelliseksi julistamista ja 4 mom. siirtämistä.
Voimassa olevan Isonkyrön seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan asioita kirkkovaltuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy
selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus
kirkkovaltuuston päätökseksi. Edellä mainittu on toimitettava vähintään 3 päivää ennen kirkkovaltuuston jäsenille.
Kirkkovaltuuston päätösvaltaisuudesta säädetään kirkkolain
7:4,1:ssa, jossa sanotaan: ”seurakunnan toimielin on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla”.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kuulutus liitteenä 1.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Pöytäkirja
N:o 2/2021
KIRKKOVALTUUSTO
9.6.2021 N:o sivu 3
_________________________________________________________________

Kirkkovaltuuston päätös:.
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että kirkkovaltuuston varsinaisista jäsenistä poissa olivat Juha Korvola, Annika Nuuja ja JuhaMatti Ojaluoma. Varajäseninä paikalle kutsuttuina olivat Esa-Matias
Heinonen ja Pentti Hänninen.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
26 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALITSEMINEN, TARKASTUKSEN AJANKOHTA JA NÄHTÄVILLÄPIDON
TOTEAMINEN
Pöytäkirjan tarkistamisesta määrätään KJ 7:6 §:ssä, jossa sanotaan 2
mom:ssa, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksessä 4 §:ssä sanotaan, että kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan.
Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä säädetään kirkkolain 25:3 §:ssä,
jossa mainitaan, että pöytäkirja on saatettava seurakunnan tai seurakuntien jäsenille yleistiedoksi panemalla päätökset ja ilmoitus julki
seurakunnan ilmoitustaululle. Tämä koskee niitä päätöksiä, joita ei
ole pidettävä salassa tai alistettava.
KJ 23:2,1 kuulutus nähtävillä olosta on pantava julki seurakunnan
ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi.
Pöytäkirjan tarkastamisessa on ollut käytäntö, että aakkosjärjestyksessä on valittu pöytäkirjan tarkastajat. Käytetyn vuorojärjestyksen
mukaan pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kaisa Jouppi ja Miira
Karhu
Pöytäkirja on nähtävillä virastossa kirkkoherranviraston aukioloaikana 14.6.-14.7.2021.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti, että pöytäkirja on nähtävillä virastossa kirkkoherranviraston aukioloaikana 14.6.-14.7.2021.
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Pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valittiin Kaisa
Jouppi ja Eeva-Leena Kauppinen.

27§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuuston kokouksessa asiat käsitellään, ellei valtuusto toisin
päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Hyväksytään esityslistan mukaisena.
Kirkkovaltuuston päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Väinö Pollari ilmoitti jättävänsä kirkkovaltuustoaloitteen kohdassa aloitteet.

28 §
MAALLIKKOEDUSTAJAT PIISPANVAALIIN
Kirkkoneuvosto 1.6.2021
Lapuan hiippakunta toteaa tiedotteessaan 27.4.2021:
Lapuan hiippakunnassa toimitetaan piispanvaali tiistaina 2. marraskuuta 2021. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista
äänistä, järjestetään toinen vaalikierros kahden eniten ääniä saaneen
ehdokkaan kesken. Toisen kierroksen vaalipäivä on tiistai 23. marraskuuta 2021. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli määräsi tänään istunnossaan piispanvaalin pidettäväksi tällä aikataululla.
Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki Lapuan hiippakunnan papit ja
virassa olevat lehtorit sekä vastaava määrä maallikkovalitsijoita. Äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita on 475. Maallikkovalitsijoita ovat
Lapuan hiippakunnasta valitut seitsemän kirkolliskokousedustajaa,
Lapuan hiippakunnan hiippakuntavaltuuston 14 maallikkojäsentä,
hiippakunnasta valittu kirkkohallituksen täysistunnon maallikkojäsen, tuomiokapitulin maallikkojäsen sekä lakimiesasessori. Näiden
äänioikeutettujen lisäksi seurakunnat valitsevat 452 maallikkovalitsi-
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jaa siten, että jokaisesta 44 seurakunnasta valitaan ensin yksi maallikkovalitsija, minkä jälkeen loput 408 maallikkovalitsijaa valitaan
seurakuntien väkimäärän suhteessa.
