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Aika
ke 8.10.2014 klo 18.00- 18.40
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 1)
Pollari Väinö
x
Romu Antti
x
Silvennoinen Iris
x
Tiitinen Ullamaija
x
Uusihaka Arto
x
Vaismaa Marja
x
Yliviitala Johanna
x
Nurminen Maria
x
Waismaa Juha
x
Assinen Ulpu
x
Soini Tarja
x
neuvoston pj
Artturi Kivineva
x
neuvoston jäsenet Hölsö Mauno
x
Leskelä Juhani
x
Saari Sami
x
Sundvall Pauliina
x
talouspäällikkö
Raunio Raili
x
1) poissa §:n 7 ajan
Asiat
Pykälät
1-10
Allekirjoitukset

Pöytäkirja
tarkastettu
Pöytäkirja
nähtävillä

_____________________
Miira Karhu
puheenjohtaja
Isokyrö ___ / ___ 2014

_______________________
Raili Raunio
pöytäkirjanpitäjä
Isokyrö ___ / ___ 2014

_____________________
_______________________
Mauno Jouppi
Eeva-Leena Kauppinen
Ollut nähtävillä Isonkyrön seurakunnan ilmoitustaululla
___ / ___ - ___ / ___ 2014

______________________
ilmoitustaulun hoitaja / kirkkoherra
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1§
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja 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

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 9.10-9.11.2014.
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 Mauno Jouppi ja Eeva-Leena
Kauppinen.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Esityslista
Pöytäkirja
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5§
HAUTAUSMAAN KATSELMUS
Ohjesäännön ao. kohta ja viime vuoden kertomus liitteenä.
Liite 1.
Lisäksi Jukka Hakamaan tekemä lista hoitamattomista
haudoista.
Seuraavassa asioita jotka olivat esille viime vuonna neuvoston
käsitellessä katselmuspöytäkirjaa.
Talouspäällikön ehdotus:
Käydään läpi hautausmaat.
TALOUDELLINEN JAOSTO:
Tehtiin liitteen mukainen pöytäkirja. Viedään neuvostolle ja
valtuustolle tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
Jatketaan Sankarihautausmaan kökkiä ensi vuonna.
Esitettiin kiitokset asianosaisille.

KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää merkitä
tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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6§
SEURAKUNNAN VEROPROSENTISTA PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvoston tulee tehdä vuosittain esitys kirkkovaltuustolle
seurakunnan veroprosentista.
Veroprosentti on ollut 1970-luvun alusta lähtien 1,75 %.
Muutamaksi vuodeksi prosenttia on voitu laskea alemmaksi, 1,6
%:iin. Nykyinen taloustilanne vaatii pitämään veroprosentin
nykyisellä tasolla, ja toisaalta nostaminen ei ole mielekästä.
Liite 2.
KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:
Ehdotetaan veroprosentiksi 1,75.
TALOUDELLINEN JAOSTO:
Ehdotus hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että veroprosentiksi vahvistetaan
1,75.
KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää
veroprosentiksi 1,75.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa
veroprosentiksi 1,75.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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7§
MÄÄRÄALAN MYYMINEN MARIEDAHL (152-403-6-61) –NIMISESTÄ
TILASTA ISONKYRÖN KUNNALLE
Isonkyrön kunnan johtajan kanssa keskusteltu hinnasta.
Tarjoavat 100.000-120.000 € koko alueesta. Puustoa hakattu,
mutta ei tarvitse istuttaa ennen myyntiä.
Ohessa Jussi Liljan selvitystä maa-alueen myyntiä varten, Liite
3.
KIRKKOHERRA JA TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Maa-alueen myyntiarvoa olemme selvittäneet Kirkkohallituksen
antamasta listasta olevan henkilön kanssa. Hän ei ottanut
kantaa puuston arvoon.
Harri Kivistön arvio maa-alueesta, liite 4.
Puustosta pyydetty arvio Metsäkeskukselta. Sen teki Vesa
Yliaho, Metsäpalveluesimies, OTSO Metsäpalvelut, LänsiSuomi, Huhtalantie 2, Seinäjoki. Liite 5.
Ehdotetaan neuvostolle ja valtuustolle, että myydään alue
Isonkyrön kunnalle 120.000 €:lla.
TALOUDELLINEN JAOSTO:
Ehdotus hyväksyttiin. Ehdotetaan neuvostolle ja valtuustolle,
että myydään alue Isonkyrön kunnalle 120.000 €:lla.
Liitteenä alustava ehdollinen kauppakirja, liite 6.
TIETOJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJASTA
Myyjä: Isonkyrön Seurakunta (Ly-tunnus 0178134-7),
edustajanaan kirkkoherra Artturi Kivineva ja talouspäällikkö Raili
Raunio, os. Pappilanmutka 1, 62500 ISOKYRÖ
Ostaja: Isonkyrön kunta (Ly-tunnus 0178131-2), edustajanaan
kunnanjohtaja Eino Toivola ja tekninen johtaja Juha Försti, os.
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
Kaupan kohde: Määräala Isonkyrön kunnassa sijaitsevasta
Mariedahl (kiinteistötunnus 152-403-6-61) nimisestä tilasta.
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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Määräalan pinta-ala on noin 28 ha muodostaen yhtenäisen
palstan, joka on merkitty tämän kauppakirjan liitekarttaan.
Määräala myydään kaupantekohetkellä olevassa kunnossa.
Kauppahinta: Kauppahinta on satakaksikymmentätuhatta (120
000,00) euroa.
Kauppahinnan maksu: Kauppahinta maksetaan, kun Isonkyrön
kunnanhallituksen päätös tämän kaupan hyväksymisestä on
saanut lainvoiman ja kirkkohallituksen päätös vahvistaa
Isonkyrön seurakunnan kirkkovaltuuston päätös tämän kaupan
hyväksymisestä on saanut lainvoiman.
Hallinta- ja omistusoikeuden siirtyminen:
Hallinta- ja omistusoikeus määräalaan siirtyy ostajalle, kun
edellä mainitut päätökset hyväksyä tämä kauppa ovat saaneet
lainvoiman ja kauppahinta on maksettu.
Kaupan raukeaminen: Siinä tapauksessa, että edellä sanotut
päätöksentekijät eivät tätä kauppaa hyväksy, kauppa raukeaa.
Irtain omaisuus: Tätä kauppaa ei seuraa irtainta omaisuutta
eikä siitä ole muutakaan sovittu.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Heikki Ojala jääväsi itsensä §:n 137 ajaksi. Tilalla varajäsen
Tapani Varpula.
Keskustelun kuluessa Väinö Pollari esitti, että jatketaan
neuvotteluja, koska pitäisi saada korkeampi. Lähialueelta kunta
ostanut vuosia sitten toisen alueen korkeammalla hinnalla.
Neuvosto totesi, että
- auktorisoitu kiinteistövälittäjä arvioinut maa-alueen arvoksi
40.000 €
- srk:n alueelta puustoa hakattu juuri ja kun sen myyntiarvion
lisää kauppahintaan, saadaan suunnilleen sama hinta kuin
mitä kunta maksanut lähialueesta
- alueen istutus maksaisi noin 30.000 €
Väinö Pollarin esitystä ei kannatettu.
Neuvosto päätti ehdottaa valtuustolle, että myydään noin 28
hehtaarin määräala Mariedahl (kiinteistötunnus 152-403-6-61)
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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nimisestä tilasta Isonkyrön kunnalle 120.000 €:lla.
KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää myydä
maa-alueen Isonkyrön kunnalle 120.000 €:lla.

Kirkkovaltuuston päätös:
Heikki Ojala jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi.
Kirkkovaltuusto päätti myydä maaalueen Isonkyrön kunnalle 120.000 €:lla.
Päätös toimitetaan Tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Todettiin, että kunnanhallitus on hyväksynyt maakaupan
kokouksessaan 6.10.2014. Liite 10.

