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Aika
ma 2.12.2013 klo 18.30- 19.30
Paikka
srk-talo
Läsnä Poissa
puheenjohtaja
Karhu Miira
x
varapuheenjohtaja Heinonen Esa-Matias
x
jäsenet
Hakala Veikko
x
Hangassalo Satu
x
Huhtala Anne
x
Jouppi Mauno
x
Kauppinen Eeva-Leena
x
Koivusalo Päivi
x
Korvola Marja-Leena
x
Nikula Marja
x
Nuuja Aulis
x
Ojala Heikki
x
Pollari Väinö
x
Romu Antti
x
Silvennoinen Iris
x
Tiitinen Ullamaija
x
Uusihaka Arto
x
Vaismaa Marja
x
Yliviitala Johanna
x
Soini Tarja
x
Assinen Ulpu
x
neuvoston pj
Artturi Kivineva
x
neuvoston jäsenet Hölsö Mauno
x
Leskelä Juhani
x
Saari Sami
x
Sundvall Pauliina
x
talouspäällikkö
Raunio Raili
x
Asiat
Pykälät
1-11
Allekirjoitukset

Pöytäkirja
tarkastettu
Pöytäkirja
nähtävillä

_____________________
Miira Karhu
puheenjohtaja
Isokyrö ___ / ___ 2013

_______________________
Raili Raunio
pöytäkirjanpitäjä
Isokyrö ___ / ___ 2013

_____________________
_______________________
Ullamaija Tiitinen
Marja Vaismaa
Ollut nähtävillä Isonkyrön seurakunnan ilmoitustaululla
___ / ___ - ___ / ___ 2013

______________________
ilmoitustaulun hoitaja / kirkkoherra
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1§
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Toimistosihteeri Paula
Loukolalle annettiin lahja 20 vuoden työssäolosta Isonkyrön
srk:ssa.
2§
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”.
Edellämainitun 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. Edellämainittu 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”.
KIRKKONEUVOSTO:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KIRKKOVALTUUSTO:
Ehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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3§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkovaltuuston kokouksessa asiat käsitellään, ellei valtuusto
toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Hyväksytään esityslistan mukaisena.
KIRKKOVALTUUSTO:
Ehdotus hyväksyttiin.
4§
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 nähtävilläpitämisestä 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 nähtävilläolosta on pantava julki
seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi.
Pöytäkirjan
tarkastamisessa
on
ollut käytäntö,
että
aakkosjärjestyksessä on valittu pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat
Tarkastus tapahtuu heti kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on nähtävillä virastossa kirkkoherranviraston
aukioloaikana 4.12.2013-4.1.2014.
KIRKKONEUVOSTO:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Hyväksytään pöytäkirjan
tarkastus ja nähtävilläpito edellä esitetyllä tavalla. Samalla
päätetään, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
KIRKKOVALTUUSTO:
Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajajiksi valittiin
Ullamaija Tiitinen ja Marja Vaismaa.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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5§
KIINTEISTÖSTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN
Talouspäällikön ehdotus:
Keskustellaan asiasta.
TALOUDELLINEN JAOSTO:
Ehdotetaan oheinen kiinteistöstrategia neuvoston ja valtuuston
hyväksyttäväksi. Liite 1.
Otetaan kiinteistöstrategia esille ja tarkasteluun vuosittain.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Lisätty vielä alustavaa investointilistaa. Niiden toteutus
katsotaan vuosittain, mitä tarkoituksenmukaista kunakin aikana
toteuttaa.
Keskusteltiin mm. srk-talon kohtalosta, muiden kiinteistöjen mm.
kerhotuvan käyttämisestä tai purkamisesta ja toiveista pappilan
vintin rakentamiseksi nuorten toimitilaksi.
Todettiin, että joka tarkoitukseen ei voi olla omaa tilaa.
Kerhotuvan puomit päätettiin nostaa kokeeksi pystyyn ja
seurata alkaako ralli jälleen vai onko tilanne rauhoittunut.
Ehdotetaan oheinen kiinteistöstrategia valtuuston
hyväksyttäväksi.
KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkoneuvoston
kiinteistöstrategian.

ehdotus:

