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Aika
Paikka

ke 27.5.2015 klo 18.00- 18.45
Isonkyrön seurakuntatalo
Läsnä

puheenjohtaja
Rinnekari Sirkku
varapuheenjohtaja Tiitinen Ullamaija
jäsenet
Ala-Reini Marjo
Erkkilä Leila
Haapala Ilmo
Hänninen Pentti
Jouppi Kaisa
Karhu Miira
Kauppinen Eeva-Leena
Korvola Juha
Leskelä Juhani
Myllyniemi Pasi
Nuuja Aulis
Ojala Heikki
Petäjä Esko
Pollari Väinö
Romu Antti
Salonen Esko
Yliviitala Johanna
varajäsenet
Hölsö Mauno
Knaapi Elina
Rantala Eila
neuvoston pj
Artturi Kivineva
neuvoston jäsenet Assinen Ulpu
talouspäällikkö
Raunio Raili
Asiat
Pykälät
1-12
Allekirjoitukset
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Pöytäkirja
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______________________
Raili Raunio
pöytäkirjanpitäjä
Isokyrö _____ / ____ 2015

_____________________
_______________________
Ilmo Haapala
Pentti Hänninen
Ollut nähtävillä Isonkyrön seurakunnan ilmoitustaululla
___ / ___ - ___ / ___ 2015 ______________________
ilmoitustaulun hoitaja/kirkkoherra
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1§
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Ullamaija Tiilinen. Hän
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”.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kuulutus liitteenä 1.
Kirkkovaltuuston päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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3§
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 Ilmo Haapala ja Pentti Hänninen.
Tarkastus tapahtuu heti kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on nähtävillä virastossa kirkkoherranviraston aukioloaikana 28.5.–28.6.2015.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan
tarkastajiksi vuorossa olevat Ilmo Haapalan ja Pentti Hännisen, hyväksyy pöytäkirjan tarkastuksen ja nähtävilläpidon edellä esitetyllä
tavalla, ja päättää, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
Kirkkovaltuuston päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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4§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuuston kokouksessa asiat käsitellään, ellei valtuusto toisin
päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Hyväksytään esityslistan mukaisena.
Kirkkovaltuuston päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
5§
TILINPÄÄTÖKSEN JA VUOSIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
VUODELTA 2014
Kirkkoneuvosto 18.3.2015 § 58
Liite 4. alustava erillinen kertomus.
Kirkkojärjestyksen mukaan tilikaudelta on laadittavat tilinpäätös,
johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä
on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto
(KJ 15:9).
Oheisena on vuoden 2014 tilinpäätösmateriaalia
- toimintakertomus 2014, jossa on työmuotojen toimintakertomukset,
- tasekirja, joka sisältää talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen.
Talouspäällikön ehdotus:
Päätettäneen esittää, että kirkkoneuvosto
- käsittelee toimintakertomuksen 2014 sekä työmuotojen toimintakertomukset ja liittää ne tilinpäätökseen seurakunnan toiminnan
kuvauksena ja arviointina,
- käsittelee tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja päättää lähettää sen
tilintarkastajille ja
- esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 16.271 euroa
siirretään edellisten tilikausien ylijäämä -tilille.
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Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto esittänee, että neuvosto jättää
tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää valtuustolle, että kirkkovaltuusto käsittelee ja vahvistaa vuoden 2014 tilinpäätöksen.
Käydään läpi.
Taloudellinen jaosto 2.3.2015 § 31:
Ehdotus hyväksyttiin.
Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää valtuustolle, että kirkkovaltuusto käsittelee ja vahvistaa
vuoden 2014 tilinpäätöksen.
Liitetäänkö Isonkyrön Joulu-lehdessä olleita Napue 300 vuotta
muistovuoden tapahtumista kopiot kertomukseen. Liite 5.
Kirkkoneuvoston päätös 18.3.2015 § 58:
Ehdotus hyväksyttiin.
