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1§
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.
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
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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 5.3.-5.4.2014.
KIRKKONEUVOSTO:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Hyväksytään pöytäkirjan
tarkastus ja nähtävilläpito edellä esitetyllä tavalla. Samalla
päätetään, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
KIRKKOVALTUUSTO:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Johanna Yiviitala ja Esa-Matias
Heinonen.

Pöytäkirjan
tarkastajien
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5§
RIIHIRANTA 2 ASUNNON MYYMINEN MARJA NIKULALLE
Pyydetty kiinteistövälittäjä Martti Pinnalta arvio
omistamastamme Riihiranta 2 kerrostaloasunnon hinnasta.
Huoneiston on 76 neliön suuruinen 3 H + K.
Liitteenä lausunto. Liite 1.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.1.2014:
Todettiin, että Riihiranta 2:n kuntokartoitus tehty, kirjallinen
raportti on liitteenä. Liite 2.
Yhteenveto Laihian Rakennus ky:n tutkimustuloksista Liite 2.
”Pesuhuoneen pinnoitteet mitattiin useasta eri kohdasta ns.
pintamittauslaitteella, joka mittaa pinnoitteen kosteutta ja
kosteutta pinnoitteen kiinnityspinnasta.
Mittauksessa ei havaittu poikkeavuutta normaalista, paitsi
patterin vieressä vasemmalla hiukan poikkeavia arvoja.
Laatoituksen saumauksessa on havaittavissa muutama pieni
reikä juuri tuolla alueella ja yleisestikin saumauksessa on
havaittavissa ns. pientä verkkohalkeamaa.
Kohonneet mittausarvot eivät kuitenkaan vielä haittaa, kunhan
nuo näkyvissä olevat pienet reiät suljetaan. Pesuhuoneen
pinnoitteet ovat kuitenkin pääsääntöisesti hyvässä kunnossa,
mutta jos taloudessa on pesuhuoneelle paljon käyttöä (isompi
perhe), suositellaan seinäpinnoitteiden uusimista, lattiahan on jo
uusittu. Uusimisessa on kuitenkin huomioitava vesieristeiden
toimivuus. Pesuhuoneen seinäkaakelit voi myös maalata
erityisesti siihen sopivalla maalilla.
Pesuhuoneen kynnyksellä eteisen puolella on parketti
vaurioitunut kosteudesta, nyttemmin parketti on kuitenkin
alueelta kuivunut.
Huoneiston suhteellinen kosteus on pienehkö (21,8),joka on
melko alhainen ja voi aiheuttaa hengityselimiin ongelmia,
varsinkin pitkäaikaisessa alhaisessa kuivuudessa.
Silmämääräisessä tarkastelussa ei havaittu kosteuden
Pöytäkirjan
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aiheuttamia vauriot.”

