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1§
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen alussa kesäteologi Tiia Orpana piti alkuhartauden.
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 Esko Petäjä ja Väinö Pollari.
Tarkastus tapahtuu heti kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on nähtävillä virastossa kirkkoherranviraston aukioloaikana
2.6.-2.7.2016.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi vuorossa olevat Esko Petäjän ja Väinö Pollarin, 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§
HAUTAINHOITORAHASTON MUUTOKSEN VUOKSI TALOUSARVIOON
MUUTOS VUODELLE 2016
Kirkkoneuvoston päätös 18.5.2016 § 75:

KiPa-koulutuksessa tuli esille mahdollinen hautainhoitorahaston liittäminen srk:n kirjanpitoon ja hoitaminen srk:n kirjanpidon yhteydessä omana taseyksikkönä . Hoitaminen olisi jatkossa yksinkertaisempaa. Nyt se on erilliskirjanpitona (= omana taseyksikkönä) ja
hoidetaan samojen ohjeiden mukaan kuin mitä seurakuntien kirjanpidosta on annettu (samat tuloslaskelma- ja tasekaavat, samat tilit,
samat kirjanpidon periaatteet).
Hoitosopimuksiin liittyvä kirjanpito ilman hautainhoitorahastoa. Kesähoitosopimuksista saadut tulot kirjataan srk:n tuloslaskelmaan tilille 3230 tehtäväalueelle Haudanhoitosopimukset
Saaduista ennakoista puretaan yhden vuoden osuus srk:n tuloslaskelmaan tilille 3239(=Jaksotetut hoitomaksut)vuosittain.
Yli yhden vuoden pituisesta hh-sopimuksesta saadut tulot kirjataan
srk:n taseen pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan saaduiksi ennakoiksi (tili 2390)
Tilinpäätöksen yhteydessä pitkäaikaisen vieraan pääoman saaduista
ennakoista siirretään seuraavan tilivuoden osuus lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan tilille 2538 (=saadut ennakot)
Hoitosopimuksiin liittyvä rahaliikenne on seurakunnan sisäistä.
Srk:n tuloslaskelmaan tehtäväalueelle Haudanhoito-sopimukset kirjataan sopimushautojen hoidosta aiheutuneet välittömät tilikaudelle
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jaksotetut palkkakulut sivukuluineen, tarvikkeet, palvelujen ostot,
vuokrat ja muut kulut.
- Em. tehtäväalueelle kirjataan myös välilliset kulut eli hoitosopimuksien osuus hallinnon vyörytyskuluista sekä sisäisistä vuokrakuluista ja muista mahdollisista sisäisistä kuluista kustannusten kohdentamisen yhteydessä (sisäisinä kuluina).
Seurakunnan tilinpäätöksen liitetiedoksi tehdään selvitys haudanhoitosopimuksien olennaisista vastuista.
- Tehtäväalueella Haudanhoitosopimukset tuotot ja kulut tulee olla
usean vuoden aikana yhteensä lähellä toisiaan.
- Vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä on tehtävä johtopäätökset siitä, onko haudanhoitosopimusten hinnoittelu kohdallaan kuluihin
nähden.
- Tilinpäätöksessä hoitosopimusten tuotot ja kulut ovat srk:n tuloslaskelman tuotoissa ja kuluissa mukana.
Erilliskirjanpidon hautainhoitorahastosta luopuminen
Seurakunnalla on oikeus hoitaa hoitosopimuksiin liittyvä kirjanpito
joko omana taseyksikkönä taikka srk:n kirjanpidon yhteydessä
omana taseyksikkönä.
Jos hoitosopimuksia ei ole paljon, helpoin tapa on seurakunnan kirjanpidon yhteydessä. Tämä edellyttää, että kirjanpito on kunnossa.
Jos hoitosopimuksia on paljon, helpoin tapa hoitaa kirjanpito lienee
oma taseyksikkö eli hhr.
Hautainhoitorahaston tasetta ei saa yhdistää seurakunnan taseeseen,
jos
tase-erät eivät anna oikeaa tietoa ja jos hhr:lla on runsas yli- tai alikatteisuus.
Seurakunnan ja hautainhoitorahaston taseet yhdistetään rivi riviltä
Hautainhoitorahaston taseen vastattavaa -puolella erät ovat vieraan
pääoman saaduissa ennakoissa. Jos ainaishoito-sopimuksista on jäljellä pääomaa, se on omassa pääomassa.
Hautainhoitorahaston taseen vastaavaa -puolen erät yhdistetään
srk:n taseeseen luonteensa mukaisille tileille
Esitetään, että hautainhoitorahasto pidetään srk:n kirjanpidon yhteydessä omana taseyksikkönä. Siirto vuonna 2016 jotta KiPan tie-
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toihin ei perusteta enää hautainhoitorahastoa omana taseyksikkönä.