Liitetään Isonkyrön Joulu-lehdessä ollut Napue 300 vuotta muistovuoden tapahtumien suunnitelma ja juhlajumalanpalveluksen ohjelma kertomukseen.
Kirkkovaltuusto 27.5.2015:
Liite 2. Isonkyrön seurakunnan tasekirja, tilinpäätös ja toimintakertomus 2014.
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan tasekirjan vuodelta 2014 ja
vahvistaa sen liitteen 2 mukaisena ja vahvistaa vuoden 2014 tilinpäätöksen. Tilikauden ylijäämä 16.271 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä -tilille.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan tasekirjan vuodelta 2014 ja
vahvistaa sen liitteen 2 mukaisena ja vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen. Tilikauden ylijäämä 16.271 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä -tilille.
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6§
TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2014
Neuvosto antoi tili- ja vastuuvapauden myöntämisen valtuuston käsiteltäväksi.
Isonkyrön seurakunnan tilintarkastajat ovat saaneet tilintarkastuksen vuodelta 2014 päätökseen. Tilintarkastuskertomus liitteen 2 lopussa, sen liitteenä 5.
Tilintarkastajat esittävät vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan
hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. –
31.12.2014.
Kirkkovaltuusto 27.5.2015:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen liitteen 2 mukaisena ja myöntää vastuuvapauden.
Kirkkovaltuuston päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kirkkovaltuusto
merkitsi tilintarkastuskertomuksen liitteen 2 mukaisena ja myönsi
vastuuvapauden. Talouspäällikkö Raili Raunio poistui kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi.
7§
VALTUUSTOALOITTEEN KÄSITTELY: MAALÄMPÖ KIRKON
LÄMMITYSVAIHTOEHTONA/PETÄJÄ
Kirkkovaltuusto 15.1.2015 § 16
Esko Petäjä teki seuraavan aloitteen koskien kirkon lämmitystä.
”Esitän, että Veikko Hakalan jättämä esitys maalämmöstä tehdään
tunnetuksi myös uusille valtuutetuille. Toivon, että kirkon lämmitysjärjestelmästä päätettäessä tutkitaan maalämmön mahdollisuus todellisena vaihtoehtona loppuun saakka.” Liite 12.
Kirkkoneuvosto 28.1.2015 §
Esko Petäjä teki seuraavan aloitteen koskien kirkon lämmitystä. ”EsiPöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Esityslista
N:o 2/2015
KIRKKOVALTUUSTO
Pöytäkirja
27.5.2015 N:o sivu 7
_________________________________________________________________

tän, että Veikko Hakalan jättämä esitys maalämmöstä tehdään tunnetuksi myös uusille valtuutetuille. Toivon, että kirkon lämmitysjärjestelmästä päätettäessä tutkitaan maalämmön mahdollisuus todellisena vaihtoehtona loppuun saakka.”
Kirkkoherran esitys:
Annetaan asia kirkon korjaustoimikunnalle valmisteltavaksi.
Kirkkoneuvosto 13.5.2015 § 87
Kirkkovaltuuston kokouksessa 15.1.2015 valtuutettu Esko Petäjä
teki alla oleva aloitteen:
”Esitän, että Veikko Hakalan jättämä esitys maalämmöstä tehdään
tunnetuksi myös uusille valtuutetuille. Toivon, että kirkon lämmitysjärjestelmästä päätettäessä tutkitaan maalämmön mahdollisuus todellisena vaihtoehtona loppuun saakka.”
Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 28.1. asian kirkon korjaustoimikunnalle valmisteltavaksi.
Kirkonkorjaustoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12.3. Asian
käsittelyn yhteydessä todettiin tuolloin, että maalämpö pääkirkon
lämmitysmuotona on vaihtoehto, sillä hakelämmityskontin rakentamiselle ja sijoittamiselle kirkon viereen puistoalueeksi merkitylle
alueelle tuli hakea poikkeuslupaa ELY-keskuksesta. Poikkeuslupaa
oli anottu 19.11.2014, mutta lupaa ei ollut myönnetty vielä kirkon
korjaustoimikunnan kokoukseen 12.3. mennessä.
Niinpä kirkon korjaustoimikunta totesi (pöytäkirja 1/2015, § 5), ettei uutta tietoa asiasta ollut tullut, vaan päätettiin antaa Heikki Saviojan laskelmat kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle tiedoksi.
ELY-keskus myönsi hakelämmityskontin rakentamiselle poikkeusluvan 17.3.2015.
Ohessa Heikki Saviojan tekemä laskelma (kirkon korjaustoimikunta
1/2015, § 4):
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Kohde:
ISONKYRÖN PÄÄKIRKKO
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTOS
61500 ISOKYRÖ
MAALÄMPÖ JA KIINTEÄ POLTTOAINE
LVIA-TÖIDEN ALUSTAVAT KUSTANNUSARVIOT
Kohta: Aihe:
Maalämpö
Kiinteä polttoaine
Euroa
Euroa
Euroa
EuroA
1
LÄMPÖ-, VESI- JA VIEMÄRITYÖT
1.1
Lämmön kehityslaitteet,
122000
70000
lämmönjakokesk.
1.2
Lämpöjohdot ulkopuoli2000
4500
set
1.3
Patterit ja verkosto, sul37000
14000
ku- ym.laitteineen
1.4
Käyttövesiputkistojen
1000
1000
muutokset
1.5
Eristykset
2000
2000
1.6
Purkutyöt
2000
2000
YHTEENSÄ (1)
166000
93500
2
ILMASTOINTITYÖT
2.1
Ei ilmanvaihtotöitä
0
YHTEENSÄ (2)
0
0
3
RAKENNUSAUTOMAATIOTYÖT
3.1
Kiinteistövalvontajärjes4000
4000
telmä
YHTEENSÄ (3)
4000
4000
4
RAKENNUS- JA SÄHKÖTYÖT
4.1
Rakennustyöt, maankai10000
16000
vuu, perustus
4.2
Sähkötyöt (lämmitysjär15000
2000
jestelmästä aih.)
YHTEENSÄ (4)
25000
18000
5
RAKENNUTTAJAN KUSTANNUKSET
5.1
Rakennuttajan kustan3000
3000
nukset
5.2
Suunnittelu (n.100h sis.
6000
6000
lämmitysjärj.)
YHTEENSÄ (5)
9000
9000
€ (alv=0%)
Yhteensä:
204000
124500
Maalämmön osalta sähkön investointikulut 15.000,-€
Maalämmön osalta sähkön energia ja siirtomaksut 15680,- € /vuosi
Em. maksuissa huomioitu loistehon kompensointi, joka sisältyy myös investointiin.
Kiinteän polttoaineen energia- ja perusmaksut 7372,80 € /vuosi
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Lisäksi huomioitava investoinnin vuosikustannukset, korot ym kustannukset,
sekä mahdollisesti saatavat avustukset.

Ohessa vielä kirkon korjaustoimikunnan 10.9.2014 tekemä esitys:
”Todettiin, että
- investointina kiinteä polttoaine/hake on edullisempi kuin
maalämpö
- Isonkyrön Lämmön tarjouksen mukaiset vuosikustannukset
hakkeella kolmasosan pienemmät kuin meidän laskelman
mukaisesti maalämmöllä. Siinä sähkön kustannukset suuret
sekä liittymän suurentamisesta johtuen että sähkön
kulutuksesta johtuen. Käyttökustannukset laskettu saman
tehon perusteella on vertailukelpoinen
- avustukset pienentävät investointien kustannuseroa
- hakkeen toimittajana ja valvonnan järjestämisessä Isonkyrön
lämpö tällä hetkellä ainut realistinen toimittaja
- lämpökontin toimittajat/tarjoajat: Ala-Talkkari ja Säätötuli.