Merkittiin tiedoksi, että Marja Nikula on kiinnostunut ostamaan
Riihiranta 2:n asunnon, jossa asunut 16 vuotta. Laitettu
Oikotielle ilmaiseen ns. hiljaiseen myyntiin. Ilmoituksen hinta
oikealla myyntilistalla on 129 € ja Etuoven myyntilistalla 149 €.
Marja on valmis tarjoamaan asunnosta sen Martti Pinnan
antaman hinta-arvion 43000 €. Yläkerrasta oli myyty
samankokoinen (Pasi Säilä myynyt) hintaan 42000 €.
"Sopivan" asukkaan löytäminen? Mihin laitetaan myyntiin vai
onko järkevää ja onko perusteita myydä ilman julkista myyntiä.
Lammin talon myynnin yhteydessä oli J Liljan vastaus
”Myytäessä ei ole pakko olla julkista myyntiä. Suoraa voi myydä,
kun on perusteita. Tällöin on vain tarkemmin arvioitava hinta.
Vanha rakennus korjauksineenkin on sellainen, jonka hintaan
varmasti aika paljon vaikuttaa sijainti ja sitä kautta tontin arvo.
Hankitaan arvio kiinteistöstä ja tontista. Se tulee ensin srk:n
käyttöön. Sitten neuvotellaan ja jos sopimus syntyy, niin
käsitellään myyntinä hallinnossa.”
Merkittiin tiedoksi, että Riihiranta 2:n isännöitsijän Kari Kettulan
mukaan ”kauppahinta oli 40.000,- saman kokoisessa ja
samassa portaassa olevasta huoneistosta. Huoneisto oli
alkuperäisessä kunnossa. Uusi omistaja tekee siellä nyt
pintaremonttia. B portaassa on nyt menossa vesivahinkokorjaus
kahdessa huoneistossa. Vakuutus korvaa osan korjauksista
mutta ikävähennysten jälkeen tulee myös taloyhtiölle
maksettavaa. Taloyhtiön täytyy ottaa lainaa korjausten
maksamiseksi. Näiden asioiden takia laitoinkin laajennetun
kokouskutsun myös hallituksen varajäsenille. Marjan tarjoama
hinta on mielestäni kyllä yläkanttiin. Taloyhtiölla ei ole
lunastuspykälää, joten voitte myydä asunnon ilman
yhtiökokouksen päätöstä.”
Todettiin, että ko. kerrostalossa on asuntoja ollut pitkään
myynnissä ja kysyntä ei ole paljoa ollut.
Ei laiteta julkiseen myyntiin. Otetaan ilmoitus pois oikotien
hiljaisesta myynnistä ja valmistellaan asunnon myyntiä Marja
Nikulalle.
- - - Yllä olevan käsittelyn jälkeen on 31.1.2014 laadittu ehdollinen
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kauppakirja, jolla Isonkyrön seurakunta myy Asunto Oy
Riihiranta II –nimisen yhtiön osakkeet numerot 2950-3993,
yhteensä 1044 osaketta, Marja Nikulalle 43.000 €:n hinnalla.
Liite 3.
Ne oikeuttavat huoneistoon A 5, 3 h, k 76 m2. Osoite
Riihirannantie 4 A 5, 61500 Isokyrö.
Kauppakirja tulee voimaan mikäli kirkkoneuvosto ja
kirkkovaltuusto hyväksyvät kaupan ja päätös saa lainvoiman.
KIRKKOHERRAN EHDOTUS:
Esitän kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että
myydään em. asunto Marja Nikulalle 43.000 €:lla.
TALOUDELLINEN JAOSTO:
Esitetään kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että
myydään em. asunto Marja Nikulalle 43.000 €:lla.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että myydään em. asunto Marja
Nikulalle 43.000 €:lla.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää myydä
em. asunnon Marja Nikulalle 43.000 €:lla.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti myydä em. asunnon Marja Nikulalle
43.000 €:lla.
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6§
VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA
VUODEN 2014 SEURAKUNTAVAALIA VARTEN

