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Aika
Paikka

torstai 16.9.2021 klo 18.00–
seurakuntatalo

puheenjohtaja
varapuh.joht.
jäsenet

varajäsenet

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
Vaismaa Marja

valtuuston pj
valtuuston varapj
talousjohtaja

Rinnekari Sirkku
Petäjä Esko
Viita Antti

Läsnä
x
x
x
x
x
x
x
x

Poissa

x
x
x
x
x

x
x
x

Pykälät
Allekirjoitukset

122–134
__________________________
Satu Linko
puheenjohtaja

_______________________
Antti Viita
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja
tarkastettu
ja hyväksytty

Isokyrö ___/___ 2021

Isokyrö ___ / ___ 2021

______________________
Juha-Matti Arola

____________________
Eeva-Leena Kauppinen

Pöytäkirja
yleisesti
nähtävillä

Ollut nähtävillä Isonkyrön seurakunnan ilmoitustaululla ___/___ - ___/___ 2021

___________________________
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122 §
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EHDOTUS:

Kokous todetaan kirkkolain mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Suoritetussa nimenhuudossa
todettiin, että kirkkoneuvoston varsinaisista jäsenistä poissa olivat Heikki Ojala ja
Ullamaija Tiitinen. Varajäsenenä paikalle kutsuttuna oli Marja Vaismaa. Paikalla olivat lisäksi kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Esko Petäjä ja talousjohtaja Antti
Viita.
123 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
EHDOTUS:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siten, että lisäasiana käsitellään
Anna-Maija Arkkolan irtisanoutuminen virastaan.
124 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
EHDOTUS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kirkkoneuvoston
Juha-Matti Arola Eeva-Leena Kauppinen.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha-Matti Arola ja Eeva-Leena Kauppinen.

125 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
EHDOTUS:

Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävillä
kirkkoherranvirastossa 17.9.-1.10.2021.
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti, että pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 21.9.5.10.2021.

126§
KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN VALINTA
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.6.2021 julistaa kiinteistötyöntekijän tehtävän haettavaksi 15.8.2021 mennessä.
Määräaikaan mennessä tehtävään saapui kolme hakemusta. Hakijat ovat Paul Nuydens, Tommi Paavola ja Arto Uusihaka. Koonti hakijoista liitteenä.
Haastattelut suoritetaan ennen kirkkoneuvoston kokousta siten, että kaikilla kirkkoneuvoston jäsenillä on mahdollisuus tulla seuraamaan kokousta.
Tehtävän palkkaus asettuu kirkon yleisin virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti
vaativuusryhmään 403. Työ edellyttää valmiutta ilta- ja viikonlopputyöhön. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Ennen tehtävän vastaanottamisista tehtävään
valitun on esitettävä Isonkyrön seurakunnan työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Tehdään kokouksessa haastattelujen jälkeen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Hakijoiden hakemukset olivat kokonaisuudessaan nähtävinä kokouksessa.
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti kokouksessa tehdyn päätösehdotuksen mukaisesti valita kiinteistötyöntekijän tehtävään Arto Uusihaan. Uusihaan työkokemus ja
koulutus tukevat parhaiten tehtävän hoitamista.
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127§
SANKARIHAUTAUSMAAN INFOLAATTA
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on ohjeistanut seurakuntia seuraavasti:
Tuomiokapituli kehottaa Lapuan hiippakunnan seurakuntia saattamaan sankarihautausmaiden perustiedot nähtäville Kaatuneiden Muistosäätiön Sankarihautausmaiden perustiedot -hankkeen mukaisesti.
Monissa seurakunnissa sankarihautausmaan yhteydessä on opastaulu, jossa on perustietojen lisäksi myös sankarivainajien nimet. Tällaisen opastaulun avulla esimerkiksi yksittäisen sankarivainajan löytyminen sankarihautausmaalta helpottuu. Opastaulussa voi olla myös yhteishankkeen ajatuksen mukaiset perustiedot.
Kaatuneiden muistosäätiö on valmis kustantamaan infokyltin, vain pystytys- ja perustamiskustannukset jäisivät seurakunnalle. Liitteenä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätös. Infokyltin sisältö olisi lähinnä tieto muistomerkin suunnittelijasta, sankarivainajien määrästä ja alueen arkkitehdistä.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää antaa kiinteistö- ja hautausmaatyöryhmän valmisteltavaksi
sankarihautausmaan infolaatan, joka sisältää tiedot myös sankarimaahan haudatuista
sankarivainajista.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
128§
TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT VUODELLE 2022
Seurakunnan talousarvion laadinnan periaatteista päättää kirkkoneuvosto. Kirkkohallitus on arvioinut, että talouden kehityksen arviointi jatkuu haastavana lähitulevaisuudessa koronaepidemian aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen. Valtioiden ja
keskuspankkien elvytystoimet ovat toisaalta luomassa uskoa siihen, että talouden
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nopeaa hidastumista ei nähtäisi. Varsinaista ohjeistusta talousarvion laatimiseksi
kirkkohallitus ei ole vielä antanut.
Koronatilanne on vaikuttanut alueellisesti työllisyystilanteeseen hyvin eri tavoin.
Hyvällä tasolla pysyneet verotulojentilitykset kertovat siitä, että tällä hetkellä vielä
ansiosidonnainen työttömyysturva kattaa lomautusten ja irtisanomisten kautta tulleen tulojen alentumisen.
Seurakunnalle tilitetyt kirkollisverotulot ovat kasvaneet lähes neljä prosenttia viime
vuoden tasosta. Vakautta seurakunnan tulovirtaan tuo valtionrahoitus, joka määräytyy kunnan väkiluvun suhteessa koko Suomen väkilukuun, joten muutokset sen
määrässä ovat hitaita. Toiminnan kulut ovat alkuvuoden 2021 aikana pysyneet totuttua matalampina. Säästöä on syntynyt lähinnä pienemmästä liikkumisen määrästä,
etäkoulutuksista ja hieman tavanomaista pienemmästä sijaisresurssista.
Nykyinen virkaehtosopimus on voimassa helmikuun 2022 loppuun. Tällä hetkellä
ei ole tiedossa vuoden 2022 aikana toteutuvien palkankorotusten taso. Tämänhetkinen noin 2 prosentin inflaatio kuitenkin enteilee sitä, että palkankorotukset olisivat arviolta 1,8-2,2%.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Talousarviosuunnittelussa
1. harkinnanvaraiset menot pidetään kuluvan vuoden tasolla.
2. palkkamenoihin varataan työntekijäkohtaisesti 2,0 % korotus.
3. verotulojen arvioidaan nousevan kaksi prosenttia vuoteen 2020
verrattuna
4. investointiosaan varataan tarvittavat määrärahat seurakunnan toiminnan kehittämistä ja laitehankintoja varten. Meneillään olevia rakennushankkeita edistetään
5. viranhaltijat, työntekijät ja johtokunnat valmistelevat neuvostolle
yksityiskohtaisen esityksen työmuotojen ja kiinteistöjen määrärahatarpeista lokakuun loppuun mennessä.
Toiminnan suunnittelussa
6. Viranhaltijat, työntekijät ja johtokunnat valmistelevat neuvostolle
toimintasuunnitelman lokakuun loppuun mennessä
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