Ala-Talkkarin tarjous näyttää paremmalta
- siunauskappelin osuus huomioidaan myös. Sen piirustukset
Heikki Saviojalle. Seinän paksuus? Ikkunat ovat 2-kertaiset.
Hannu Lintala katsoo yläpohjan eristyksen.
Päätettiin esittää neuvostolle, että
- valitaan kirkon lämmitysmuodoksi kiinteä polttoaine/hake,
koska se on edullisempi sekä investointina että käytössä
kuin maalämpö. Päätös on ehdollinen koska ei ole varmuutta
saadaanko rakennuslupa/poikkeuslupa kontin
rakentamiselle.
- hakkeen toimittajaksi ja valvonnan suorittajaksi hyväksytään
ehdollisena Isonkyrön Lämpö oy:n tarjous. Sen mukaiset
vuosikustannukset hakkeella pienemmät kuin meidän
laskelman mukaisesti maalämmöllä.
- käydään urakkaneuvottelut Isonkyrön lämpö oy:n kanssa
lämpökontin toimittajaksi esitetään ehdollisena AlaTalkkaria, koska sen tarjous näyttää paremmalta. Käydään
tarkennetut urakkaneuvottelut molempien Ala-Talkkarin ja
Säätötulin kanssa ja katsotaan valinta sen perusteella. Käydään tarkennetut urakkaneuvottelut mahdollisesti uusien piirustusten uusilla teholuvuilla.”
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS 25.9.2014:
”Neuvosto käsitteli uudelleen aikaisemman vanhan päätöksensä,
jossa oli esillä maalämpöön siirtyminen.
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.
Rakennuslupa/poikkeuslupa-anomus kontin rakentamiselle laitetaan
vireille.
Tarpeen vaatiessa palataan maalämpövaihtoehtoon, mikäli tarvittavat hakelämmitykseen liittyvät ehdot eivät täyty.”
Kirkkoherran esitys:
Maalämpöä on pidetty kirkon lämmitysvaihtoehtona siihen saakka,
kunnes tarvittavat ehdot hakelämmityksen toteuttamiseen täyttyvät. Laskelmat puoltavat hakelämmitysvaihtoehtoa.
Hakelämmityksen rakentamiseen vaadittava poikkeuslupa on saatu,
joten esitän valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi ja hakelämmitysvaihtoehdon toteuttamista.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotus hyväksyttiin. Viedään asia valtuustolle ja esitetään valtuustoaloite loppuun käsitellyksi.
Kirkkovaltuusto 27.5.2015:
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä
aloitteen käsittelyn ja päättää, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä aloitteen käsittelyn ja päätti, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty.
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8 § SEURAKUNTALAISALOITE/MÄNTYLÄ: LYHYTELOKUVA
Seurakuntalaisaloite: Jaana Mäntylä.
Lyhytelokuvan toteuttaminen Jeesuksen viimeisistä hetkistä
Raamatun evankeliumeja mukaillen. Työnimi: Kyröläänen Jeesus-passio. Toteutus tapahtuisi Isonkyrön alueella, maastossa,
suurelta osin vapaaehtoisin isokyröläisin voimin. Tarvittaessa
selvitettäisiin apurahamahdollisuuksia kuvaajan/leikkaajan kuluihin sekä vaatetukseen. Aikataulusuunnitelma: käsikirjoitus kesällä 2015 –> kuvaukset, jälkikäsittelyt –> ensi-ilta helmikuussa
2017 (ennen pääsiäistä) Aloite kokonaisuudessaan liitteenä 3.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoherra esittää kirkkovaltuustolle, että se lähettää asian
neuvostolle valmisteltavaksi.