Seurakuntavaalien aikataulun mukaan kirkkoneuvosto/valtuusto valitsee vaalilautakunnan 31.5.2014 mennessä.
KIRKKOHERRAN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsisi
vaalilautakunnan syksyn seurakuntavaaleja varten.
Viime vaaleissa olivat seuraavat:
Antti Karhu, Anneli Lehtonen, Merja Kosonen ja Tapani MäkiReini ja varajäsenet 1. Timo Mäkelä, 2. Paavo Luoma, 3. Taisto
Koski, 4. Maria Iivari.
Puheenjohtajana toimii kirkkoherra Artturi Kivineva.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsisi
vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet syksyn
seurakuntavaaleja varten.
Lisätietoja valinnasta §:ssä 7.
KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee
vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet syksyn
seurakuntavaaleja varten.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet
seuraavasti:
Antti Karhu, Hilkka Rinta-Piirto, Pirkko Viljanmaa ja Tapani
Mäki-Reini ja varajäsenet 1. Tapio Rintamäki, 2. Matti Loukola,
3. Taisto Koski, 4. Maria Iivari.
Puheenjohtajana toimii kirkkoherra Artturi Kivineva.
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7§
ILMOITUSASIOITA
Merkitään tiedoksi neuvoston ja tal.jaoston päätöksiä.
1. SEURAKUNTAVAALIEN 2014 TEEMA JA AIKATAULUA
Seurakuntavaalien valtakunnalliseksi teemaksi on valittu ”Usko
hyvän tekemiseen.” Vaalien aikataulu on seuraava:
- Kirkkoneuvosto/-valtuusto valitsee vaalilautakunnan 31.5.2014
mennessä.
- 1.8. mennessä on pidettävä vaalilautakunnan ensimmäinen
kokous. Suositus on, että työ aloitettaisiin kuitenkin jo ennen
kesälomakautta.
- Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2014 klo 16.00.
Kirkkoonliittymisen tapahduttava 15.9.2014 mennessä, jotta voi
asettua ehdolle seurakuntavaaleissa.
- Kun täyttää 16 vuotta viimeistään 9.11.2014, on äänioikeus
seurakuntavaaleissa.
- Kun täyttää 18 vuotta viimeistään 9.11.2014, voi asettua
ehdolle seurakuntavaaleissa.
- Ennakkoäänestys 27.–31.10.2014. Samaan aikaan ”Hyvän
tekemisen torit” seurakunnissa.
- Vaalipäivä 9.11.2014.
Viime seurakuntavaaleissa (2010) Isonkyrön seurakunnan
äänestysprosentti oli 27,9. 16-17 -vuotiaiden äänestysprosentti
oli 19,3 (tytöt 21,4 % ja pojat 17,5 %). Lapuan hiippakunnan
vastaavat prosentit olivat 22,4 (16-17 -vuotiaat 21,8 %, joista
tyttöjen 18,3 % ja poikien 20,0 %).
2. VUODEN 2014 SEURAKUNTAVAALEISTA MUUTA
TIETOA
Vaalilautakunnan asettaminen, äänestysalueet sekä
vaaliasiakirjojen tilaaminen.
Kirkolliskokous hyväksyi kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen
ehdotetut vaalisäännöksiä koskevat säännösmuutokset sekä
kirkon uuden vaalijärjestyksen marraskuussa 2013. Muutosten
tavoitteena on vaalisäännösten selkeyden ja
yhdenmukaisuuden lisääminen sekä säännösten kehittäminen
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yleisen vaalilainsäädännön suuntaan. Koska vaalisäännösten
muutokset vaativat vielä eduskunnan hyväksynnän, ei tämän
yleiskirjeen liitteenä ole seurakuntavaalien aikataulua.
Tavoitteena on, että syksyn seurakuntavaaleissa sovelletaan
uusia säännöksiä.
Vaalilautakunnan asettaminen
Vuoden 2014 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa
huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa
kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta tulee
asettaa viimeistään 31.5.2014.
Korkeimman hallinto-oikeuden antaman keskusvaalilautakunnan jäsenen esteellisyyttä koskevan ratkaisun
(KHO:2013:112) mukaan yleisissä vaaleissa keskusvaalilautakunnan jäsenenä ei voi olla ehdokas eikä tämän hallintolain 28
§:n 2 momentissa määritelty läheinen. Vaasan hallinto-oikeuden
antaman (25.3.2013 13/0130/3) ja korkeimman hallintooikeuden pysyttämän (KHO 20.6.2013 taltionro 2104)
vaalilautakunnan jäsenen esteellisyyttä koskevan ratkaisun
mukaan kunnallisvaaleissa ehdokkaana oleminen ei
lähtökohtaisesti muodosta esteellisyysperustetta toimia
vaalilautakunnan jäsenenä.
Kirkolliskokous on linjannut lakivaliokunnan näkemyksen
mukaisesti, että kirkollisissa vaaleissa esteellisyyskysymyksiin
suhtaudutaan samalla tavalla kuin yleisissä vaaleissa, minkä
vuoksi kirkollisissa vaaleissa vaalilautakunnan jäsenen
esteellisyyttä on arvioitava samoin kuin yleisten vaalien
keskusvaalilautakunnan jäsenten esteellisyyttä.
Seurakuntavaaleissa vaalilautakunta hoitaa sekä kuntien
vaalilautakunnan että keskusvaalilautakunnan tehtäviä.
Kirkollisessa lainsäädännössä vaalilautakunnan jäsenen
esteellisyydestä ei ole säännöksiä. Vaalilaissa on sen sijaan
nimenomaisesti säädetty, että kunnallisvaaleissa ehdokkaana
oleva ei voi olla keskusvaalilautakunnan eikä vaalitoimikunnan
jäsen. Vaalilautakunnan jäsenen esteellisyyttä on siten
seurakuntavaaleissa arvioitu kirkkolain 7 luvun 5 §:n
perusteella.
On katsottu, että vaalissa ehdokkaana oleva tai hänen
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läheisensä voi toimia vaalilautakunnan jäsenenä, mutta on
esteellinen ottamaan osaa sellaisen päätöksen tekemiseen,
joka koskee häntä itseään tai hänen läheistään.
Ottaen huomioon kirkolliskokouksen linjaus, mainitut
oikeustapaukset sekä kirkkolain esteellisyyttä ja vaalilautakuntia
koskeva sääntely, seurakuntavaalin ehdokas tai hänen
läheisensä voi kirkkohallituksen tulkinnan mukaan toimia
vaalilautakunnan jäsenenä rajoitetusti. Vaalilautakunnan jäsen
on esteellinen ottamaan osaa sellaisen päätöksen tekemiseen
vaalilautakunnassa, joka koskee häntä itseään tai hänen
läheistään tai muutoin muodostaa hallintolain 28 §:ssä säädetyn
esteellisyyden. Jos vaalilautakunnan jäsen tai hänen läheisensä
on ehdokkaana vaaleissa, hän ei voi osallistua äänestyslippujen
hylkäämistä koskevaan päätöksentekoon, vaalin tuloksen
määräämiseen eikä vaalin tuloksen vahvistamiseen.
Vaalilautakunnan päätösvaltaisuuden varmistamiseksi on
suositeltavaa, että vaalilautakunnan jäsenistä enemmän kuin
puolet on muita kuin ehdokkaita tai heidän läheisiään.
Äänestysalueet
Äänioikeutettujen luettelo muodostetaan seurakunnan
äänioikeutetuista jäsenistä. Jos seurakunnassa ei ole käytössä
sisäisiä rajoja, muodostetaan yksi yhtenäinen äänioikeutettujen
luettelo. Seurakunta voidaan jakaa myös äänestysalueisiin,
jolloin äänioikeutettujen luettelot tehdään äänestysalueittain.
Liite 4. Liitteenä vanhoja vaalitilastoja.