Kirkkovaltuusto

hyväksyy

Kirkkovaltuuston päätös:
Väinö Pollari esitti, että leiripaikan aluetta ei laitettaisi myyntiin
ensi vuoden aikana. Esitystä ei kannatettu ja kirkkovaltuusto
hyväksyi kiinteistöstrategian.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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6§
HAUTAPAIKKOJEN HINNAT 1.1.2014 ALKAEN
Kirkkohallituksen yleiskirjeet ja nykyiset maksut ja muiden
seurakuntien hintoja, liite 2.
TALOUDELLINEN JAOSTO:
Kirkkohallituksen ohjeeseen ja lähiseurakuntien hintoihin
vedoten ehdotetaan neuvostolle ja edelleen valtuustolle, että
nostetaan hautapaikkamaksuja seuraavasti.
Hautapaikka sukuhaudat (hallinta-aika 50
v.2013 v.2014
vuotta)
1 m levyinen hauta
30
60
2 m levyinen hauta
55
120
3 m levyinen hauta
115
180
4 m levyinen hauta
180
240
1 m syvähauta, 2 hautasijaa
160
200
(sis. hautakiven aluspalkin)
1 m tavallinen hauta syvähautakohdalle, 1
130
130
sija (sis. hautakiven aluspalkin)
2 m syvähauta, 4 hautasijaa (sis. hautakiven
320
400
aluspalkin)
uurnaperhehauta
95
100
uurnalehtoon hauta
30
30
Vuosittain myydään hautoja keskimäärin alle kymmenen.
Isokyröläisille arkkuhautapaikan hinta on 60 euroa ja
uurnapaikan hinta 30 euroa; ulkopaikkakuntalaiselle hinnat ovat
120 euroa ja 60 euroa.
Hautapaikkoja myydään normaalisti kaksi peruspaikkaa.
Lisäpaikat vain erityisperustein. Enintään 4 metrin hautapaikan
myynti mahdollista. Hautapaikat luovutetaan 50 vuodeksi. Sen
jälkeen voi hallinta-aikaa jatkaa. 5 vuotta srk:sta toiseen muuton
jälkeen ovat hinnat samat kuin srk:n jäsenillä. Sotaveteraaneilta
ja leskiltä ei peritä hautapaikkamaksua.
Hinnastojen tarkistuksen jälkeenkin asiakkaan maksuilla
katetaan vain alle 10 prosenttia kokonaiskustannuksista, vaikka
kirkkohallituksen suositus on 20–25 prosenttia. Muu osa
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

KIRKKOVALTUUSTO

Esityslista
Pöytäkirja

N:o 4/2013
2.12..2013

sivu 6

___________________________________________________________________
kuluista maksetaan yhteisöveroilla. Maksut eivät riipu kirkon
jäsenyydestä, vaan ovat samat kaikille, joilla on oikeus tulla
haudatuksi seurakunnan hautausmaille.
Muiden kuntien jäseniltä peritään 2–kertaiset maksut.
Valtakunnallisesti seurakunnat nostavat hautaukseen liittyviä
maksuja.
Ohessa liitteen mukainen esitys neuvostolle ja valtuustolle.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Ehdotetaan valtuustolle, että se hyväksyisi liitteen mukaiset
hautapaikkamaksut.
KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkoneuvoston
ehdotus:
hautapaikkojen hinnat.

Kirkkovaltuusto

hyväksyy

Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi hautapaikkojen hinnat.

7§
VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-16 TALOUS- JA
TOIMINTASUUNNITELMA
Talousarviopohjaan on:
- lisätty työntekijöiden ehdotuksia
- johtokuntien toimintasuunnitelmat ja ehdotuksia
- poistettu v. 2013 jo tehtyjä investointeja
Liitteenä 3 anomuksia ja selvitys maksuosuuksista.
Talouspäällikön ehdotus:
Tehdään esitys neuvoston ja valtuuston hyväksyttäväksi.
TALOUDELLINEN JAOSTO:
Ehdotetaan liitteen mukainen talousarvio vuodelle 2014 ja
vuosien 2014-2016 talous- ja toimintasuunnitelma neuvoston ja
valtuuston hyväksyttäväksi. Liite 4.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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Kirkkohallituksen yleiskirje talousarvion valmisteluun, liite 5.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Mauno Hölsö esitti ja Ullamaija Tiitinen kannatti, että muutetaan
kahta diakoniatyön kohdan määrärahaa samoiksi kuin tänä
vuonna.
Esitys hyväksyttiin ja nostettiin Diakonia-avustukset 7000 €:stä
8000 €:oon ja Kirkon ulkomaanavun määräraha 1000 €:stä
nostetaan 1400 €:oon.
Ehdotetaan liitteen mukainen talousarvio vuodelle 2014 ja
vuosien 2014-2016 talous- ja toimintasuunnitelma valtuuston
hyväksyttäväksi.
KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen
mukainen talousarvio vuodelle 2014 ja vuosien 2014-2016
talous- ja toimintasuunnitelman.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi liitteen mukaisen talousarvion vuodelle
2014 ja vuosien 2014-2016 talous- ja toimintasuunnitelman.