129 §
HEIKKI OJALAN ESITYS RAKENNUSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA
VANHAN KIRKON HANKETTA VARTEN
Kirkkoneuvoston jäsen Heikki Ojala on tehnyt esityksen rakennustoimikunnan perustamisesta vanhan kirkon hanketta varten. Tällä hetkellä hanke on kiinteistö- ja
hautausmaa työryhmän vastuulla.
Vanhan kirkon hanke vaatii erityistä huomiota ja asiantuntemusta. Tarvittaessa on
pystyttävä kokoontumaan useasti ja ottamaan seurakunnan puolesta kantaa esimerkiksi suunnitteluun edistämiseen liittyviin asioihin.
Kiinteistö- ja hautausmaa työryhmällä on ollut valmius kokoontua tarvittaessa viikoittain hankkeen edistämiseksi. Myös asiantuntijoita on saatu tarvittavilta osin työn
tueksi. Käytännössä voisi käydä niin, että seurakuntaa edustaisivat perustettavassa
rakennustoimikunnassa samat henkilöt, jotka ovat mukana kiinteistö- ja hautausmaa
työryhmässä.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää, että vanhan kirkon hanke kuuluu jatkossakin kiinteistö- ja
hautausmaa työryhmän vastuulle. Työryhmä kutsuu aktiivisesti työn tueksi tarvitsemiaan asiantuntijoita.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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130 §
VANHAN KIRKON PENKKIEN SÄILYTYSTILA
Seurakunta on saanut kyselyiden ja lehti-ilmoituksen (Pohjankyrö 30.8.2021) jälkeen kaksi tarjousta Vanhan kirkon penkkien säilytystilaksi Vanhan kirkon remontin ajalle.
Rinta-Jouppi on puhelimitse tarjonnut puolta vanhasta hallistaan noin 500m2
vuokralle hintaan 2000€ / kk (+alv). Sopimukseen sisältyy ehto, jonka mukaan
vuokrasopimus päättyy, jos koko tila saadaan vuokrattua.
Lehti-ilmoitus on tuottanut yhden yhteydenoton. Leena Mäkinen on sähköpostitse
tarjonnut noin 250m2 tilaa (entinen Valinta Mäkinen, Orismalantie 231) vuokralle
hintaan 500e /kk (alv 0%). Hinta sisältää lämmön ja valaistuksen sähkön.
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Leena Mäkisen tarjoama tila sillä edellytyksellä,
että museovirasto hyväksyy tilan käytön penkkien varastointiin.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-----Talousjohtaja Antti Viita poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksen sihteerinä toimi Satu Linko.
-----131 §
ILMOITUSASIOITA
1. Kiinteistö- ja hautausmaatyöryhmän kokouksen muistio
2. Strategian ohjausryhmän muistio 2.9.2021
3. Lähetystyön johtokunnan kokouksen pöytäkirja 6.7.2021
4. Strategian Workshop luottamushenkilöille ke 27.10.2021
5. Talousarvion toteutuminen elokuun loppuun mennessä.
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Esitän, että kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
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1.
2.
3.
4.
5.

Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan

132 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherran ja talousjohtajan tekemät päätökset (tuodaan kokoukseen).
KIRKKOHERRAN JA TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Esitämme, että kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Viranhaltijapäätökset merkittiin tiedoksi saatetuiksi.
133 §
HENKILÖSTÖASIA
134 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto antaa muutoksenhakuosoitukset. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
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