3. KIRKON LÄMPÖMITTAUSTULOKSET
Liite 5.
Ohessa tulokset.
Hannu Lintala:
- ullakolla voi katsoa, miten reunat on tehty
- lehterin välipohjan katsominen
- ovia voi yrittää tiivistää, ovat tosi isoja ja osin kierossa. Iso
paineilmanitoja pitäisi olla jotta saa tiivisteen kunnolla kiinni.
Toteutus lämpöisemmällä ilmalla.
- yksi kohta lattiassa ikkunan alla 0, pitää tutkia, mistä johtuu.
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Onko siinä iso luukku auki lattian alle. Niihin voi ainakin ne
verkot laittaa turvallisuuden vuoksi. Styrox tai muu, mutta ne
pitäisi muistaa ottaa keväällä pois.
- sakastin WC:n katossa kohta, jossa ollut joskus ehkä vuotoa
tms. Tutkitaan.
- kellarissa käynti, näkyykö ilmavuotoja
Päätettiin, että toteutetaan Hannu Lintalan esityksiä:
- ullakolla voi katsoa, miten reunat on tehty
- lehterin välipohjan katsominen ainakin ennen lattian
maalaamista
- katsotaan, voiko oville tehdä mitään. Voi yrittää tiivistää,
ovat tosi isoja ja osin kierossa. Kysytään mm. Ilmari ja Timo
Karhua katsomaan onko korjaus mahdollista ja korjaamaan.
Ulko-oven pitäminen kiinni pakkasella auttaisi myös
vedontunteen poistamisessa. Löytyisikö niiden
avaamiseen/sulkemiseen apukeinoja.
- yksi kohta lattiassa ikkunan alla 0, pitää tutkia, mistä johtuu.
Onko siinä iso luukku auki lattian alle. Niihin voi ainakin ne
verkot laittaa turvallisuuden vuoksi. Styrox tai muu, mutta ne
pitäisi muistaa ottaa keväällä pois.
- voiko vedon tunnetta saada vähennetyksi esim. ilmaa
sekoittavien konvektorien avulla
- sakastin WC:n katossa kohta, jossa ollut joskus ehkä vuotoa
tms. Tutkitaan.
- kellarissa tarkastuskäynti tarpeen. Jaakko Karhu tehnyt
tarkastuskäyntejä. Käydään porukalla esim. Jaakko Karhu,
Heikki Ojala ja Hannu Lintala.