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa seurakuntien valitsemat maallikkovalitsijat istunnossaan 16. kesäkuuta 2021. Samassa
istunnossa päätetään ehdokasasettelun alkamispäivästä. Vähintään
30 äänioikeutettua voi muodostaa valitsijayhdistyksen, jolla on oikeus asettaa pappi ehdolle vaalissa. Ensimmäisen kierroksen vaalikeskustelut järjestetään 28. syyskuuta ja 12. lokakuuta. Mahdollisen toisen kierroksen keskustelutilaisuus pidetään 16. marraskuuta. Keskusteluja voi seurata paikan päällä tai verkon välityksellä.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli määräsi kokouksessaan 27.4.2021 seurakunnat valitsemaan maallikkovalitsijat. Isonkyrön seurakunnan osuus maallikkovalitsijoista on viisi henkilöä. Valinnan suorittaa kirkkovaltuuston maallikkojäsenet. Valitut on ilmoitettava tuomiokapitulille ja lääninrovastille viimeistään 14.6.2021. Tuomiokapitulin kokouksen pöytäkirjanote kokonaisuudessaan on liitteenä.
Maallikkovalitsijan on oltava vähintään 18 vuotias konfirmoitu seurakunnan jäsen,
joka on tunnettu kristillisestä vakaumuksestaan Maallikkovalitsijoiden kelpoisuus
määräytyy seuraavasti:
HE 13/2014 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolain
muuttamisesta, s. 19-20
16 §. Piispan vaali ja äänioikeus. ---Pykälän 2 momentissa säädettäisiin äänioikeutetuista, eikä siihen ehdoteta sisällöllistä
muutosta. Koska seurakuntien maallikkovalitsijat ovat hiippakunnallisia luottamushenkilöitä, heidän kelpoisuutensa määräytyy 2 §:n 2
momentin mukaan.
Kirkkolaki 23:2 § (6.6.2014/414)
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen
on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä.
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Vaalikelpoinen hiippakunnan ja kirkon keskushallinnon luottamustoimeen on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan vaalikelpoinen maallikkojäsen ja hiippakuntaan kuuluva pappi.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa 5 maallikkoedustajan
valinnan ja ilmoittaa valinnan tuloksen tuomiokapitulille viimeistään 14.6.2021.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirkkovaltuusto 9.6.2021:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa 5 maallikkoedustajan
valinnan ja ilmoittaa valinnan tuloksen tuomiokapitulille viimeistään 14.6.2021.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita piispanvaalin maallikkoedustajiksi Isonkyrön seurakunnasta Juhani Leskelän, Väinö Pollarin, Sirkku Rinnekarin, Iris Silvennoisen ja Ullamaija Tiitisen.
29 §
VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE
Kirkkoneuvosto 1.6.2021
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 30.3.2021 allekirjoittanut seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2020. Tilintarkastus on suoritettu tilinpäätöksen allekirjoittamisen
jälkeen.
Asiakirja on laadittu kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.
Seurakunnan tilinpäätöksen alijäämä on 11.893,08 euroa.
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Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus liitetään asiakirjaan.
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 oheisena.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että tämä vahvistaisi tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja tilintarkastajien lausuntoon viitaten myöntäisi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2020. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Isonkyrön seurakunnan tilikauden alijäämä 11.893,08 euroa siirretään edellisten vuosien yli- / alijäämätilille.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 9.6.2021:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että tämä vahvistaisi tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja tilintarkastajien lausuntoon viitaten myöntäisi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2020. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Isonkyrön seurakunnan tilikauden alijäämä 11.893,08 euroa siirretään edellisten vuosien yli- / alijäämätilille.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja päätti tilintarkastajien lausuntoon viitaten myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta
2020.
Lisäksi kirkkovaltuusto päätti, että Isonkyrön seurakunnan tilikauden alijäämä
11.893,08 euroa siirretään edellisten vuosien yli- / alijäämätilille.
