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Aika
22.3.2017 klo 18.00- 18.40
Paikka
Isonkyrön srk-talo
Läsnä
Poissa
puheenjohtaja
Rinnekari Sirkku
x
varapuheenjohtaja Tiitinen Ullamaija
x
jäsenet
Ala-Reini Marjo
x
Erkkilä Leila
x
Haapala Ilmo
x
Hänninen Pentti
x
Jouppi Kaisa
x
Karhu Miira
x
Kauppinen Eeva-Leena
x
Korvola Juha
x
Leskelä Juhani
x
Myllyniemi Pasi
x
Nuuja Aulis
x
Ojala Heikki
x
Petäjä Esko
x
Pollari Väinö
x
Romu Antti
x
Salonen Esko
x
Yliviitala Johanna
x
varajäsenet
Uuttu Raija
x
Heinonen Esa-Matias
x
neuvoston pj
Artturi Kivineva
x
neuvoston jäsenet Hölsö Mauno
x
Ojala Aila
x
talouspäällikkö
Raunio Raili
x
hallintosihteeri
Loukola Paula
Asiat
Pykälät 1-8
Allekirjoitukset

Pöytäkirja
tarkastettu

_______________________________
Rinnekari Sirkku
puheenjohtaja
Isokyrö ___ / ___ 2017

_________________________________
Raunio Raili
pöytäkirjanpitäjä
Isokyrö ___ / ___ 2017

_______________________________
Ilmo Haapala

_________________________________
Pentti Hänninen

Pöytäkirja

Ollut nähtävillä Isonkyrön seurakunnan ilmoitustaululla

nähtävillä

___ / ___ - ___ / ___ 2017
_________________________________________
ilmoitustaulun hoitaja/kirkkoherra
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tarkastajien
nimet
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____ §
____ §

____ §
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1§
KOKOUKSEN AVAUS
Artturi Kivineva piti alkuhartauden. 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”.
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
23.3.–23.4.2.2017.
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. Ilmoitusasioissa jaetaan sakastin korjaussuunnitelmat
tietoksi. Aloite-kohdassa ilmoitetaan tehty aloite.

5§

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 2.11.2016 (133 §) hallinnon
uudistamisesta, johon sisältyi mm. päätös taloudellisen jaoston lakkauttamisesta ja johtoryhmän perustamisesta. Kirkkovaltuusto käsitteli hallinnon uudistamista 16.11.2016 (§ 6). Lisäksi tässä kokouksessa päätettiin toimistosihteerin viran muuttamisesta hallintosihteerin viraksi (§ 5). Puolestaan kirkkoneuvoston kokouksessa 25.1.2017
hyväksyttiin sopimus yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon yksikön
perustamisesta Alavuden, Ilmajoen, Isonkyrön ja Kuortaneen seurakuntien kesken ja sen myötä yhteistyön aloittamisesta 1.4.2017 alkaen (§ 16).
Voimassaoleva ohjesääntö on hyväksytty vuonna 2005, mutta edellä
mainitut hallinnon uudistamistoimenpiteet vaativat kirkkoneuvoston
ohjesäännön päivittämistä.
Liitteenä olevassa ohjesääntöehdotuksessa (liitteenä 2) on otettu
huomioon edellä mainittuja toimenpiteitä, jotta ohjesääntö vastaisi
tulevaa käytäntöä ja mahdollistaisi sujuvan työskentelyn ja päätöksenteon. Ohjesääntö on rakennettu Kirkkohallituksen laatiman malliohjesääntö B:n pohjalta.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS 25.1.2017 (§ 40): Kirkkoneuvosto
käsitteli uuden ohjesäännön ja esittää sitä pienin muutoksin kirkko-
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valtuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkovaltuusto 22.3.2017:
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä ohjesäännön ja lähettää sen Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Ehdotus hyväksyttiin. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä ohjesäännön ja lähettää sen Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