4. KIRKON LÄMMITYS
Neuvosto päättänyt, että selvitetään vielä mm. hakelämmitystä.
Ohessa Leskelän Juhanin hankkima esite Vöyriläisten
hakekontista. Liite 6.
Veljekset (Reinfelt) hoitavat kyseistä firmaa, toinen nevalla,
toinen konttivalmistukessa. Ovat käyneet katsomassa yhtä
lämpökonttia (60kw) Röykkäksen mökinsuunnassa. Aivan siisti
paketti. Vöyrin energian 1/4 päivystäjä on Harald Svens jolla on
vahva usko hakelämmitykseen. Käytössä 3 paikassa mm.
Steelpark/Maaseudun kone, Vöyri Siemens element. Voisi tulla
esittelemään, on yksi Vöyrin energian päivystäjistä
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Keskustellaan vielä kirkon lämmitysvaihtoehdoista.
Todettiin, että
- Heikki Saviojaa on pyydetty pohtimaan molempien
vaihtoehtojen kannalta asia
- Vöyrin Harald Svensin arvion mukaan 15 vuoden
sopimuksella voidaan saada ainakin tällä hetkellä n. 2025 %:n säästö kustannuksissa verrattuna öljyyn.
Tarjoukset voi pyytää 15 v:n enegiasta siten että
urakoitsija hoitaa kaiken ja srk ostaisi vain lämmön.
Kirkko kohteena on haasteellinen.
- Metsäkeskuksen hakeprojektin projektipäällikkö Juha
Viirimäki on ollut 12.2. kirkossa selvittämässä
hakevaihtoehtoa. Mukana olivat Heikki Ojala, Artturi
Kivineva ja Juhani Leskelä. Hänen arvionsa mukaan 15
vuoden sopimuksella voidaan saada 10 %:n säästö
kustannuksissa verrattuna öljyyn. Hakekontille sopiva
paikka voisi olla Lehmäjoen puoleiselta parkkipaikalta
kuljettuna rinteessä kirkon ja Ensio Saaren talon välissä
osin upotettuna. V. 2014 ei saa avustusta laitteisiin.
Oletuksena on että ensi vuonna jälleen saisi 25 %
avustusta laitteisiin.
- jos srk-talo tulisi mukaan kanaalin kustannukset arviolta
30.000 €. Linjan vetäminen ehkä kiviaidan ulkopuolella.
Päätettiin, että käydään maakuntakierroksella tutustumassa eri
kohteisiin mm.
- Ala-Talkkari, merkittävä kattiloiden toimittaja
- Tiistenjoen kirkko, hakelämmitys
- Kitinojan kirkko, maalämpö
- Ylistaron srk-talo
- Mukaan neuvostosta halukkaita ja esittelijöiksi kysytään
mm. Juha Tupeli, Mikko Aila, J Koski
5. YSTÄVYYDENKULMAN SIIVOUS
Siivooja Anneli Mattila ilmoitti lopettavansa siivouksen.
Tiedustellaan Ritva-Liisa Talsolta ottaisiko hän tämänkin
siivouksen. Siivous ehkä kerran viikossa.
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6. ”PARAHAT EVÄHÄT” –JUMALANPALVELUSPÄIVÄT
SEINÄJOELLA
Seinäjoella vietettiin jumalanpalveluspäiviä 4.-6.2. Päivillä
keskusteltiin, mitä yhteisöllisyys ja osallisuus merkitsevät tämän
päivän jumalanpalveluksen ja samalla seurakunnan kannalta.
Esillä oli konkreettisia ideoita jumalanpalveluksen kehittämiseen
ja teologista työskentelyä.
Päivät liittyivät jumalanpalveluksen valtakunnalliseen
kehittämishankkeeseen, jonka loppuraportti löytyy sivuilta
sakasti.evl.fi (asiakirjan nimi on ”Tiellä”).
Merkittiin tiedoksi päivillä mukana olleiden Ullamaija Tiitisen,
Johanna Yli-Viitalan ja Artturi Kivinevan terveisiä ja kokemuksia
jumalanpalveluspäiviltä.
.
- jumalanpalvelusuudistus ja jp-ryhmät
- annetaan mahdollisuus srk-laisten käyttää kykyjään ja
taitojaan, srk-laiset osallisiksi
- joka sunnuntai olisi lapsi, nuori, aikuinen - esillä
olevista olisi joku kuin minä
- uusia virsiä tulossa
- innostuneita ihmisiä ryhmiin, annetaan vastuuta
- jakamisen torilla oli ideoita
Ruotsin kirkon Fredrik Modeuksen terveisiä
-