Hautainhoitorahaston talousarvion poistaminen ja summien siirtäminen varsinaisen talousarvion puolelle kustannuspaikalle 405.
Liite 2.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:
Ehdotetaan neuvoston ja valtuuston hyväksyttäväksi.
TALOUDELLINEN JAOSTO:
Ehdotus hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Liitteenä myös tase-erittely hautainhoitovaroista. Liite 3.
Ehdotus hyväksyttiin.

Kirkkovaltuusto 1.6.2016:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen.
Kirkkovaltuuston päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
6§
TILINPÄÄTÖKSEN JA VUOSIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
VUODELTA 2015
Kirkkoneuvoston päätös 17.3.2016 § 38:

Liite 4. 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).
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Oheisena on vuoden 2015 tilinpäätösmateriaalia
- toimintakertomus 2015, jossa on työmuotojen toimintakertomukset,
- tasekirja, joka sisältää talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen.
KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:
Esitetään, että kirkkoneuvosto
- käsittelee toimintakertomuksen 2015 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 76704,35 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä -tilille.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto käsitteli toimintakertomuksen 2015 sekä työmuotojen toimintakertomukset ja liitti ne tilinpäätökseen seurakunnan
toiminnan kuvauksena ja arviointina.
Käytiin läpi toimintakertomus ja tilinpäätös ja tehtiin tarvittavat korjaukset.
Kirkkoneuvosto
- käsitteli tilinpäätöksen, allekirjoitti sen ja päätti lähettää sen tilintarkastajille ja
- esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 76704,35 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä -tilille
Kirkkovaltuusto 1.6.2016:
Liite 4. Isonkyrön seurakunnan tasekirja, tilinpäätös ja toimintakertomus 2015.
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan tasekirjan vuodelta 2015 ja
vahvistaa sen liitteen 4 mukaisena ja vahvistaa vuoden 2015 tilinpäätöksen. Tilikauden ylijäämä 76704,35 euroa siirretään edellisten
tilikausien ylijäämä -tilille.
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Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan
tasekirjan vuodelta 2015 ja vahvisti sen liitteen 4 mukaisena ja vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen. Tilikauden ylijäämä 76704,35 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä -tilille.
7§
TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2015
Kirkkoneuvoston päätös 17.3.2016 § 38:

Neuvosto antoi tili- ja vastuuvapauden myöntämisen valtuuston käsiteltäväksi.
Isonkyrön seurakunnan tilintarkastajat ovat saaneet tilintarkastuksen vuodelta 2015 päätökseen. Tilintarkastuskertomus liitteen 4 lopussa, sen liitteenä 5.
Tilintarkastajat esittävät vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan
hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. –
31.12.2015.
Kirkkovaltuusto 1.6.2016:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen liitteen 4 mukaisena ja myöntää vastuuvapauden.
Kirkkovaltuuston päätös:

Talouspäällikkö Raili Raunio poistui kokouksesta päätöksen teon ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin.

8§
ISONKYRÖN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA
Kirkkoneuvoston päätös 18.5.2016 § 69:

Isonkyrön seurakunnalle on laadittu ja hyväksytty vuonna 2012
”Suojaksi matkalle” –strategia vuosille 2012-2015. (Strategiaa on tullaan esittämään myöhemmin päivitettynä kirkkovaltuustolle, että
sen linjauksin edetään tavoitteita toteuttaen vuoteen 2020.) Seurakuntastrategian alle on laadittu vuonna 2013 myös kiinteistöstratePöytäkirjan
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gia, jota on vuosittain tarkistettu. Nyt on henkilöstöstrategian vuoro.
Kiinteistö- ja henkilöstöstrategian valmistelussa, tarkistuksessa, toteutuksessa ja arvioinnissa huomioidaan seurakunnan talouden tasapainottamisen ohjelma vuosille 2016—2020.
Henkilöstöstrategiaa on käsitellyt ja valmistellut strategian ohjausryhmä. Nyt esillä olevaan henkilöstöstrategiaehdotukseen on lisätty
työalojen kuvaukset kustannuspaikoittain ja niihin liittyvä työvoimatarve. Strategiassa on tehty linjauksia, jotka tulee ottaa huomioon ja
totetukseen muutosvaiheessa, jota parhaillaan eletään. Seurakunta
laatii talouden tasapainotusohjelmaa, jossa tavoitellaan merkittäviä
vuosittaisia säästöjä käyttömenoista tuleville vuosille. Siksi myös
henkilöstöstrategia linjauksineen on tarpeen. Se on lisäksi ohjelma
esimiestyöskentelyyn, työntekijöiden ja luottamushenkilöhallinnon
väliseen yhteistyöhön sekä työntekijöiden ja työyhteisön hyvinvoinnin edesauttamiseen.
Työntekijöiltä ja strategian ohjausryhmältä on pyydetty palautetta
esillä olevasta viimeisimmästä versiosta. Liitteeksi tuleva vuosittainen henkilöstösuunnitelma käsitellään erikseen. Siihen tulee päivitetyt tehtäväkuvaukset ja linjauksia tulevan toimintavuoden henkilöstötarpeista.
Isonkyrön seurakunnan henkilöstöstrategiaesitys 2016-2020 ”Matkalla palvellen” on liitteenä 5.
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöstrategian ja esittää
sitä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin pienin muutoksin.
Kirkkovaltuusto 1.6.2016:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen.
Kirkkovaltuuston päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjan
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9§
MÄÄRÄALAN MYYMINEN ELY-KEKUKSELLE KYLKISALONNEVASTA
METSO-OHJELMAAN
Kirkkoneuvoston päätös 18.5.2016 § 74:

Isonkyrön seurakunta saanut ostotarjouksen Ilmajoella sijaitsevan
Marjametsän metsän määräalasta 7,1 ha. E-P:n ELY-keskus tarjoaa
Suomen metsäkeskuksen puustotietoihin perustuen 51700 € oheisen karttaliitteen mukaisesta n. 7,1 ha määräalasta tilalla Marjametsä
6:50 (145-402-6-50).
Yhteydenotto vuonna 2015 Liite 6A.
Ostaisivat määräalan luonnonsuojelutarkoituksiin. Liite 6B.
Tarjous on voimassa 31.3.2016 saakka edellyttäen, että alue on
Suomen metsäkeskuksen puustotietojen (12.8.2015) mukaisessa
kunnossa ja ympäristöministeriö hyväksyy tarjouksen.
KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:
Pyydetty MHY:n Mika Saaren lausunto.
Keskustellaan asiasta.
TALOUDELLINEN JAOSTO:
Onko vaikutusta turvealueen vuokrasopimukseen? Tiedustellaan.
Periaatteessa suhtaudutaan myönteisesti. Keskustellaan aikataulun
muuttamisesta.
-MHY Mika Saari 26.1.2016:
- metsätaloussuunnitelman ao. kohdat liitteenä 7
- tarjous näyttäisi olevan ihan hyvä, 7281 €/ha
- nykyinen puustomäärä alueella ei ole kovin suuri
- 7,1 ha on suurempi kuin tärkein luonnonsuojelualuekohta. Se
takaa, että molempiin päihin näkyisi jäävän suoja-aluetta, myös
mahdollisen turvealueen ja tärkeimmän luonnonsuojelualuekohdan väliin
-Tiedusteltu puhelimitse Vesa-Pekka Simulalta turvealueeksi vuokratun alueen mahdollista vaikutusta tarjoukseen. Liitteenä turvealueen
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vuokrasopimus Liite 8.
Hän ilmoitti, että alueet eivät mene päällekkäin. Lähetetty vielä kirje
ja kartat hänelle.
Samalla tiedusteltu puhelimitse Vesa-Pekka Simulalta tarjouksen
voimassaoloajan mahdollista jatkamista. Kauppa täytyy alistaa Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Voimassaoloaikaa voidaan hänen
mukaansa jatkaa. Periaatteessa tarjous voimassa tämän vuoden.
KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:
Keskustellaan asiasta.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS 11.2.2016:
Päätettiin tehdä tutustumisretki alueelle ja siirtää asian käsittely.
KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:
Esitämme, että hyväksyisimme valtion tarjouksen Metso-ohjelmaan
liittämisestä.
TALOUDELLINEN JAOSTO:
Ehdotus hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Todettiin, että Isonkyrön seurakunta saanut ostotarjouksen Ilmajoella sijaitsevan Marjametsän metsän määräalasta 7,1 ha.
E-P:n ELY-keskus tarjoaa Suomen metsäkeskuksen puustotietoihin
perustuen 51700 € oheisen karttaliitteen mukaisesta n. 7,1 ha määräalasta tilalla Marjametsä 6:50 (145-402-6-50). Tarjouksen voimassaoloaikaa on jatkettu.
Ely-keskus ostaisi määräalan luonnonsuojelutarkoituksiin. Liite 6B.
Päätettiin ehdottaa kirkkovaltuustolle, että alue myydään Elykeskukselle. Päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja
hyväksyttäväksi Ympäristöministeriöön.
Kirkkovaltuusto 1.6.2016:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen.
Päätös vaatii määräenemmistön.
Pöytäkirjan
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Kirkkovaltuuston päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
10 §
ILMOITUSASIOITA
Kirkkoneuvoston päätöksiä:
1.
KIRKKOJEN KORJAUSTOIMIKUNNAN VALINTA
Kirkkoneuvosto valitsi toimikunnan sekä pääkirkon että vanhan kirkon korjauksen valmistelua varten ja viemään eteenpäin toimenpiteitä.
Toimikunta voi tarvittaessa kutsua mukaan muitakin asiantuntijoita.
Sen kokoonpanoksi päätettiin:
puheenjohtaja
Kivineva Artturi
jäsenet
Mauno Hölsö
Leskelä Juhani
Ojala Heikki
sähköasiantuntija
Arkkola Juhani
kiinteistöasiantuntija
Lintala Hannu
talouspäällikkö
Raunio Raili
srk-mestari
Karhu Jaakko
Asiantuntijat
Vanhan kirkon korjauksen asiantuntijana
pääkirkon lämmitysasiantuntija tarvittaessa