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30 §
PIKKUPAPPILAN PURKAMINEN
Kirkkoneuvosto 1.6.2021
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 10.2.2021, että kiinteistö- ja hautausmaatyöryhmä lähtee valmistelemaan pikkupappilan purkamista.
Valmistelevaa päätöstä perusteltiin sillä, että kuntokartoituksen havaintojen perusteella pikkupappilassa on sellaisia riskirakenteita ja huoltotarpeita, jotka ovat heikentäneet rakennuksen kuntoa. Merkittävimpänä riskirakenteena on tunnistettu piilosokkeli, joka vaatii rakennuksen ympäristön ja salaojituksen tarkkaa seurantaa ja
huoltamista. Tehdyn havainnon perusteella vaikuttaa siltä, että ulkoseinien puuosat
ovat jossakin vaiheessa saaneet kosteusrasitusta ainakin osassa rakennusta. Tällä hetkellä kosteutta ei mittauspisteissä todettu. Tämän lisäksi rakennuksen katto näyttää
vuotaneen ainakin ennen katteen vaihtamista, koska räystäsalueilla on havaittavissa
vuotojälkiä. Raportissa on mainittu myös pienempiä kiireellisiä huoltotarpeita. Purkupäätöstä valmisteltaessa keskusteluissa on noussut esiin myös se, että tarpeellisten korjausten toteuttaminen tulisi todennäköisesti merkittävästi kalliimmaksi kuin
rakennuksen tuotto olisi sen jäljellä olevan elinkaaren aikana.
Kuntoarvio liitteenä.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan 27.4.2021 kiinteistö- ja hautausmaatyöryhmän valmisteleman tarjouspyynnön pikkupappilan purkamisesta. Tarjousten
jättöaika on päättynyt 26.5.2021 klo 15. Määräaikaan mennessä on saatu kaksi tarjousta, joista edullisempi on arvoltaan noin 18.600 euroa. Tämän lisäksi purkutyöstä
aiheutuu kustannuksia lämmitysjärjestelmän muutoksesta ja sähköjen poiskytkemisestä. Yhteensä kustannuksiksi arvioidaan 20.000 euroa. Purkutyöt tulee tarjouspyynnön mukaisesti suorittaa elo-marraskuussa 2021 siten, että urakka on valmis
30.11.2021 mennessä.
Pikkupappila kuuluu vanhan kirkon ja pappilan muodostamaan rakennettuun kulttuuriympäristöön. Tästä syystä mahdollisesti toteutuvasta rakennuksen purkamisesta on pyydetty lausuntoa myös museovirastolta. Lausunto ei ole saapunut vielä
kirjallisena seurakuntaan. Museoviraston edustajan vieraillessa paikalla on kuitenkin
katselmoinnin yhteydessä todettu, ettei pikkupappilan purkamiselle ole estettä rkyalueen näkökulmasta.
Seurakunnan omistaman rakennuksen purkaminen edellyttää kirkkovaltuuston tekemää päätöstä. Tämän lisäksi rakennukselle tulee hakea purkulupa.
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Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
1) pikkupappila puretaan tarjouspyynnössä esitetyn aikataulun mukaisesti
syyskaudella 2021
2) kirkkovaltuusto myöntää hanketta varten 20.000 euron lisämäärärahan talousarvion käyttötalousosaan.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 9.6.2021:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
1) pikkupappila puretaan tarjouspyynnössä esitetyn aikataulun mukaisesti
syyskaudella 2021
2) kirkkovaltuusto myöntää hanketta varten 20.000 euron lisämäärärahan talousarvion käyttötalousosaan.
