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135 §
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 kaikki kirkkoneuvoston jäsenet olivat
paikalla. Lisäksi paikalla olivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Sirkku Rinnekari, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Esko Petäjä ja
talousjohtaja Antti Viita.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
136 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
EHDOTUS:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siten että lisäasiana käsitellään esitys kirkkovaltuustolle Arto Uusihaan vapauttamisesta luottamustoimista, muissa mahdollisissa asioissa keskustellaan kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa tekemästä päätöksestä koskien sankarihautausmaan infokylttiä.
137 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
EHDOTUS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kirkkoneuvoston
Pentti Hänninen ja Kaisa Jouppi.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Hänninen ja Kaisa Jouppi.
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138 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
EHDOTUS:

Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävillä
kirkkoherranvirastossa 29.10.–12.11.2021.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti, että pöytäkirja on nähtävillä
kirkkoherranvirastossa 29.10.–12.11.2021.

139 §
VUODEN 2021 HAUTAUSMAAKATSELMUS
Hautausmaakatselmus suoritetaan ennen varsinaista kokousta klo 16.30 alkaen.
Kokoontuminen Maijalan hautausmaan perälle.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Samassa yhteydessä käydään läpi vuoden
2020 katselmuksessa esille nousseet asiat. Lisäksi keskustellaan kuluneen kesän
hautainhoitoon liittyvistä asioista.
Pykälän käsittelyn ajaksi on kutsuttu asiantuntijaksi edustaja hautaustoimesta.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto käsittelee katselmuksessa esille tulleet asiat ja tarkastuksesta valmistuva kertomus saatetaan tiedoksi myös kirkkovaltuustolle
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja katselmuksesta liitetään pöytäkirjaan.
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140 §
ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE VUODEN 2022 VEROPROSENTIN
VAHVISTAMISESTA
Kirkkolain mukaisesti seurakunnan tuloveroprosentin vahvistaa kirkkovaltuusto.
KL 15:2 ”Kirkollisvero. Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1§ mainittuihin menoihin. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston
vuosittain hyväksymän muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen,
kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.”
Kirkkohallitus on antanut oman ohjeistuksensa ja arvionsa talouden kehityksestä lähivuosina yleiskirjeellään 23/2021.
Yleiskirjeen mukaan kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen,
kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Talous oli jo vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä toipumassa tautitilanteen
väliaikaisesti helpottaessa, mutta tilanne paheni nopeasti taas, kun uusia virusmuunnoksia syntyi. Syksyllä 2020 koronarajoitukset oli otettava uudelleen käyttöön ja ne
vaikeuttivat yhteiskunnan toimintaa koko loppuvuoden ajan. Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski 2,9 prosenttia. Kansantalouden tuotanto (BKT) lähti kuitenkin
kasvuun jo alkuvuonna 2021 siitäkin huolimatta, että pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla edelleen. Tilastokeskuksen mukaan vuoden
2021 toisella neljänneksellä kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 prosenttia saavuttaen jo kesäkuussa koronapandemiaa edeltäneen tason.
Talouden toipuminen on ollut selvästi ennakoitua nopeampaa. Kuluttajat luottavat
taas omaan ja Suomen talouteen, mikä on lisännyt yksityistä kulutusta. Koronarajoitusten aikana on syntynyt säästöjä ja patoutuneita tarpeita. Kun palveluille on taas
kysyntää eivätkä koronarajoitukset enää rajoita toimintaa, yritystenkin usko tulevaisuuteen on vahvistunut.
Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan, mikä on nostanut bruttokansantuotteen kasvuarvioita. Valtiovarainministeriö ennusti vielä kesäkuussa (17.6.2021)
kuluvan vuoden talouskasvuksi 2,6 prosenttia, mutta tuoreimmat, syyskuussa julkaissut bkt:n kasvuarviot ovat huomattavasti tätä korkeammat. Arviot vaihtelevat
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Kuntarahoituksen 3,2 prosentista Pellervon taloustutkimuksen 3,7 prosenttiin. Suomen pankki arvioi kasvuksi 3,5 prosenttia ja pankit esimerkiksi Nordea 3,5 ja OP 3,6
prosenttia. Suomen talous on toipumassa pandemian aiheuttamasta kriisistä tavanomaista taantumaa nopeammin. Kirkollisverotuotto kasvoi 1,7 prosenttia vuonna
2020. Vuonna 2020 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 900,9 miljoonaa euroa. Seurakuntataloudet saivat lisäksi kirkon keskusrahastolta kirkolliskokouksen päätöksellä
(13.8.2020) koronapandemian aiheuttamia toimintamuutoksia ja taloudellisia menetyksiä kompensoimaan 3 miljoonan euron yleisavustuksen. Avustus jaettiin seurakunnille laskennallisin perustein seurakuntien jäsenmäärän suhteessa (yleiskirje
24/2020). Seurakunnat saivat koronatilanteen vuoksi keskusrahaston jakamana
myös ylimääräisen valtionavustuksen (OKM), joka oli kohdennettu diakoniatoimintaan.
Taloudellinen polarisaatio seurakuntien välillä jatkui vuonna 2020. Vaikka suurimmalla osalla seurakuntatalouksia kirkollisveron tuotto kasvoi, se väheni vajaalla kolmasosalla, eli 88 seurakuntataloudella. Verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia
oli prosentuaalisesti eniten Espoon ja Porvoon hiippakunnissa ja seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät, oli prosentuaalisesti eniten Kuopion ja Lapuan hiippakunnissa. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli heinäkuussa 1,9 % (www.tilastokeskus.fi). Inflaation odotetaan olevan vuonna 2021 noin 1,2–2,0 prosenttia.
Vuonna 2022 kuluttajahinnat nousisivat suurin piirtein saman verran eli 1,2–1,7 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 2,5 prosentin kasvua. Työllisyys on kuluneen vuoden aikana parantunut ja työttömyys on vähentynyt selvästi. Työllisyysaste oli elokuussa 73,4 prosenttia (70,1, 2020). Työllisyysasteen trendi (kausitasoitettu) saavutti heinäkuussa 2021 tason, joka vallitsi ennen koronakriisin puhkeamista helmikuussa 2020 ja vuoden 2021 toisen neljänneksen työllisyysaste oli jopa korkeampi
kuin vuoden 2019 toisen neljänneksen vastaava luku. Ennusteen mukaan hallituksen asettama 75 prosentin työllisyystavoite saavutetaan vuonna 2023.
Nykyisen kirkon virka- ja työehtosopimuksen voimassa olo päättyy tuleva vuonna.
Uutta sopimusta ei vielä ole solmittu, eikä tulevien palkankorotusten taso ole täsmällisesti tiedossa. Yleiskirjeen mukaisen inflaatiotason mukaiset palkankorotukset tulevat kuitenkin todennäköisesti toteutumaan. Ensimmäisten muilla aloilla solmittujen sopimusten korotustaso on ollut noin kahden prosentin tasolla. Palkkojen
kokonaismäärän kehitykseen tulee vaikuttamaan mahdollisesti myös toiminnan palaaminen normaalille vuoden 2019 tasolle. Tämä tarkoittaa aktiivisempaa sijaisten
käyttöä sairauslomien ja lomien aikana.
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Kirkon keskusrahastolle tilitettävät maksut pysynevät ennallaan vuonna 2022. Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu on siten edelleen 6,5 prosenttia ja kirkollisverojen perusteella määräytyvä
eläkerahastomaksu on viisi prosenttia. Tuleville vuosille maksuihin ei ole odotettavissa muutosta.
Seurakunnan talouden haasteet nousevat lähinnä vähenevästä jäsenmäärästä. Jäsenkehitysennusteen mukaan seurakunnan jäsenmäärä tulee seuraavan kymmenen vuodenaikana laskemaan noin viidenneksellä eli noin750 jäsenellä. Jäsenkehitys tulee
lähivuosien aikana kääntämään myös seurakunnan verotulojen kehityksen negatiiviseksi. Aikaisemmin toteutettujen toimenpiteiden ansiosta käyttötalous on ollut
koronavuosien aikana kohtuullisen hyvin tasapainossa. Käyttötalouden menoja laskevat jatkossa myös käynnistymässä oleva pikkupappilan purkamine ja suunnitteilla
oleva pappilan myynti. Suunnitteluasteella ja meneillään olevat investoinnit pystytään vielä rahoittamaan kassavarallisuudella.
