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Aika
Paikka

keskiviikko 26.1.2022 klo 18.00–19.07
seurakuntatalo

puheenjohtaja
varapuh.joht.
jäsenet

Läsnä
X
X

Linko Satu
Leskelä Juhani
Arola Juha-Matti
Hänninen Pentti
Jouppi Kaisa
Kauppinen Eeva-Leena
Myllyniemi Pasi
Ojala Aila
Ojala Heikki
Silvennoinen Iris
Tiitinen Ullamaija
Yliviitala Johanna

Poissa

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

varajäsenet

Satu Hangassalo
Eeva Iivari

X
X

valtuuston pj
valtuuston varapj
talousjohtaja

Rinnekari Sirkku
Petäjä Esko
Viita Antti

X
X

X

Pykälät

1–

Allekirjoitukset

__________________________
Satu Linko
puheenjohtaja

_______________________
Vihtori Leskelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja
tarkastettu
ja hyväksytty

Isokyrö ___/___ 2022

Isokyrö ___ / ___ 2022

______________________
Heikki Ojala

____________________
Iris Silvennoinen

Pöytäkirja
yleisesti
nähtävillä

Ollut nähtävillä Isonkyrön seurakunnan ilmoitustaululla _____/_____ – _____/_____ 2022
___________________________

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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ilmoitustaulun hoitaja/kirkkoherra
1§
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS JA
SIHTEERIN VALINTA
EHDOTUS:

1) Kokous todetaan kirkkolain mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
2) Sihteeriksi valitaan Vihtori Leskelä.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
2§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
EHDOTUS:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
3§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
EHDOTUS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kirkkoneuvoston
Heikki Ojala ja Iris Silvennoinen

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Ojala ja Eeva Iivari.
4§
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
EHDOTUS:

Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävillä
kirkkoherranvirastossa 1.2.–15.2.2022.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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5§
HENKILÖSTÖASIA
6§
HENKILÖSTÖASIA
7§
VELI-MATTI OJALUOMAN ERONPYYNTÖ ISONKYRÖN SEURAKUNNAN
LUOTTAMUSTOIMISTA
Kirkkovaltuutettu Veli-Matti Ojaluoma on pyytänyt eroa Isonkyrön seurakunnan
luottamustoimista paikkakunnalta poismuutosta johtuen.
Kirkkolaki 23 luku,
4§
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet
vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan
toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
6§
Päätösvalta luottamushenkilöä koskevassa asiassa
Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Veli-Matti Ojaluoman eronpyyntö liitteenä
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä myöntää Veli-Matti Ojaluomalle eron Isonkyrön seurakunnan luottamustoimista.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin talousjohtajan esityksen mukaisesti.
8§
VANHAN KIRKON LATTIAN PURKAMINEN
Vanhan kirkon lattian korjaushanke on edennyt vaiheeseen, jossa kirkon lattian
lankut voidaan poistaa. Ennen poistamista lankkujen nykyinen sijainti dokumentoidaan. Lankkujen väliaikaisen säilytystilan olosuhteiden tulisi vastata mahdollisimman lähelle vanhan kirkon olosuhteita. Tällaisesta säilytystilasta seurakunnalla ei
vielä ole sopimusta.
Taide esineiden säilyttämisestä ja poissiirtämisestä on valmistunut suunnitelma.
Suunnitelman on laatinut taidekonservaattori Nina Jolkkonen-Porander. Suunnitelmaan kuuluu myös kustannusarvio esineistön pakkaamisesta säilytettäväksi korjaksen ajaksi ja kustannusarvio mahdollisesti toteuttavasta konservoinnista. Laadittu
suunnitelma ja kustannusarviot ovat liitteenä.
Kirkon seinämaalauksien ja alttarikaiteen suojaamisesta korjauksen ajaksi sekä
saarnatuoliin suojaamisesta ja tukemisesta käsittelevän suunnitelman voisi laatia rakennuspintojen konservaattori Liisukka Oksa. Oksa on käynyt neuvotteluja museoviraston kanssa ja tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että seinämaalauksien suojaus ei
ole välttämätöntä ennen lankkujen poistamista. Oksa on lupautunut kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä esittämään tarjouksensa edellä mainittujen suunnitelmien laatimisesta.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää
1) valtuuttaa talousjohtajan hankkimaan tuntiperusteisesti rakennustyötä vanhan kirkon lattian lankkujen irrottamiseksi korkeintaan 200 tuntia. Päätös
tehdään kiinteistö- ja hautausmaa työryhmän valmistelun perusteella