Kirkkovaltuuston päätös:
Väinö Pollari esitti keskustelun aikana, että purkamisen toteutusta siirretään tulevaisuuteen. Esko Petäjä kannatti tehtyä esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että asian päättämiseksi suoritetaan nimenhuutoäänestys ja
antoi ohjeet äänestysmenettelystä. Äänestyksessä JAA äänestävät ne, jotka kannattavat kirkkoneuvoston tekemää päätösehdotusta ja EI äänestävät ne, jotka kannattavat Väinö Pollarin kokouksessa tekemää esitystä.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin seuraavat äänet:
Heinonen, Esa-Matias EI
Hänninen Pentti JAA
Iivari Eeva JAA
Jouppi Kaisa JAA
Karhu Miira JAA
Kauppinen Eeva-Leena JAA
Leskelä Juhani JAA
Myllyniemi Pasi JAA
Ojala Aila JAA
Ojala Heikki JAA
Pöytäkirjan
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Petäjä Esko EI
Pollari Väinö EI
Rantala Eila JAA
Rinnekari Sirkku JAA
Silvennoinen Iris JAA
Tiitinen Ullamaija JAA
Vaismaa Marja JAA
Yliviitala Johanna JAA

Todettiin, että äänestyksessä on annettu 18 ääntä. JAA ääniä annettiin 15 ja EI ääniä kolme.
Äänestyksen tuloksen mukaisesti kirkkovaltuusto päätti, että pikkupappila puretaan tarjouspyynnössä esitetyn aikataulun mukaisesti syyskaudella 2021. Lisäksi
kirkkovaltuusto päätti myöntää hanketta varten 20.000 euron lisämäärärahan talousarvion käyttötalousosaan.
Lisäksi kirkkovaltuusto päätti päätöksen täytäntöönpanon edellyttävän sitä, ettei
museoviraston myöhemmin antama asiaan liittyvä lausunto estä tämän päätöksen
täytäntöönpanoa.
31 §
VANHAN KIRKON KORJAUSHANKE - MÄÄRÄRAHAESITYS
Vanhan kirkon lattian korjaushanke etenee alkupeistä suunnitelmaa hitaammin. Alkuperäisen tavoitteen mukaiseen lattian kesänaikaiseen kunnostamiseen ei ole enää
mahdollisuutta päästä.
Vuoden 2021 talousarviossa hanke huomioitiin siten, että tarvittavaa rahoitusta käsitellään lisätalousarvioina kustannusten täsmentyessä. Suunnittelun edetessä on tullut eteen ensimmäisiä määrärahatarpeita. Kirkon yläpohjassa on iso määrä eloperäistä ainesta, jonka poistamista on suunniteltu imuauton avulla. Alustavien tarjousten perusteella tästä syntyy noin 20.000 euron kustannus. Kirkon penkkien siirtämiseen väliaikaiseen varastoon korjauksen ajaksi on myös museoviraston lupa. Varastointikustannus on vielä täsmentymätön, mutta sen on arvioitu olevan 500-1000 euroa kuukaudessa. Penkkien irrottamisesta ja siirtämisestä varastoitavaksi arvioidaan
syntyvän 3000-5000 euron kustannus. Tämän lisäksi on tiedossa pienempiä kustannuseriä, kuten kirkon ulkopuolisen sadevesijärjestelmän puhdistus. Tässä vaiheessa
tiedossa olevien töiden kustannusarvio on yhteensä noin 44.000 euroa.
Seurakunnan hankkeeseen käyttämiin määrärahoihin on mahdollista hakea myöhemmin rahoitusta kirkkohallitukselta.
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Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vanhan kirkon hankkeelle
myönnetään 50.000 lisämääräraha talousarvion investointiosaan vuoden 2021 talousarvioon.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 9.6.2021:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vanhan kirkon hankkeelle
myönnetään 50.000 lisämääräraha talousarvion investointiosaan vuoden 2021 talousarvioon.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
32 §
POISTOSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN
Kirkkoneuvosto 1.6.2021
Kirkkohallituksen antamien taloushallinnon ohjeiden mukaisesti investointien hankintamenot aktivoidaan taseeseen pysyviin vastaaviin ja ne kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi vaikutusaikanaan suunnitelman mukaisina poistoina. Suunnitelman
mukaisilla poistoilla tarkoitetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan tehtäviä
poistoja, jotka seurakunta tekee käyttöomaisuudestaan tilikauden tuloksesta riippumatta.