8§
ILMOITUSASIOITA
Merkitään tiedoksi .
1. Puunhakkuu pikitien takana tehty. MHY:n Mika Saari toi
mittaustodistukset. Harvennukset 7.781 €+2.680 € ja avohakkuu
109.872 € eli tuloja yhteensä 120.333 € + alv. Alv tilitetään eteenpäin.
7781 on jo saatu keväällä, loput tulee 23.10.2013. Keväällä vielä ajavat
risut. Sen jälkeen 9,7 hehtaarille 20000 kpl:een taimien istutus, joka
maksaa n. 7000 € + alv. Liite 6.
2. Lehmäjoen Puolivälin palstan raivaus meneillään. Maksaa, 20 pv:n työ,
n. 5-6.000 € + alv. Sen jälkeen tarjoukset ensiharvennuspuustosta,
josta saataneen n. 7500 €+ alv.
3. Seurakunnalle tulee korvausta Hevonkosken tilusjärjestelystä 4166 €.
Summa muodostuu yhteisalueiden lunastamisesta ja Palomäen tontin
järjestelyistä.
4. Napuen taistelun 300-vuotisjuhlallisuuksien suunnitelmia tiedoksi (liite
7).
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

KIRKKOVALTUUSTO

Esityslista
Pöytäkirja

N:o 4/2013
2.12..2013

sivu 8

___________________________________________________________________
5. Isonkyrön helluntaiseurakunta järjestää 16.-17.8.2014 Kyrönmaan
hengellisten päivien. Isonkyrön srk:n edustaja kirkkoherra on ollut
kutsuttuna mukana parissa palaverissa (helluntaiseurakunta oli
mukana talkoissa eri tavoin Isonkyrön herättäjäjuhlien järjestelyissä).
Tilaisuudet pidetään koulukeskuksen liikuntahallissa (la 16.8 tilaisuudet
klo 13, 15, 18 ja 20 sekä su 17. klo 13 ja 15), mutta jumalanpalvelus
Vanhassa kirkossa on ekumeeninen jumalanpalvelus, jossa saarnaa
Ilkka Puhakka. Isonkyrön seurakunnasta toivotaan ohjelmansuorittajia
mukaan.
6. Kirkkohallitus vahvistanut Lammin talon myyntipäätöksen. Talo
maksettu.
7. Kirkkoherra esittelee kartoitushankkeen tarkoitusta ja aikataulua,
suunnitelmia vierailujen järjestämiseksi mahdollisissa
yhteistyöseurakunnissa.
8. Merkittiin tiedoksi kirkon maalämpösuunnitelma sekä kustannusarvio
talousarviota varten. Liite 8.
9. Nuorisotyönohjaaja Päivi Rahkola aloitti virassaan 2.9.2013. Virka
vakinaistettu neuvoston kokouksessa 20.11.2013.
10. Sirpa Kannelmaa on irtisanonut itsensä lastenohjaajan sijaisuudesta
31.12.2013 lähtien. Sijaiseksi lastenohjaajan tehtävään ajalle
9.12.2013- 31.3.2014 on lupautunut Elina Korvola- Järvi, työaika 6 t/pv.
11. Tilataan DNA-mobiililiittymät Wextran kautta. Saatu kaksi tarjousta
mobiililittymästä: Wextra/DNA ja Sonera. Wextran 24 kk:n tarjouksen
mukaan kolme lankanumeroa - esim. viraston ja taloustoimiston
numerot - voi säilyä ennallaan. DNA- yritysliittymä15,90 €/kk/puhelin ja
mobiililiittymistä 3,75 /kk keskukseen liitettynä ja lisäksi välittäjän
työpöytämaksu 39,50 €/kk. Kännykkäpuhelimiin voi kääntää
keskuksesta. Soneran hinta on 7 € /kk / vaihdepalveluun liitetty
käyttäjä. Yritysliittymä tarjouspaketti on 19 €/kk/puhelin. Kaikki hinnat
alv 0. Kirkkoherran kokeilun mukaan DNA:lla on virastolla ainakin hyvä
kenttä, joten yhteyden pitäisi pelata.
12. Mobiilihankinnan yhteydessä pöytäpuhelimet poistuvat. Uusi
kännykkäpuhelin pitäisi hankkia ainakin virastoon, taloustoimistoon ja
kanttorille. Hintoja: Nokian tavallinen numeronäppäinpuhelin 79 €,
kosketusnäyttöpuhelimet Lumia 520 on 130 € ja Samsungin puhelin,
jossa nopea datasiirto on 500-600 €. Handsfree ainakin virastoon on
hyvä hankkia.
13. Srk:n omaa kassia päätetty tilata (siihen tulee srk:n logo). Kassin voi
antaa lahjaksi uusille seurakuntalaisille. Ajateltu, että kassiin voisi
laittaa seurakuntamme historiakirjan. Tervetuliaislahjan voisi noutaa
virastosta. Pirkko Viljanmaalta saatu tarjous 200 kassin teosta: 200 kpl
á 3,72 € = 744 €. Niitä voi myös myydä.
14. Valittu Vesa Mullola lumien auraajaksi.Lumien aurauksesta lehtiilmoituksen perusteella on saatu kolme tarjousta.
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet
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- Vesa Mullola 55 € + alv
- J.Killinen T:mi 63 € + alv
- Jarmo Karhu ja Heikki Karhu 58,90 € + alv
15. Arkkitehdit Antti Pihkala Kirkkohallituksesta ja Maria Kurten
Museovirastosta tulossa 25.11.2013 tutustumaan kirkon
korjaussuunnitelmiin
16. HAUTAUSMAAN NORRCAR –KONEKoneen vuokrasopimus päättyy
31.1.2014. Jukka Hakamaa ei enää jatka sopimusta ja kone tulee
myyntiin. NORCAR kuormaajan vuokrasopimus on voimassa
31.1.2014 saakka. Koska nykyisen koneen vuokraaminen ei ole enää
ensi vuonna mahdollista, varataan jonkin työkoneen hankkimiseksi
vuoden 2014 talousarvioon 25.000 euron määräraha (alun perin
investointi suunniteltu vuodelle 2015).
17. Suvi Koivisto on ilmoittanut palavansa hoitovapaalta töihin 8.1.2014.
Merkitään tiedoksi.
KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää merkitä
asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä asiat tiedoksi.