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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2) tilata Nina Jolkkonen-Poranderilta taide-esineiden pakkaamisen säilytykseen siirtämistä varten tarjouksen mukaisin ehdoin
3) käsittelee Liisukka Oksalta kokoukseen mennessä tulleen tarjouksen vanhan kirkon seinämaalauksien ja alttarikaiteen suojaamisesta korjauksen
ajaksi sekä saarnatuoliin suojaamisesta ja tukemisesta käsittelevän suunnitelman
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin talousjohtajan esityksen mukaisesti.
9§
SEURAKUNTATALON MUUTOSTÖIDEN KÄYNNISTÄMINEN
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt seurakuntatalon muutostöitä koskevat rakennussuunnitelmat. Tällä hetkellä suunnittelua edistetään sisustussuunnittelun osalta.
Sähkö-, LVI- ja rakennesuunnittelua tarvitaan hankkeen edetessä. Näiden osalta tarpeellisen suunnittelun määrä on jäämässä pienehköksi. Suunnittelutarve selviää lopullisesti vasta rakenteiden avaamisen jälkeen, joten suunnittelu voisi olla tarkoituksenmukaista hankkia tuntiperusteisena. Purettavien rakenteiden osalta on tarpeen teettää myös asbestikartoitus.
Muutostyö kokonaisuutena edellyttää rakennuslupamenettelyä. Tiloihin tehtäviä
muutoksia voidaan muilta osin pitää pienehköinä, mutta seurakuntatalon yhteydessä olevan asunnon käyttötarkoitus muuttuu toimistotilaksi.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää
1) että seurakuntatalon muutostyöt käynnistetään hakemalla muutoksen edellyttämää rakennuslupaa
2) valtuuttaa talousjohtajan hankkimaan asbesti- ja haitta-ainekartoituksen purettavien rakenteiden osalta. Päätös tehdään kiinteistö- ja hautausmaa työryhmän valmistelun perusteella

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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3) valtuuttaa talousjohtajan hankkimaan sähkö, lvi- ja rakennesuunnittelua seurakuntatalon muutostyön tarpeiden mukaisesti. Päätös tehdään kiinteistö- ja
hautausmaa työryhmän valmistelun perusteella
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin talousjohtajan esityksen mukaisesti.
10 §
RUOHONLEIKKURIHANKINTA
Vuoden 2022 investointiosaan on varattu 18.000 määräraha keräävän ruohonleikkurin hankkimista varten.
Seurakunnalla on ollut syksyllä 2021 vuokrattuna keräävä ruohonleikkuri
Crasshopper 725 dt Hautala Service Oyltä. Konetta on käytetty seurakunnassa lähinnä haravoinnin helpottamiseksi, mutta se soveltuu hyvin myös laajempien nurmialueiden hoitoon. Verrattuna nykyisiin seurakunnassa käytössä oleviin ruohonleikkureihin työ tapahtuu huomattavasti nopeammin.
Hautala Service on tarjonnut konetta seurakunnalle ostettavaksi. Koneessa on käyttötunteja noin 200 ja se myytäisiin uuden koneen takuulla. Kone on ollut aikaisemmin esittely ja vuokrauskäytössä. Uuden koneen hinta vastaavilla varusteilla on
27.150 euroa. Saadun tarjouksen mukaisesti yritys hyvittäisi hankintahinnasta seurakunnan maksaman vuokran. Hyvityksen jälkeen käytetyn koneen hinnaksi kerääjällä varustettuna jäisi 17.440 euroa.