Hiipakka Erkki
Savioja Heikki

2.
LASKEUTUSALTAAN TEKEMINEN TERVANEVALLE
Hyväksytty suunnitelma kaivaa seurakunnan maalle Mariedahlin tilalle puuttoman suoalueen reunaan laskeutusallas. Liite 9.
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3.
JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTISUUNNITELMAT
KESÄKAUDELLE 2016
Ohessa liitteenä on kolehtisuunnitelma ja jumalanpalvelussuunnitelma Vanhan kirkon kesäkaudelle. Poikkeuksena on sunnuntai 3.7.,
jolloin vietetään II leirin konfirmaatiota. Leirin koosta johtuen konfirmaatio on syytä pitää pääkirkossa, muuten jumalanpalvelukset pidetään kesäkaudella Vanhassa kirkossa (25.6. – 28.8.). Liite 10-11.
4.
PÄÄKIRKON TOIMINNALLISUUSREMONTIN TARKEMMAT
SUUNNITELMAT JA TARJOUSPYYNNÖT
Kirkkoneuvosto totesi kokouksessaan 21.4.2016 (§ 55) että:
- Kirkkohallituksen virallinen päätös suunnitelmien hyväksymisestä on esillä kokouksessa 21.4. Kirkkohallituksen Antti Pihkalan
lähettämä alustava päätösesitys heidän istuntoonsa on liitteenä ja
se on myönteinen.
- Kirkkohallituksen Antti Pihkala lähetti tiedot, että pääkirkon
osalta rakennusavustus on 145 000 €/ 62%.
- Sakastin osalta suunnitelmat ovat vielä kesken LVI- ja sähkösuunnittelun osalta ja toteutus on todennäköisesti vuonna
2017, muilta osin toteutus kesällä 2016
- Määräraha tälle vuodelle oli 100.000 €. Avustuksen ko. summaan kohdistuva osuus huomioidaan ja voi ylittää sen verran.
- On useita eri tahoja, joiden kanssa työtä jatketaan. Hanna Lyytinen suunnittelijana ja lisäksi LVI- ja sähkösuunnittelu sakastin
osalta. Kalusteiden ja alttarin osalta tilaukset puusepältä ja rakennustekniset työt rakennusliikkeeltä tai kirvesmieheltä.
- Rakennusteknisten töiden urakan osalta summa ei tule ylittämään 150.000 €:n (alv 0 %) suuruutta (186.000 €, sis.. 24 % alv)
ja ei ole tarpeen laittaa tarjouspyyntöä Hilmaan
Kirkon korjaustoimikunta kokoontui 10.5.2016 arkkitehti Hanna
Lyytisen kanssa. Kokouksessa käsiteltiin yksityiskohtaisemmat arkkitehtisuunnitelmat, joihin tehtiin vielä pieniä muutosehdotuksia,
sekä valmisteltiin tarjouspyyntöjen laatimista. Rakennusteknisissä
töissä ja maalaustöissä asiantuntijoiden (Lyytinen ja Lintala) näkemyksen mukaan tuntihintatarjouksien pyytäminen on perusteltua,
kalustetöissä puolestaan urakkatarjouksien. LVIS-työt tässä vaiheesPöytäkirjan
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sa ovat pieniä ja ne kannattaa teettää lähialueen yrittäjillä, samoin
tarvittavat metallityöt.
Hanna Lyytinen toimittaa kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä
tarkennetut suunnitelmat ja työselostukset ja Hannu Lintala tarjouspyynnöt.
Korjaustoimikunnan kokouksessa remontin toteutusta aikataulutettiin seuraavasti: tarjouspyyntöjen lähettämisen jälkeen haastatellaan
rakennusurakoitsijoita, tarjoukset pyydetään 6.6. mennessä, käsitellään tarjoukset kirkkoneuvoston ylimääräisessä kokouksessa 8.6. ja
työt kirkkosalin puolella pyritään tekemään 4.7. – 31.8. välisenä aikana ja tarvittaessa myöhempäänkin. Valvojana remontissa toimisi
Hannu Lintala.
Kirkkoneuvosto
1. hyväksyi tarkennetut arkkitehtisuunnitelmat ja työselostukset
remonttien toteuttamiseksi.
2. hyväksyi tarjouspyynnöt lähetettäväksi eteenpäin ja Liite 12
3. hyväksyi suunnitellun aikataulun ja remontin valvojan.
Arkkitehtisuunnitelmat ja työselostukset. Liite 13.
Tarjoukset pyydetään viim. 3.6., käsitellään tarjoukset
kirkkoneuvoston ylimääräisessä kokouksessa 8.6.2016.
Todettiin, että rakennuslupaa ei tarvita.
Antti Lammi on kuitenkin tuonut esiin katon kestävyyden
arvioinnin.
5
KIRKKOHALLITUKSEN RAKENNUSAVUSTUSPÄÄTÖKSET
Kirkkohallitus: Antti Pihkala lähetti tiedot Isonkyrön seurakunnan
osalta rakennusavustuspäätöksistä. Isonkyrön pääkirkon sisätilamuutokset,
avustus 145 000 / 62% Isonkyrön vanhan kirkon katon
korjaus,
avustus 22 800 / 62%. Merkittiin kiitollisina tiedoksi.
6.
VANHAN KIRKON KORJAUKSEN TARJOUKSET
Saatu kaksi tarjousta
Pöytäkirjan
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E-P: Tervapinta oy
39.500 €
Uudenkaarlepyyn rakennus ja paanukatto 35.712 €
Päätettiin hyväksyä Uudenkaarlepyyn rakennus ja paanukaton tarjous. Päätös ehdollinen siten, että toteutetaan jos saadaan Kirkkohallitukselta vähintäin 25.000 €:n avustus. Tarvittaessa palataan asiaan
huhtikuun kokouksessa. Koska Kirkkohallitus on Antti Pihkalan
ilmoituksen mukaan antamassa Isonkyrön vanhan kirkon katon korjaukseen rakennusavustusta 22 800 €/ 62% sekä lisäksi pääkirkolle
merkittävän summan, päätettiin, että toteutetaan Isonkyrön vanhan
kirkon katon korjaushanke tänä kesänä.
Urakkaneuvottelu oli ma 25.4. klo 10. Siinä oli mukana myös Juhani
Arkkola. Häneltä on pyydetty mm. suunnitelma ukkosenjohdattimen
uusimisesta. Liite 14.
7.
KIRKON PALVELUKESKUKSEN PALVELUSOPIMUS
Olemme hyväksyneet Kirkon palvelukeskuksen palvelusopimuksen
liitteineen Liite 15.
·
Palvelusopimus
·
liite 1: Palvelukeskuksen palveluihin liittyvä vastuunjako
·
liite 2: Palvelujen hintaliite
·
liite 3: Sopimus tilastojen ja raporttien luovuttamisesta
8.
TYÖNTEKIJÄVALINTOJA
Päätettiin valita:
- nuorisotyön ohjaajan viransijaiseksi Juho Suihkonen 27.5.201631.7.2017.
- vastaavan lastenohjaajan toimeen Aleksandra Riihimäen
1.8.2016 alkaen.
- lastenohjaaja Miia Niemelän sijaiseksi TM Marja-Liisa Latvatalo
7.8.2016 –31.5.2017.
- kesätyöntekijät Liite 16
9.
Tervajoen liikekeskuksen ylimääräinen yhtiökokous on lunastanut Kyrönmaan Sähkön tilat on taloyhtiölle maksamattomia yhtiövastikkeita vastaan. Nyt ne tilat ovat myynnissä ja vuokrattavana.
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10.
PAPPILANSAARI
Valittiin Pappilansaarta varten projektiluonteinen toimikunta. Siihen valittiin Kari Lehtonen, Heikki Ojala ja kirkkoherra.
Tehtävänä on käydä läpi historiaa ja voimassa oleva hoitosuunnitelma ja selvittää, onko se päätösten mukainen. Saataisiin selville, mitä
mahdollisuuksia srk:lla on toimia ja voidaan linjata tulevaisuutta varten alueen käyttö ja hoitosuunnitelma.
11.
KERHOTUVAN VUOKRAUS
Sinikka Tapio, päivähoidon johtaja, Isonkyrön kunta
Kunta haluaa vuokrata kerhotuvan Avoimen Perhetuvan toimintaan.
Tilaan ovat kaikki olleet tyytyväisiä ja lapsia on toiminnassa ollut
hyvin.
Tulevalle toimintakaudelle lapsia on tulossa toimintaan edelleen.
Haluavat jatkaa vuokrasopimusta Kerhotuvan tiloista ajalle
8.8.2016. -3.6.2017. Viime kauden vuokra 7500 € eli 750 €/kk.
Jatketaan vuokrasopimusta.