Srk-laisen tulisi voida kokea olevansa kirkossa kuin
kotonaan.
kirkossa paljon erilaisia ihmisiä järjestämässä, ei vain
samoin ajattelevat kaverit keskenään järjestämässä
löydetty paljon eri tehtäviä maallikoille
”ellei työntekijät ja luottamushenkilöt ole mukana, miksi
minä tulisin”
työntekijät enempi valmentajia tulevaisuudessa
lapsia ehtoollisavustajina

7. KIRKONKIRJOJEN TIETOJEN LUOVUTTAMISESTA
PERITÄVÄT UUDET MAKSUT 1.2.2014
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Maksupäätöksen mukaan osa todistuksista on maksuttomia.
Maksuttomia todistuksia ovat henkilön oikeuksien ja
velvollisuuksien toteuttamiseksi kirkon yhteisestä
jäsentietojärjestelmästä tulostetut seurakunnan jäsenen
yksittäisiä tietoja koskevat todistukset (ns. elää-todistus). Jos
erityislaissa on erikseen säädetty siitä, että viranomaisella on
oikeus saada tiedot maksutta, noudatetaan tämän
maksupäätöksen sijasta kyseisen lain säännöksiä.
Muutoin todistuksista peritään määräyksen 2 §:n mukaiset
maksut. Todistuksen toimituskuluista on määrätty päätöksen 3
§:ssä. Liite 7.

8. LASTENOHJAAJAN SIJAINEN
Aleksandra Riihimäki valittu kirkkoherran päätöksellä sijaiseksi
ajalle 7.1.-31.3.2014. Nyt sijaiselle on tarvetta 30.8.2014
saakka.
Kirkkoherra on päättänyt, että
1. jatketaan Aleksandra Riihimäen sijaisuutta 30.8.2014 saakka
2. heinäkuun ajaksi hänet lomautetaan.

Merkitään tiedoksi.

KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää merkitä
asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä asiat tiedoksi.
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8§
ALOITTEET
--

9§
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen
valitusosoituksen (liite 8) ja päätti kokouksen.
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