Poistoperusteina on hankintamenon lisäksi arvioitu taloudellinen pitoaika. Kirkkovaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet ja päättää taseen pysyviin vastaaviin aktivoitavien euromääräiset rajat. Poistosuunnitelmaa arvioitaessa on hyvä
kiinnittää erityistä huomiota rahamäärältään suurimpien hyödykkeiden ja hyödykeryhmien oikean poistoajan ja -menetelmän löytämiseen olennaisuuden periaatetta
noudattaen. Poistosuunnitelma voidaan laatia pienehköjen hyödykkeiden osalta si-
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ten, että pysyvät vastaavat jaotellaan olennaisuuden periaatetta noudattaen poistoajan ja poistomenetelmän perusteella ryhmiin. Tällöin suunnitelmapoistojen perusteet määritellään ryhmäkohtaisesti.
Koska poistosuunnitelman laatiminen on tulevaisuuden arvioimista, poistosuunnitelmaa saatetaan joutua muuttamaan esimerkiksi sen takia, että suunnitelma todetaan virheelliseksi tai liian optimistisesti/pessimistisesti laadituksi. Poistosuunnitelman muuttamisesta päättää kirkkovaltuusto.
Seurakunta noudattaa taloushallinnon osalta kirkkohallituksen antamia ohjeita.
Kirkkohallitus on päivittänyt ohjeistustaan viimeksi kesäkuussa 2020. Uuden ohjeistuksen mukaisesti seurakuntien tulisi noudattaa käyttöomaisuuden poistoissa
aikaisempaa nopeampia poistoaikoja. Isonkyrön seurakunnassa on ollut aikaisemmin ollut käytössä seuraava poistosuunnitelma:
Käyttöomaisuuden poistomenetelmänä on käytetty kirkkovaltuuston vahvistaman
suunnitelman mukaisesti pääsääntöisesti menojäännöspoistoa.
Käyttöomaisuuden poistoajat:
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet
Siunauskappelit
10 %
Hautaustoimen muut rakennukset
10 %
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet15 %
Hautaustoimen koneet ja laitteet
25 %

Rakennukset ja rakennelmat
Kirkot
Seurakuntatalot
Leirikeskukset
Asuinrakennukset
Huolto- ja talousrakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Maa- ja vesirakenteet
Urut
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut koneet ja kalusto
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Kirkkohallituksen antaman ohjeistuksen mukaan suositukset poistoajoiksi ovat
Aineettomat oikeudet vuotta
Tietojärjestelmien käyttöoikeus 3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot
Perustamis- ja järjestelymenot 3–5 vuotta
Tutkimus- ja kehittämismenot 3–5 vuotta
Tietojärjestelmät 3–5 vuotta
Muut 3–5 vuotta
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet poistoja ei lasketa ei poistoa
Hautausmaat
Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 3–5 vuotta
Hautausmaiden maa- ja vesialueet poistoja ei lasketa ei poistoa
Hautaustoimen muut rakennukset 8–10 vuotta
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 10 –20 vuotta
Hautaustoimen koneet ja laitteet 3–5 vuotta
Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan
Rakennukset
Kirkot 30 –60 vuotta
Seurakuntatalot 15–25 vuotta
Kappelit 20 –40 vuotta
Siunauskappelit 20 –40 vuotta
Leiri- ja kurssikeskukset 15–25 vuotta
Asuinrakennukset 15–25 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset 10 –20 vuotta
Huolto- ja talousrakennukset 10 –15 vuotta
Muut rakennukset 10 –15 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Maa- ja vesirakenteet 10 –20 vuotta
Urut 10 –20 vuotta
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 5–15 vuotta
Koneet ja kalusto
Kuljetusvälineet 3–5 vuotta
Atk-laitteisto 3 vuotta
Muut koneet ja kalusto 3–5 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat käytön mukainen poisto käytön muk.
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet poistoja ei lasketa ei poistoa
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Pöytäkirja
N:o 2/2021
KIRKKOVALTUUSTO
9.6.2021 N:o sivu 14
_________________________________________________________________

Uuden ohjeistuksen mukaisesti Isonkyrön seurakunnassa käytössä ollutta menojäännöspoistomenetelmää ei enää käytettäisi, vaan poistot tehtäisiin tasapoistoina.