Tarjous ruohonleikkurista ja koneen esittely liitteenä.
Hautausmaa- ja kiinteistötyöryhmä on käsitellyt hankintaa ja päätynyt puoltamaan
käytetyn koneen hankintaa.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Esityslista

N:o 1/2022 ja 2/2022
KIRKKONEUVOSTO
26.1. ja 2.2.2022 sivu 7
___________________________________________________________________

Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta hankkii Hautala Service Oyltä Crasshopper 725 dt ruohonleikkurin kerääjällä hintaan 17.440 euroa. Hinta sisältää arvonlisäveron.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin talousjohtajan esityksen mukaisesti.
11 §
TALOUDEN JA HALLINNON TEHTÄVIEN HOITAMINEN JATKOSSA
Isonkyrön seurakunta on kuulunut talouden ja hallinnon tehtävien hoitamisen yhteistyöalueeseen, johon ovat kuuluneet Alavuden, Ilmajoen, Isonkyrön ja Kuortaneen seurakunnat. Alavuden seurakunta on irtisanonut sopimuksen osaltaan päättymään vuoden 2021 loppuun. Samalla sopimus on päättynyt muiden seurakuntien
osalta. Kuortaneen seurakunta on aloittanut yhteistyön vuoden 2022 alusta alkaen
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Isonkyrön ja Ilmajoen seurakuntien osalta
voimassa olevaa sopimusta ei tällä hetkellä ole.
Talouden ja hallinnon tehtäviä Isonkyrön seurakunnan ovat käytännössä vuoden
2021 aikana hoitaneet Ilmajoen seurakunnan toimistosihteeri ja seurakuntien yhteinen talousjohtaja. Vuoden 2021 loppuun saakka tehtäviä hoitanut yksikkö on ollut
laajempi, jolloin myös sijaisjärjestelyistä on voitu joustavasti sopia sopimukseen perustuen. Talousjohtaja on osallistunut säännöllisesti seurakuntien hallintojen kokouksiin ja toiminut niissä esittelijänä.
Yhteistyön jatkuminen kahdenvälisenä olisi käytyjen keskustelun ja tehdyn valmistelun perusteella mahdollista. Ilmajoen seurakunnan resursseista olisivat edelleen
myös Isonkyrön seurakunnan käytössä toimistosihteerin ja talousjohtajan työpanosta vuoden 2021 toteutuneen käytännön mukaisesti. Päivittäisten asioiden hoituminen turvataan kahden työntekijän keskinäisellä sijaistamisella. Muilta osin sopimuksen sisältöön ei esitetä tehtäväksi muutoksia.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää, että Isonkyrön seurakunta solmii Ilmajoen seurakunnan

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
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____ §
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kanssa liitteenä olevan sopimuksen talouden ja hallinnon tehtävien hoitamisesta.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin kirkkoherran esityksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että kustannusten jakamisen pohjana oleva seurakuntien jäsenmäärä määritetään kunkin kalenterivuoden viimeisen päivän mukaan.
Talousjohtaja Antti Viita poistui päätöksenteon ajaksi.
12 §
JOHTOALUESOPIMUS
Caruna Oy on lähettänyt seurakunnan hyväksyttäväksi johtoalueen käyttöoikeussopimuksen. Sopimus on liitteenä.
Sopimuksen mukaisesti seurakunta myöntäisi Carunalle oikeuden maakaapelin
asentamiseen seurakuntatalon parkkialueen reunaa karttaliitteen mukaisesti. Kaapeli asennetaan riittävälle etäisyydelle puustosta juuriston vaurioitumisen välttämiseksi.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta solmii Caruna Oyn kanssa liitteen mukaisen johtoalueen käyttöoikeussopimuksen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin talousjohtajan esityksen mukaisesti.
13 §
ILMOITUSASIOITA
1. Talousarvion toteutuminen 2021
2. Hautausmaa- ja kiinteistötyöryhmän muistiot 18.1.2022 ja 20.12.2021
3. Ke 9.3. klo 18:00 Teamsissa tutustutaan kirkkoherra Laura Laitisen johdolla säätiön toimintaan.
4. Avoinna olevat sijaisuudet

Pöytäkirjan
tarkastajien
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KIRKKOHERRAN ESITYS:
Esitän, että kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
14 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherran ja talousjohtajan tekemät päätökset (tuodaan kokoukseen).
KIRKKOHERRAN JA TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Esitämme, että kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto merkitsi päätökset tiedoksi.
15§
MUUT ASIAT
16§
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto antaa muutoksenhakuosoitukset. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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Aika
Paikka

keskiviikko 2.2.2022 klo 18.00–
seurakuntatalo

puheenjohtaja
varapuh.joht.
jäsenet

Läsnä
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Linko Satu
Leskelä Juhani
Arola Juha-Matti
Hänninen Pentti
Jouppi Kaisa
Kauppinen Eeva-Leena
Myllyniemi Pasi
Ojala Aila
Ojala Heikki
Silvennoinen Iris
Tiitinen Ullamaija
Yliviitala Johanna