Kirkkovaltuuston päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
9§

SEURAKUNTALAISALOITE/MÄNTYLÄ: REISSUNALLE
Seurakuntalaisaloite: Jaana Mäntylä. Nalle (tai muu pehmolelu)
kiertää isokyröläisissä lapsiperheissä mukanaan vihko, mihin nallen vaiheet kirjautuvat muutamalla sanalla tai perheen niin halutessa jopa valokuvin. Nalle viipyisi perheessä esimerkiksi viikon
ja siirtyisi seurakunnan nimeämän henkilön toimesta uuteen
osoitteeseen. Samalla seurakunta voisi toimittaa perheeseen kiitokseksi nallen hoivasta hengen/ruumiin/mielihyvän evästä jossakin muodossa. Vaihto voisi toisinaan tapahtua myös jumalanpalveluksen yhteydessä kirkon etuosassa, jolloin lapsi luovuttaisi
nallen seuraavan perheen lapselle. Jo käydyn keskustelun pohjalta voisi miettiä, miten tässä voitaisiin ottaa huomioon allergiaperheet. Aloite kokonaisuudessaan liitteenä 4.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoherra esittää kirkkovaltuustolle, että se lähettää asian
neuvostolle valmisteltavaksi.
Kirkkovaltuuston päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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10 §
ILMOITUSASIOITA
1. ALKUVUODEN MENOT JA TULOT
Liitteenä 5 Selvitys alkuvuoden menoista ja tuloista 1.1.–
31.3.2015.
2. PÄÄKIRKON HAKELÄMMITYSKONTIN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY JA URAKOITSIJAN VALINTA Isonkyrön kirkon hakekontin laittamiseksi on saatu poikkeuslupa.
Urakkatarjousten tarkennusneuvottelut ovat olleet. Saatu tarkennetut tarjoukset. Tarjousten erittelyhinnat ovat verottomia,
joihin sisältyivät myös perustuslaatta ja tuhka-astiat. Veljekset
Ala-Talkkari Oy 82500 € + alv Säätötuli oy 81543,77 € +alv.
Seuraavassa viimeisimmät loppusummat ovat verollisia, mutta
eivät sisällä perustuslaattaa eikä Säätötulen hinta sisällä tuhkaastiaa (1330,-).Veljekset Ala-Talkkari Oy 86800 € Säätötuli oy
85463 €. Tällöin verollinen loppuhinta olisi Säätötulella tuhkaastian kanssa 86793,-€, eli ero olisi 7,-€. Tarjousten vertailussa
todettiin, että: tarjoukset lähellä toisiaan, pohjatöissä on eroa.
Vertailun vuoksi pyydetään pohjatöistä tarjouksia muiltakin.
Kirkkoneuvosto päätti (13.5.2015 § 88) tilata hakekontin Veljekset Ala-Talkkari Oy:ltä. Päätös on ehdollinen siihen saakka kunnes on saatu rakennuslupa hakekontin pystyttämiselle.
3. KIRKON HAKELÄMMITYSKONTIN POHJA- JA VALUTYÖT.
Kirkkoneuvosto päätti (13.5.2015 § 89) tilata Keijo Hissan tekemään laatan ja Maansiirto Maunukselan tekemään tarpeelliset
kaivinkonetyöt. Todettiin, että muotteja saadaan käyttöön Hannu Lehtorinnalta.
4. KIRKON LÄMMITYSPUTKISTOJEN UUSIMISEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY JA URAKOITSIJAN VALINTA. Kirkkoneuvosto päätti (13.5.2015 § 90) tilata työn LVI-työ S. Keisaselta tuntihintatarjouksen ja tarvikehinta-tarjouksen perusteella.