Vuoden 2021 syyskuun loppuun mennessä seurakunnalle on tilitetty verotuloja noin
720.000 euroa. Tämä on kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2020 vastaavalla
ajanjaksolla. Lokakuun 2021 verotulotilityksessä tehdään kuitenkin seurakuntien
verotulojen osalta verotulojen jako-osuuteen leikkaus, joka koskettaa koko alkuvuotta. Jako osuuden pienentyminen leikkaa alkuvuoden verotulokasvusta noin 1,
5 prosenttiyksikköä. Käyttötalouden kohtuullinen tilanne ja olemassa oleva kassavarallisuus mahdollistavat veroprosentin säilyttäminen nykyisellä tasolla. Jokainen
0,05 prosenttiyksikön muutos vaikuttaa kerättävien verotulojen määrään hieman
alle 25.000 euroa.
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 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75 vuodelle 2022.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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141 §
ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE SEURAKUNTATALON
MUUTOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMISESTÄ
Työyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto Hirvilammi Oy ja Arkkitehtitoimisto Kaivooja ovat suunnitelleet seurakuntatalon muutossuunnitelmaa. Suunnittelun edetessä
kiinteistö- ja hautausmaatyöryhmä ja työntekijät ovat olleet ohjaamassa suunnittelua.
Tilamuutokset suunnitelmat ovat valmistuneet ja suunnittelussa mukana olleet ovat
päätyneet esittämään suunnitelmien hyväksymistä.
Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet rakennuksen nykyisen tekniikan, kuten viemäri- ja sähköverkostojen, hyödyntäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti.
Esitetyt muutokset hyödyntävät hyvin olemassa olevia ratkaisuja ja tarvittavat muutokset jäävät pieniksi.
Suunnitelman mukaisesti seurakuntatalon nykyinen asunto muutetaan toimistotiloiksi. Asunnon keittiö tulisi palvelemaan työntekijöiden taukotilana. Tilaisuuksiin
kuljettaisiin seurakuntatalon pääovesta ja asiakaspalvelupiste sijoitetaan nykyisen
takkahuoneen eteistilaan. Seurakunnan laatiman tilaohjelman mukaiset tarvittavat
tilat on saatu sijoitettua rakennukseen
Esitys seurakuntatalon muutossuunnitelmaksi 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 hyväksyy seurakuntatalon
muutossuunnitelmat esityksen mukaisina. Kirkkoneuvosto valtuutetaan tekemään
toteutussuunnitelmiin pieniä muutoksia.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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142 §
TALOUDEN JA HALLINNON YHTEISTYÖ
Isonkyrön seurakunta on tehnyt vuodesta 2017 alkaen yhteistyötä eri seurakuntien
kanssa jakamalla talouden ja hallinnon työntekijöiden työpanosta. Viimeisimmässä
yhteistyösopimuksessa ovat mukana Isonkyrön seurakunnan lisäksi Alavuden, Ilmajoen ja Kuortaneen seurakunnat.
Alavuden seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt kokouksessaan 1.9.2021,
että Alavuden seurakunta irtautuu yhteistyöstä 1.1.2022 alkaen. Näin ollen tällä
hetkellä noudatettavan sopimuksen voimassa olo päättyy vuoden vaihteeseen.
Tällä hetkellä Isonkyrön seurakunnan asioita talouden ja hallinnon osalta ovat tukeneet lähinnä Ilmajoen seurakunnan talousjohtaja ja taloushallinnon asiantuntija.
Alustavan arvion mukaan näiden tehtävien hoitamisesta aiheutuva kustannus vuodelta 2021 tulee olemaan noin 24.000 euroa.