Poissa

X

varajäsenet
valtuuston pj
valtuuston varapj
talousjohtaja

Rinnekari Sirkku
Petäjä Esko
Viita Antti

X
X
X

Pykälät

17–33

Allekirjoitukset

__________________________
Satu Linko
puheenjohtaja

_______________________
Satu Linko
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja
tarkastettu
ja hyväksytty

Isokyrö ___/___ 2022

Isokyrö ___ / ___ 2022

______________________
Heikki Ojala

____________________
Iris Silvennoinen

Pöytäkirja
yleisesti
nähtävillä

Ollut nähtävillä Isonkyrön seurakunnan ilmoitustaululla _____/_____ – _____/_____ 2022
___________________________
ilmoitustaulun hoitaja/kirkkoherra

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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17 §
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS JA
SIHTEERIN VALINTA
EHDOTUS:

1) Kokous todetaan kirkkolain mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
2) Sihteeriksi valitaan Satu Linko.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
18 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
EHDOTUS:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
19 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
EHDOTUS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kirkkoneuvoston
Heikki Ojala ja Iris Silvennoinen

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Ojala ja Iris Silvennoinen.
20 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
EHDOTUS:

Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävillä
kirkkoherranvirastossa 7.2.–21.2.2022.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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21 §
KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN 26.1.2022 PIDETYN KOKOUKSEN
PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS
Kirkkoneuvoston kokoukseen 26.1.2022 oli estynyt osallistumasta kirkkoneuvoston varsinainen jäsen Juha-Matti Arola. Varajäsenenä kokoukseen oli kutsuttu Satu
Hangassalo, joka osallistui kokoukseen. Kirkkovaltuuston 27.1.2021 päätöksen
mukaisesti Juha-Matti Arolan varajäsen on Mauno Jouppi. Tästä syystä kirkkoneuvoston kokouksen 26.1.2022 päätökset ovat syntyneet virheellisessä järjestyksessä.
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Kirkkoneuvoston päättää, että kokouksen 26.1.2022 päätökset ovat syntyneet virheellisessä järjestyksessä eikä niitä voida laittaa toimeen. Kokouksen asiat käsitellään uudelleen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin kirkkoherran esityksen mukaisesti.
22 §
HENKILÖSTÖASIA
23 §
HENKILÖSTÖASIA
24 §
VELI-MATTI OJALUOMAN ERONPYYNTÖ ISONKYRÖN SEURAKUNNAN
LUOTTAMUSTOIMISTA
Kirkkovaltuutettu Veli-Matti Ojaluoma on pyytänyt eroa Isonkyrön seurakunnan
luottamustoimista paikkakunnalta poismuutosta johtuen.
Kirkkolaki 23 luku,
4§
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet
vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet
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____ §
____ §