5. HAKEKONTIN VÄRIEHDOTUS
Hanna Lyytinen/Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy: Kontin
väriehdotus: Kaikki metalliosat rautaruukin väri RR 32, tumma
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ruskea, betonitukimuurit betonipintaiset (pinta puhtaaksi valettu
muottilauta tai – vaneri. Pinnoitteet ja maalit eivät pysy maata
vasten olevien betonirakenteiden pinnassa. Betoni tulee tummenemaan ja sammaloitumaan ajan kuluessa.) Päädyimme ruskeaan
yleisväriin, jotta siilo näyttäisi olevan täysin oma tekninen kokonaisuutensa eikä pyrkisi mitenkään sulautumaan tai liittymään
kirkkoon. Tupapunainen valkoisin listoituksin olisi erittäin näkyvä ja heikentäisi kirkon visuaalista arvoasemaa. Mikäli siiloa ei
pystytä painamaan syvemmälle rinteeseen, on todennäköistä, että siilo jää näkyviin jokaisesta katselusuunnasta. Tumma ruskea
jää puun runkojen lomaan ja aikaa myöten verhoutuu ympärille
kasvatettavien suojakasvien taakse.
6. SANKARIHAUTAUSMAAN KIVIEN MAALAUS JA VANHAN
KIRKON RANNAN PUHDISTUS
Todettiin kiitollisena, että
- Lions Club on tehnyt Sankarihautausmaan kivien maalauskökät Ari Suokon johdolla 18.-20.5.2015. (Asiaa käsitelty taloudellisessa jaostossa, ja kirkkoneuvostossa 18.3.2015 § 62)
- miesten kökkäporukka on puhdistanut Vanhan kirkon rantaa
29.5.2015
7. KESÄTEOLOGIN PALKKAUKSESTA JA VUOKRASTA
PÄÄTTÄMINEN.
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan (13.5.2015 § 94) kirkkoherran seuraavan esityksen: ”Kirkkoherra ilmoitti Isonkyrön
seurakunnan viime vuonna teologiharjoittelupaikkaa tarjoavaksi
harjoitteluseurakunnaksi vuonna 2015. Teologisesta tiedekunnasta tarjottiin seurakuntaamme harjoittelupaikaksi espoolaiselle
teol. yo Jussi Malkamäelle. Jussi Malkamäki aloittaa palkattoman
harjoittelujakson eli ”työssäoppiminen seurakunnassa”. Kyseessä
on opintoihin liittyvä kuukauden mittainen harjoittelu, jonka aikana on tehtävä ennalta määritellyt tehtävät. Harjoittelun ohjaajana toimii kappalainen Eero Holma. Lisäksi Jussi Malkamäki jatkaa kesäteologina harjoittelujakson jälkeen. Talousarviossa on
varauduttu kesäteologin palkkaa varten. Malkamäki toimii harjoittelussa 15.5.–14.6. sekä kesäteologina 15.6.–31.7. Kesäkuun
alussa on seurakuntamme toinen rippileiri, johon hän osallistuu
opettajana. Heinäkuussa ovat lastenleirit, jossa häntä tarvitaan
ohjaajana. Muuten kesäteologijaksollaan Malkamäki toimii aputyövoimana papiston ja diakonin kesälomien aikana. Kirkkoherra
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laatii hänelle vapaa-aikasuunnitelman kesäteologijaksolle. Työsuhteeseen otetun teologian- ja kanttoriopiskelijan kuukausipalkan tulee olla haarukassa 1155,42–1780,54 euroa (Teologian,
kanttori-, nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelija, KirVesTes
liite 5, 3 §). Esitän teol. yo Jussi Malkamäen kuukausipalkaksi
1500 e, perusteluina opintojen määrä (3. opiskeluvuosi sekä kasvatustieteen opintoja). Lisäksi esitän, että hän voi käyttää seurakuntatalon asuntoa ja maksaa asunnon sähkö- ja vesimaksut kesäteologijakson ajalta.”
8. PAPPILAN PUTKIREMONTTI
KN 18.3.2015 § 53 SUUNNITELMAN TOTEUTUS
Kellarissa uusittu kaikki käyttövesiputket, lähinnä entisen pannuhuoneen katossa
Putket kellarista 1. kerroksen kappoihin ja kapoissa aina kirkkoherranvirastoon kappalaisen huoneeseen asti uusittu.