Jatkossa tehtävien hoitamiseen voidaan tunnistaa nykyisen yhteistyön lisäksi ainakin oman työntekijän palkkaaminen, yhteistyö jonkin toisen tahon kanssa tai palveluiden ostaminen muilta toimijoilta, kuten kirkon palvelukeskukselta.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Alavuden seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksen yhteistyön päättämisestä ja käy lähetekeskustelun tulevan yhteistyön suuntaviivoista valmistelun pohjaksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
143 §
HENKILÖSTÖASIA
144 §
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ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE ARTO UUSIHAAN
VAALIKELPOISUUDESTA
Kirkkovaltuuston varajäsen Arto Uusihaka on tullut valituksi toistaiseksi voimassa
olevaan työsuhteeseen Isonkyrön seurakuntaan. Kirkkolain 23 luvun 3§ ja 4§ mukaan seurakunnan työntekijäksi valittu ei voi toimia seurakunnan luottamushenkilönä.
Kirkkolaki 23 luku, 4§: 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.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus vaikuttaa lasten ja nuorten asemaan ja tehtävään
tulee voida palkata sijainen.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että tämä vapauttaa Arto Uusihaan Isonkyrön seurakunnan kirkkovaltuuston varajäsenyydestä tämän tultua valituksi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Isonkyrön seurakuntaan.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

145 §
ILMOITUSASIOITA
1. Kiinteistö- ja hautausmaatyöryhmän kokouksen muistio 21.20.2021
2. Strategian ohjausryhmän muistio 6.10.2021
3. Strategian Workshop luottamushenkilöille ke 27.10.2021
4. Verotulojen kertyminen lokakuun loppuun mennessä
5. Tilannekatsaus kerhotuvan tilanteeseen
6. Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään 25.11.2021 ja kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset 11.11.2021 ja 8.12.2021
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KIRKKOHERRAN ESITYS:
Esitän, että kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
1. Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
2. Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
3. Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
4. Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
5. Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
6. Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
146 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherran ja talousjohtajan tekemät päätökset (tuodaan kokoukseen).
KIRKKOHERRAN JA TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Esitämme, että kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Viranhaltijapäätöksiä ei ollut.
147 §
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto keskusteli sankarihautausmaan infolaatasta, josta tehtiin päätös
edellisessä kokouksessa 15.9.2021.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Keskustelun aikana Juhani Leskelä teki esityksen, että edellisestä päätöksestä poiketen kirkkoneuvosto päättää, että Isonkyrön seurakunta hankkii infolaatan kaatuneiden muistosäätiön esityksen mukaisesti. Pentti Hänninen kannatti tehtyä esitystä.
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Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys infolaatan hankkimisesta edellisen kokouksen päätöksestä poiketen. Edellisen kokouksen päätöksenä kirkkoneuvosto päätti hankkia sankarihautausmaalle opastetaulun, jonka infosisältö on
kaatuneiden muistosäätiön esityksen mukaista kylttiä laajempia.
Päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestys, jossa pohjaesityksenä toimii edellisen kokouksen päätös. Puheenjohtaja antoi ohjeet äänestysmenettelystä, jossa JAA äänestävät ne, jotka kannattavat edellisen kokouksen päätöstä ja EI äänestävät ne, jotka
kannattavat Juhani Leskelän kokouksessa tekemää esitystä.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin seuraavat äänet:
Arola Juha-Matti JAA
Hänninen Pentti EI
Jouppi Kaisa JAA
Kauppinen Eeva-Leena JAA
Leskelä Juhani EI
Linko Satu JAA
Myllyniemi Pasi JAA
Ojala Aila JAA
Ojala Heikki JAA
Silvennoinen Iris JAA
Tiitinen Ullamaija JAA
Yliviitala Johanna JAA
Todettiin, että äänestyksessä on annettu 12 ääntä. JAA-ääniä annettiin kymmenen
ja EI-ääniä kaksi. ja Äänestyksen tuloksen mukaisesti kirkkoneuvosto päätti pitää
aikaisemman päätöksensä voimassa.
148 §
SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTAMALLIN KEHITTÄMISTYÖHÖN
Isonkyrön kunta on rakentamassa Unisefin ohjeen mukaista Lapsiystävällinen kunta
–mallin mukaista toimintatapaa. Kehittämistyöhön on kutsuttu mukaan edustaja
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myös seurakunnasta.
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä Vihtori Leskelän mukaan Lapsiystävällinen kunta –
mallin kehittämistyöhön.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
149 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto antoi muutoksenhakuosoitukset. Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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