12.
TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN VALMISTUMINEN TILANNEKATSAUS
Päätetty vielä selvittää srk-talon ja pappilan kunto ja kunnostustarpeet näiden ja kerhoatuvan osalta.
Pyydetty kuntoarviot Hannu Lintalalta. Pidetään kiinteistöstrategiakokous kesäkuun alussa.
Päätettiin tehdä kysely srk-laisille koskien talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Kyselyyn on aikaa vastata 16.5.-5.6. Tiedotetaan paikallislehdessä, netissä ja jakamalla lomaketta mm. päiväkerholaisille
ym. Sirkku Rinnekari lupautui mukaan koostamaan tuloksia.
Muutettiin kokousten aikatauluja siten, että pidetään talouden tasapainottamistyöryhmän seuraava kokous 15.6. kyselyn tulosten ja
kiinteistökuntoarvioiden jälkeen. Viedään esitys talouden tasapaiPöytäkirjan
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nottamisohjelmaksi neuvostolle 15.8. ja valtuustolle 24.8.2016.
Merkitään asia tässä vaiheessa tiedoksi.
Kirkkovaltuusto 1.6.2016:
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää merkitä asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto päätti merkitä asiat tiedoksi.

10 §
ALOITTEET
-

-

11 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus:
Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen (liitteenä 17) ja päätti kokouksen klo 19.04
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