Piispanhuoneen kapasta uuteen yläkomeroon asti putket uusittu
Komerosta lähtee uudet putket eteisen uusille vessoille.
Kappojen etulevyt/paneelit uusittu, apukeittiön väliseinän levytystä purettu tarpeellisilta osin. Pienempiä purkuja mm. kylpyhuoneen katossa 2. kerroksen hormissa ja kappalaisen huoneen
kapassa.
- Piilossa olevat putket tehdään yleensä muoviputkella ja näkyvät putket valkoisella komposiittiputkella.
- Vanhojen käyttövesiputkien uusiminen pappilassa toteutettu
hiihtoloman ajalla 23.-27.2.2015 kun päiväkerhot ja muu toiminta olivat vapaalla.
-Putkimiehet aloittivat 23.2. klo 7. uusimalla ensin linjaa piispanhuoneesta lähtien, päiväkerhotätien työhuone ja lasten pikkuhuone.
- apukeittiössä seinä auki, em. linjan putket tullevat kellarista siinä kohtaa ilmeisesti seinän sisällä. Siitä myös asunto-osan
WC:aan. Laitetettiin uusia sulkijoita jotta voi tarpeen mukaan
poistaa vain osasta vedentulon.
-Vintin WC käyttövesiputken linjaus vintin pikkuhuoneen nurkassa olevan ”ilmastointiputkien komeron” kautta alakerran
WC:hin. Seinään lisätty luukku, jonka voi avata.
- keittiön linja noussee kellarista erikseen, uusittu kokonaan.
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- Arto Tammela ollut mukana tekemässä kirvesmiestöitä. Valvojana Hannu Lintala.
Vanhat putket olivat huonossa kunnossa.
Työ valmistui hyvässä ajassa. Pyydetty Hannu Lintalaa tekemään
työn dokumentointi. Tulee myös laittaa merkinnät putkiin.
Kustannukset: n. 6000 €, josta Isonkyrön LVIS:n lasku 3800 € ja
kirvesmies n. 1000 €.
9. SRK-TALON PUTKIREMONTIT
Hannu Lintalan tekemä selvitys: Srk-talo, putkiremontti, toteutus
23.-28.3.15.
Pannuhuoneesta lähtien uusittu putket.
- Takkahuoneessa katossa piilossa, uudet gyproc-levyt (vain
osassa, missä putket menevät eli ikkunaseinän kohta ja osin eteisen välisen seinän kohta) ja maalaus. Takkahuoneesta putket
käytävään (eteiseen), johon sulkijat käytävässä oleville aiemmin
uusituille putkille (ei uusittu nyt putkia) Putket käytävässä (eteisessä) kääntyvät vessoja kohti ja menevät näkyvissä vessojen
vastaista seinää pitkin saliin, josta edelleen keittiön kattoon.
Vessoihin ja pukuhuoneeseen otettu haarat käytävän putkesta ja
vessan ja pukuhuoneen putket uusittu, ovat näkyvissä.
- Keittiön kattoon menevät näkyvät putket valkoista komposiittiputkea, ne haaroitettu eri kalusteille keittiön katossa. Eri kalusteiden putket keittiössä uusittu.
Keittiön katossa putket piilossa. Kattolevyjen irrottaminen/nostaminen ja uudet muoviputket.
Siivouskomeron rättipatteri uusittu sähköiseksi (ei enää hyväksytä ns. lämminvesipatteria)
- Sulkijoita lisätty, että saadaan eri linjoja kiinni, jos jotain sattuu.
- Asunnon osalta putket tulevat nyt kattokanaalia pitkin pannuhuoneesta vaatehuoneeseen. Vaatehuoneesta putket uusittu
eteisen ja tuulikaapin katossa muoviputkella. Kylpyhuoneessa
näkyvät putket uusittu. Eteisen katto uusittu.