Lisäksi poistosuunnitelman muuttamisen yhteydessä tulee tehdä kertapoisto, jos
poistoaika lyhenee aikaisempaan suunnitelmaan verrattuna. Kertapoiston suuruus
lasketaan noudattamalla uutta poistosuunnitelmaa käyttöomaisuuden hankinnasta
alkaen. Kertapoisto tehdään vain sellaisissa tilanteissa, joissa hyödykkeen tasearvo
olisi uutta suunnitelmaa noudattaen kulunut nollaan hankintahetkestä laskien.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Isonkyrön seurakunnan poistosuunnitelmana noudatetaan 1.1.2021 alkaen seuraavia poistoaikoja:
Aineettomat oikeudet vuotta
Tietojärjestelmien käyttöoikeus 3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot
Perustamis- ja järjestelymenot 5 vuotta
Tutkimus- ja kehittämismenot 5 vuotta
Tietojärjestelmät 5 vuotta
Muut 5 vuotta
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet poistoja ei lasketa ei poistoa
Hautausmaat
Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 5 v.
Hautaustoimen muut rakennukset 10 vuotta
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20 vuotta
Hautaustoimen koneet ja laitteet 5 vuotta
Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan muk
Rakennukset
Kirkot 60 vuotta
Seurakuntatalot 25 vuotta
Huolto- ja talousrakennukset 15 vuotta
Muut rakennukset 15 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Maa- ja vesirakenteet 10 vuotta
Urut 20 vuotta
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 15 vuotta
Pöytäkirjan
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Koneet ja kalusto
Kuljetusvälineet 5 vuotta
Atk-laitteisto 3 vuotta
Muut koneet ja kalusto 4 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat käytön mukainen poisto käytön muk.
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet poistoja ei lasketa ei
Poistomenetelmänä on tasapoisto. Rakennusten osalta ei tehdä kertapoistoa. Muiden käyttöomaisuushyödykkeiden osalta tehdään kertapoisto, jos niiden poistoaika
uutta poistosuunnitelmaa noudattaen olisi kulunut loppuun.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 9.6.2021:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Isonkyrön seurakunnan poistosuunnitelmana noudatetaan 1.1.2021 alkaen seuraavia poistoaikoja:
Aineettomat oikeudet vuotta
Tietojärjestelmien käyttöoikeus 3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot
Perustamis- ja järjestelymenot 5 vuotta
Tutkimus- ja kehittämismenot 5 vuotta
Tietojärjestelmät 5 vuotta
Muut 5 vuotta
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet poistoja ei lasketa ei poistoa
Hautausmaat
Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 5 v.
Hautaustoimen muut rakennukset 10 vuotta
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20 vuotta
Hautaustoimen koneet ja laitteet 5 vuotta
Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan muk
Rakennukset
Kirkot 60 vuotta
Seurakuntatalot 25 vuotta
Huolto- ja talousrakennukset 15 vuotta
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Muut rakennukset 15 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Maa- ja vesirakenteet 10 vuotta
Urut 20 vuotta
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 15 vuotta
Koneet ja kalusto
Kuljetusvälineet 5 vuotta
Atk-laitteisto 3 vuotta
Muut koneet ja kalusto 4 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat käytön mukainen poisto käytön muk.
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet poistoja ei lasketa ei
Poistomenetelmänä on tasapoisto. Rakennusten osalta ei tehdä kertapoistoa. Muiden käyttöomaisuushyödykkeiden osalta tehdään kertapoisto, jos niiden poistoaika
uutta poistosuunnitelmaa noudattaen olisi kulunut loppuun.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
33§
MUUT ASIAT
Ei ollut.

34§
ILMOITUSASIAT
1. Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 19.1., 10.2., 9.3., 30.3., 27.4., ja 1.6. 2021
2. Seurakunnan sisäisen valvonnan ohje
Kirkkovaltuuston päätös:
1. Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
2. Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
35 §
ALOITTEET
Väinö Pollari jätti kirkkovaltuustoaloitteen, jossa hän esittää seurakuntatalon muutossuunnittelun keskeyttämistä ja Mariedalin pappilan myyntipäätöksen kumoamista.
Aloite kokonaisuudessaan on pöytäkirjan liitteenä.
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Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti lähettää aloitteen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.

36 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi valitusosoituksen.
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