9§
ALOITTEEN KÄSITTELY VALTUUSTOALOITE SAVUTTOMAN TYÖPAIKAN SAAMISEKSI
Liite 9.
Työntekijäkokous:
Savuton työpaikka –valtuustoaloite aiheutti keskustelua.
Käytännössä lienee yksi työntekijä, joka tupakoi. Muutoksen
vaikutus mm. srk-talon tilaisuuksien osallistujien tupakointiin
(esim. hautajaisvieraat). Heille on järjestetty tupakkapaikka
ulko-oven läheisyyteen. Pitäisikö heidän mennä tupakoimaan
tontin rajan ulkopuolelle?
Talouspäällikön ehdotus:
TALOUDELLINEN JAOSTO:
Todettiin, että
- julkiset tilat ovat savuttomia nykyisellään
- tupakointi on viimeisen 10 vuoden aikana vähentynyt ja
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet
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asenteissa on tapahtunut positiivista muutosta
- rippikouluissa nykyään asennekasvatuksellisesti vaaditaan
savuttomuutta, myöskään vetäjät eivät polta.
- työntekijät ovat todenneet, että tupakointi ei ole työyhteisössä
nykyisellään ongelma - kukaan ei kärsi tupakansavusta eikä
altistu savulle.
- monissa ”savuttomissa työpaikoissa” tulee työntekijän leimata
kellokortti kun menee tupakalle jotta tupakointi tapahtuu omalla
ajalla. Meillä ei ole tupakoitsijoita, jotka olisivat ns. työaikalain
puitteissa.
- diakoniatyössä mm. päihdeleirillä on sallittu tupakointi , koska
muiden päihdeaineiden käyttö kielletty.
- Kotikäynneillä voidaan altistua tupakansavulle.
- Savuton työpaikka – toteuttaminen kirjaimellisesti aiheuttaisi
srk-talon ulkona lisäjärjestelyjä ja tupakkapaikan tekemisen
asiakkaita varten kauemmas. Vaarana on, että asiakkaat
kuitenkin tupakoisivat ulko-oven läheisyydessä ja natsat olisivat
maassa.
Tutustuttiin ”Tavoitteena savuton työpaikka” –esitteeseen.
Esitetään aloite neuvostolle.
Koska tupakointia ei nykyisellään koeta ongelmana
työyhteisössä, katsotaan aloite loppuunkäsitellyksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin. Todettiin, että otetaan esille vielä
tupakointipaikat, mitkä ovat asiallisimpia missäkin.
On hyvä, että asia on ollut esillä ja saatu puolin ja toisin asiasta
hyvää tietoa. Esitetään valtuustolle, että katsotaan aloite
loppuunkäsitellyksi.
KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto katsoo aloitteen
loppuunkäsitellyksi.

Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto katsoi aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien
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10 §
ALOITTEET
- - -

11 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
EHDOTUS:
Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen
valitusosoituksen (liite 10) ja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen
valitusosoituksen (liite 10) ja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