Painekoe tehdyille putkilinjoille on tehty Isonkyrön LVIS teki
työn tuntien mukaan (tuntihintatarjous, 37 € + alv. Lisäksi matkakorvauksia ei makseta ja putkitarvikkeista saa n. 20 % alennuksen. Kaikista osista ei kylläkään saa samaa alennusta.
- Arto Tammela mukana tekemässä kirvesmiestöitä. Valvojana
Hannu Lintala.
- asunnon saunan ja pesuhuoneen kunto osin heikko. Saunan lauPöytäkirjan
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teet huonot ja alaosan laatat huonosti kiinni. Samoin pesuhuoneen laatat osin irti mm. suihkukaapin takaa. Laitettu maton
päälle. Paranneltu jotain nyt että ei heti tipu.
Emäntä Anna-Maija Arkkola esitteli tehtyä remonttia. Edellisten
lisäksi:
- keittiön rättipatteri uusittu sähköllä lämpiäväksi
- v. 1978 hankittu perunan kuorimakone poistettu samalla. Se
oli huonokuntoinen eikä ole enää laitettu takaisin. Selvitetään
uuden hintaa, mikäli on vielä tarvetta.
- asunnon saunan ja pesuhuoneen korjaus olisi tarpeen. Mahdollinen pesuhuoneen seinien ja lattian uusiminen. Edellisten lisäksi saunan lattian pesuveden kaato on nyt johdettu putkella
pesuhuoneeseen.
- asunnon keittiön patteriputken kiinnitys (ollut aikaisemmin
kaapin sisällä)
Pyydetään Hannu Lintalaa selvittämään asunnon saunan ja pesuhuoneen kuntoa, miten kiireellinen korjaus olisi. Eräs mahdollinen ajankohta remontille 31.7. jälkeen
Otetaan esille putkiremontista mahdollisesti jäävän määrärahan
käyttö pesuhuoneremonttiin.
KN 13.4.2015 § 73. Todettiin, että remontti on toteutunut ihan
hyvin ja hyvässä ajassa.
Korjauksen yhteydessä laitettu takkahuoneen kattoon 12 kpl
led-valoja. Upotettu ne kattoon. Tehot 5 W kukin ( KN
18.3.2015 § 56.)
10. SEURAKUNTIEN RAKENNEMUUTOS HYLÄTTIIN
KIRKOLLISKOKOUKSESSA
Kirkkoherra Artturi Kivineva selvitti asiaa seuraavasti. Turussa
kokoontuva kirkolliskokous äänesti seurakuntarakenteen uudistuksesta torstaina 7.5.2015. Lakivaliokunnan mietintö hylättiin
äänin 78–31. Koska kyseessä oli lainsäädäntöön liittyvä muutos,
läpi meno olisi tarvinnut toteutuakseen ¾ määräenemmistön tuen. Torstain 1. käsittelyssä lakivaliokunnan mietintöön tehtiin
kolme muutosehdotusta, jotka nekin kaatuivat äänestyksessä jo
aiemmin torstaina. Seurakuntien pitää jatkossa tehdä paikallisesti
omat tarvittavat ratkaisunsa nykylainsäädännön mukaan. Käytännössä tämä merkitsee seurakuntaliitoksia tai nykymuotoisen
seurakuntayhtymän perustamista. (Kirkon Tiedotuskeskuksen
uutinen 7.5.2015)
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11. Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2015 koskien valtion korvauksen
jakamista seurakunnille sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymien maksut Kirkon keskusrahastolle vuodesta 2016 alkaen. Liite 6.
Kirkkovaltuusto 27.5.2015:
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää merkitä asiat
tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 §
ALOITTEET
-12 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus:
Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen (liite 5)
ja päätti kokouksen klo 18.45 .
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