____ §
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toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
6§
Päätösvalta luottamushenkilöä koskevassa asiassa
Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Veli-Matti Ojaluoman eronpyyntö liitteenä
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 tämä myöntää Veli-Matti Ojaluomalle eron Isonkyrön seurakunnan luottamustoimista.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin talousjohtajan esityksen mukaisesti.
25 §
VANHAN KIRKON LATTIAN PURKAMINEN
Vanhan kirkon lattian korjaushanke on edennyt vaiheeseen, jossa kirkon lattian
lankut voidaan poistaa. Ennen poistamista lankkujen nykyinen sijainti dokumentoidaan. Lankkujen väliaikaisen säilytystilan olosuhteiden tulisi vastata mahdollisimman lähelle vanhan kirkon olosuhteita. Tällaisesta säilytystilasta seurakunnalla ei
vielä ole sopimusta.
Taide esineiden säilyttämisestä ja poissiirtämisestä on valmistunut suunnitelma.
Suunnitelman on laatinut taidekonservaattori Nina Jolkkonen-Porander. Suunnitel-
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maan kuuluu myös kustannusarvio esineistön pakkaamisesta säilytettäväksi korjaksen ajaksi ja kustannusarvio mahdollisesti toteuttavasta konservoinnista. Laadittu
suunnitelma ja kustannusarviot ovat liitteenä.
Kirkon seinämaalauksien ja alttarikaiteen suojaamisesta korjauksen ajaksi sekä
saarnatuoliin suojaamisesta ja tukemisesta käsittelevän suunnitelman voisi laatia rakennuspintojen konservaattori Liisukka Oksa. Oksa on käynyt neuvotteluja museoviraston kanssa ja tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että seinämaalauksien suojaus ei
ole välttämätöntä ennen lankkujen poistamista. Oksa on lupautunut kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä esittämään tarjouksensa edellä mainittujen suunnitelmien laatimisesta.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää
4) valtuuttaa talousjohtajan hankkimaan tuntiperusteisesti rakennustyötä vanhan kirkon lattian lankkujen irrottamiseksi korkeintaan 200 tuntia. Päätös
tehdään kiinteistö- ja hautausmaa työryhmän valmistelun perusteella
5) tilata Nina Jolkkonen-Poranderilta taide-esineiden pakkaamisen säilytykseen siirtämistä varten tarjouksen mukaisin ehdoin
6) käsittelee Liisukka Oksalta kokoukseen mennessä tulleen tarjouksen vanhan kirkon seinämaalauksien ja alttarikaiteen suojaamisesta korjauksen
ajaksi sekä saarnatuoliin suojaamisesta ja tukemisesta käsittelevän suunnitelman
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin talousjohtajan esityksen mukaisesti.
26 §
SEURAKUNTATALON MUUTOSTÖIDEN KÄYNNISTÄMINEN
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt seurakuntatalon muutostöitä koskevat rakennussuunnitelmat. Tällä hetkellä suunnittelua edistetään sisustussuunnittelun osalta.
Sähkö-, LVI- ja rakennesuunnittelua tarvitaan hankkeen edetessä. Näiden osalta tar-
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peellisen suunnittelun määrä on jäämässä pienehköksi. Suunnittelutarve selviää lopullisesti vasta rakenteiden avaamisen jälkeen, joten suunnittelu voisi olla tarkoituksenmukaista hankkia tuntiperusteisena. Purettavien rakenteiden osalta on tarpeen teettää myös asbestikartoitus.
Muutostyö kokonaisuutena edellyttää rakennuslupamenettelyä. Tiloihin tehtäviä
muutoksia voidaan muilta osin pitää pienehköinä, mutta seurakuntatalon yhteydessä olevan asunnon käyttötarkoitus muuttuu toimistotilaksi.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää
4) että seurakuntatalon muutostyöt käynnistetään hakemalla muutoksen edellyttämää rakennuslupaa
5) valtuuttaa talousjohtajan hankkimaan asbesti- ja haitta-ainekartoituksen purettavien rakenteiden osalta. Päätös tehdään kiinteistö- ja hautausmaa työryhmän valmistelun perusteella
6) valtuuttaa talousjohtajan hankkimaan sähkö, lvi- ja rakennesuunnittelua seurakuntatalon muutostyön tarpeiden mukaisesti. Päätös tehdään kiinteistö- ja
hautausmaa työryhmän valmistelun perusteella
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin talousjohtajan esityksen mukaisesti.
27 §
RUOHONLEIKKURIHANKINTA
Vuoden 2022 investointiosaan on varattu 18.000 määräraha keräävän ruohonleikkurin hankkimista varten.
Seurakunnalla on ollut syksyllä 2021 vuokrattuna keräävä ruohonleikkuri
Crasshopper 725 dt Hautala Service Oyltä. Konetta on käytetty seurakunnassa lä-
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hinnä haravoinnin helpottamiseksi, mutta se soveltuu hyvin myös laajempien nurmialueiden hoitoon. Verrattuna nykyisiin seurakunnassa käytössä oleviin ruohonleikkureihin työ tapahtuu huomattavasti nopeammin.
Hautala Service on tarjonnut konetta seurakunnalle ostettavaksi. Koneessa on käyttötunteja noin 200 ja se myytäisiin uuden koneen takuulla. Kone on ollut aikaisemmin esittely ja vuokrauskäytössä. Uuden koneen hinta vastaavilla varusteilla on
27.150 euroa. Saadun tarjouksen mukaisesti yritys hyvittäisi hankintahinnasta seurakunnan maksaman vuokran. Hyvityksen jälkeen käytetyn koneen hinnaksi kerääjällä varustettuna jäisi 17.440 euroa.