6§
ILMOITUSASIOITA
Kirkkoneuvoston päätöksiä (22.2.2017):
1. KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAT ERI JOHTOKUNTIIN
VUOSIKSI 2017–2018:
1. jp-mus.jk
Kaisa Jouppi
2. kasvatustyöjk
Pentti Hänninen
3. diakoniatyöjk
Pasi Myllyniemi
4. lähetysjk
Väinö Pollari
2. JOHTORYHMÄN NIMEÄMINEN VUOSIKSI 2017–2018. Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet johtoryhmään vuosiksi 2017–2018. Kirkkoneuvosto valitsi seuraavat:
 kirkkoherra ja talouspäällikkö virkansa puolesta
 luottamushenkilöjohto eli kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
 Mauno Hölsö
 Taloudellisen jaoston työ jatkuu kunnes johtoryhmä on valmis
aloittamaan. Jatketaan nykyisellä kokoonpanolla muuten, mutta
varajäseniin tuli muutoksia.
3. KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSMAATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN
VUOSIKSI 2017–2018. Kirkkoneuvosto valitsi seuraavat:
 työntekijäjäseniä ovat seurakuntamestari ja/tai hautausmaanhoitaja, ja talouspäällikkö tai hallintosihteeri
 lisäksi kirkkoneuvosto nimesi ryhmään kolme (3) maallikkoPöytäkirjan
tarkastajien
nimet
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jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
jäsen
varajäsen
Juhani Leskelä
Ilmo Haapala
Juha Mantila
Heikki Ojala
Pauli Kytöharju
Mauno Hölsö
 Juha Försti on lisäksi ilmoittanut että on tarvittaessa asiantuntijana käytettävissä. Tällöin hänellä on oikeus saada asioista taustatietoja toimintansa tueksi.
4. VIESTINNÄN VASTUURYHMÄN NIMEÄMINEN VUOSIKSI
2017–2018. Kirkkoneuvosto valitsi seuraavat:
 Esko Salonen, Hanna Hannuksela ja Elina Jacklin
 kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemaksi edustajaksi
nimettiin Pasi Myllyniemi
 työalan työntekijät (kirkkoherra ja hallintosihteeri)
 Sinikka Torssonen on lisäksi ilmoittanut että on tarvittaessa
asiantuntijana käytettävissä.
5. YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN. Kirkkoneuvosto
valitsi Tervajoen liikekeskuksen yhtiökokousedustajaksi Juhani
Leskelän ja varalle Heikki Ojala.
6. RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTAJIEN
VALITSEMINEN. Kirkkoneuvosto valitsi Leila Erkkilän ja Väinö Pollarin rahavarojen ja arvopaperien tarkastajiksi.
7. SIJOITUSTOIMIKUNTAAN VALITTIIN: Aulis Nuuja, Tapani Varpula., Heikki Ojala, Pasi Myllyniemi ja talouspäällikkö.
8. MAANVUOKRAUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN LÄHITAPIOLAN
KANSSA
Päätös koskee 234 neliön maa-aluetta (kiinteistötunnus: 152-403-661), jonka myymisen LähiTapiolalle kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.11.2016 (§ 8). Päätös oli ehdollinen ja se alistettiin
tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Kirkkohallituksesta saatujen lisätietojen vuoksi kirkkoneuvosto päätti
(25.1.2017, § 45) tehdä maa-alueesta kahden vuoden vuokrasopimuksen LähiTapiolan kanssa, vuokra 50 €/vuosi. Ellei ko. ajalla saa
toimenpidelupaa, muutetaan aikaa.
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9. SÄHKÖHANKINTA. Isonkyrön seurakunta on tilannut sähkön
kuntahankintojen kautta n. 1,5 vuoden ajan. Nykyinen sähkösopimus päättyy 31.3.2017. Kirkkoneuvosto hyväksyi saatujen tarjousten perusteella Vaasan Sähkön tarjouksen.
10. MUISTIO PAPPILANSAAREN RAUHOITUSPÄÄTÖSTÄ JA
HOITOA KOSKEVASTA PALAVERISTA JA HOITORYHMÄN
VALINTA. Kirkkoneuvosto merkitsi muistion tiedoksi ja valitsi Pappilansaaren hoitoryhmän jäseniksi Kari Lehtosen, Heikki Ojalan,
Antti Romun ja Timo Karhun.
11. TYÖAJAN PIDENNYS. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi KiKy sopimuksen mukaisen työajan pidentämisen puolella tunnilla viikkoa kohti ja sen toteutuksen Isonkyrön seurakunnassa:
 virastotöissä 6 min/pv lisäys.
 siivooja-hautausmaantyöntekijä 18 min/viikko lisää talvella,
kesällä 30 min/viikko,
 emännän, srk-mestarin ja hautausmaanhoitajan 3-viikon jaksotyöhön lisätty 1,5 t.
 lastenohjaajan työaika on 7 h 45 min / pv, eli viikkotyöaika
38 h 45 min. On mahdollista käyttää myös liukumaa ennen
tai jälkeen määrätyn työhöntuloajan. 1.2. lukien työpäivän
mitta on klo 8.00 - 16.15 eli 6 min pidennys/pv Kikyn mukaisesti, jolloin tuo puolen tunnin viikoittainen pidennys toteutuu. Mikäli katsotaan, että olisi järkevämpää pitää yksi
päivä 30 min pidempänä, on sekin mahdollista, siitä voidaan
sopia erikseen, mutta lähdetty helmikuun alusta näin liikkeelle.
 hengellisen työn tekijät: sovelletaan työntekijäkohtaisesti.
12. SAKASTIN KORJAUSSUUNNITELMAT TIEDOKSI
Merkittiin tiedoksi ja jaettiin Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytisen tekemät sakastin korjaussuunnitelmat. Liite 4.
Kirkkovaltuusto 22.3.2017:
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää merkitä asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä asiat tiedoksi.
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7§
ALOITTEET
Juha Hangassalo on tehnyt valtuustoaloitteen. Hän toivoo, että Isonkyrön seurakunta järjestää pappien järjestämänä raamattuopetusta
esim. jumalanpalveluksen jälkeen srk-talossa. Liite 5.
Aloite merkittiin vastaanotetuksi ja lähetetään neuvoston valmisteltavaksi.
8§
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus:
Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen (liitteenä 3 ) ja päätti kokouksen klo 18.40.
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