8§
ILMOITUSASIOITA
KIRKKONEUVOSTOSSA OLLEITA ASIOITA
1. KIRKON LÄMMITYMUOTO
Neuvosto käsitteli uudelleen aikaisemman vanhan
päätöksensä, jossa oli esillä maalämpöön siirtyminen.
Saatujen selvitysten perusteella esitetään päätökseen
muutosta. Selvitystä on ollut tekemässä arvostettu
lämmitysasiantuntija.
Päätettiin, että valitaan kirkon lämmitysmuodoksi kiinteä
polttoaine/hake, koska se on edullisempi sekä investointina että
käytössä kuin maalämpö.
Päätös on ehdollinen koska mm. Isonkyrön Lämpö oy:n
tarjoukseen liittyvät hakkeen hintaan ja valvonnan
järjestämiseen liittyvät urakan tarkistusneuvottelut vielä
käymättä ja ei ole varmuutta saadaanko Museovirastolta
myönteinen lausunto ja ELY-keskukselta
rakennuslupa/poikkeuslupa kontin rakentamiselle.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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Rakennuslupa/poikkeuslupa-anomus kontin rakentamiselle
laitetaan vireille.
Tarpeen vaatiessa palataan maalämpövaihtoehtoon, mikäli
tarvittavat hakelämmitykseen liittyvät ehdot eivät täyty.
2. Uusien luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen on
8.2.2015. Samalla kunnan ja seurakunnan
luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kirkkopyhä. Ruokailu
ja keskustelutilaisuus srk-talolla messun jälkeen.
3. NAAPURIN LUPA PERKIÖN PIHASAUNALLE Ohessa
suunnitelma. Liite 7. Tiedustelevat naapurin lupaa.
Tal.jaosto ilmoitti, että seurakunnalla ei liene mitään
huomautettavaa. Sopii rakentaa, mutta on hyvä olla
pensaita, pensasaitaa tai muuta srk:n hyväksymää
näkymäestettä rakennuksen ja srk:n alueen välissä.
4. Pappilan kokoustilana ja kökkätilana olevan ns.
”Piispanhuoneen ” kalustaminen. Tilattu Lähdesmäki Oy:ltä
(valkoisena): - 2 kpl Niemi Gustav-ruokapöytä 180 x 95 cm,
16 kpl kangaspäällysteisiä tuolia, maksavat 2950€
Työntekijät voivat katsoa sisustuksen määrärahan 10000 €
puitteissa. Seuraavia ajatuksia ollut esillä: lattiaksi
laitettaneen parketti, komeroiden ovet eivät mene kiinni.
Tilalle esim. yläkaapit ja taso, vintillä oleva liukuovikaappi
voidaan sijoittaa sinne.
5. KIRKKOPALAPELI Jussituotteet / Eija Kuusisto ja Jukka
Kuusisto ”Olemme suunnittelemassa kaikista pohjalaisista
kirkoista yhteistä palapeliä ja sen oheen kirjaa pohjalaisesta
kirkkohistoriasta, jossa kerrotaan jokaisesta kirkosta
aukeaman verran. Päätettiin olla mukana. Kirkkoherra
lähettänyt valokuvat kirkoista.
6. Ke 19.11. klo 18 Jumalanpalvelusryhmien startti-ilta srktalolla. Vieraana ja innostajana hiippakuntasihteeri Kai
Jantunen tuomiokapitulista. Kahvitarjoilu/iltapala. Iltaan
kutsutaan mukaan jumalanpalveluksen kehittämisestä
innostuneita seurakuntalaisia ja luottamushenkilöitä ja
haastetaan heitä jumalanpalvelusryhmien vetäjiksi. Illan
tarkoituksena on käydä läpi pelisäännöt ryhmien toiminnasta
ja tavoitteista ja saada ryhmiä toimimaan ja palvelemaan
jumalanpalveluksissamme.
7. KERHOTUVAN VUOKRAUS KUNNALLE Kunta vuokraa
kerhotuvan 11.8.2014 -31.5.2015 avoimen päiväkodin
tarpeisiin 700 €/kk.
8. TÄYDENNETTY JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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SYKSY 2014. Ohessa liitteenä on päivitetty ja täydennetty
jumalanpalvelussuunnitelma pääkirkon syyskaudelle. Liite 8.

KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää merkitä
asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös: Merkittiin tiedoksi.

9§
ALOITTEET
-

10 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
EHDOTUS:
Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen
valitusosoituksen (liite 9) ja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