Tarjous ruohonleikkurista ja koneen esittely liitteenä.
Hautausmaa- ja kiinteistötyöryhmä on käsitellyt hankintaa ja päätynyt puoltamaan
käytetyn koneen hankintaa.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta hankkii Hautala Service Oyltä Crasshopper 725 dt ruohonleikkurin kerääjällä hintaan 17.440 euroa. Hinta sisältää arvonlisäveron.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin talousjohtajan esityksen mukaisesti.
28 §
TALOUDEN JA HALLINNON TEHTÄVIEN HOITAMINEN JATKOSSA
Isonkyrön seurakunta on kuulunut talouden ja hallinnon tehtävien hoitamisen yhteistyöalueeseen, johon ovat kuuluneet Alavuden, Ilmajoen, Isonkyrön ja Kuortaneen seurakunnat. Alavuden seurakunta on irtisanonut sopimuksen osaltaan päättymään vuoden 2021 loppuun. Samalla sopimus on päättynyt muiden seurakuntien
osalta. Kuortaneen seurakunta on aloittanut yhteistyön vuoden 2022 alusta alkaen
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Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Isonkyrön ja Ilmajoen seurakuntien osalta
voimassa olevaa sopimusta ei tällä hetkellä ole.
Talouden ja hallinnon tehtäviä Isonkyrön seurakunnan ovat käytännössä vuoden
2021 aikana hoitaneet Ilmajoen seurakunnan toimistosihteeri ja seurakuntien yhteinen talousjohtaja. Vuoden 2021 loppuun saakka tehtäviä hoitanut yksikkö on ollut
laajempi, jolloin myös sijaisjärjestelyistä on voitu joustavasti sopia sopimukseen perustuen. Talousjohtaja on osallistunut säännöllisesti seurakuntien hallintojen kokouksiin ja toiminut niissä esittelijänä.
Yhteistyön jatkuminen kahdenvälisenä olisi käytyjen keskustelun ja tehdyn valmistelun perusteella mahdollista. Ilmajoen seurakunnan resursseista olisivat edelleen
myös Isonkyrön seurakunnan käytössä toimistosihteerin ja talousjohtajan työpanosta vuoden 2021 toteutuneen käytännön mukaisesti. Päivittäisten asioiden hoituminen turvataan kahden työntekijän keskinäisellä sijaistamisella. Muilta osin sopimuksen sisältöön ei esitetä tehtäväksi muutoksia.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää, että Isonkyrön seurakunta solmii Ilmajoen seurakunnan
kanssa liitteenä olevan sopimuksen talouden ja hallinnon tehtävien hoitamisesta.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin kirkkoherran esityksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että kustannusten jakamisen pohjana oleva seurakuntien jäsenmäärä määritetään kunkin kalenterivuoden viimeisen päivän mukaan.
29 §
JOHTOALUESOPIMUS
Caruna Oy on lähettänyt seurakunnan hyväksyttäväksi johtoalueen käyttöoikeussopimuksen. Sopimus on liitteenä.
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Sopimuksen mukaisesti seurakunta myöntäisi Carunalle oikeuden maakaapelin
asentamiseen seurakuntatalon parkkialueen reunaa karttaliitteen mukaisesti. Kaapeli asennetaan riittävälle etäisyydelle puustosta juuriston vaurioitumisen välttämiseksi.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta solmii Caruna Oyn kanssa liitteen mukaisen johtoalueen käyttöoikeussopimuksen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin talousjohtajan esityksen mukaisesti.
30 §
ILMOITUSASIOITA
2. Hautausmaa- ja kiinteistötyöryhmän muistiot 18.1.2022 ja 20.12.2021
3. Ke 9.3. klo 18:00 Teamsissa tutustutaan kirkkoherra Laura Laitisen johdolla Petäjäveden Vanhan kirkon säätiön toimintaan.
4. Avoinna olevat sijaisuudet
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Esitän, että kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
30 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherran ja talousjohtajan tekemät päätökset (tuodaan kokoukseen).
KIRKKOHERRAN JA TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Esitämme, että kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto merkitsi päätökset tiedoksi.
32§
MUUT ASIAT
33§
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto antaa muutoksenhakuosoitukset. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
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