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Aika
ke 24.8.2016 klo 18.00- 18.56
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
Hölsö Mauno
x
neuvoston pj
Artturi Kivineva
x
neuvoston jäsenet Assinen Ulpu
x
talouspäällikkö
Raunio Raili
x
Asiat
Pykälät 1-10
Allekirjoitukset

Pöytäkirja
tarkastettu

_______________________________
Sirkku Rinnekari
puheenjohtaja
Isokyrö ___ / ___ 2016

_________________________________
Raili Raunio
pöytäkirjanpitäjä
Isokyrö ___ / ___ 2016

_______________________________
Antti Romu

_________________________________
Esko Salonen

Pöytäkirja

Ollut nähtävillä Isonkyrön seurakunnan ilmoitustaululla

nähtävillä

___ / ___ - ___ / ___ 2016

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

_________________________________________
ilmoitustaulun hoitaja/kirkkoherra
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____ §
____ §

____ §
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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”.
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 Antti Romu ja Esko Salonen.
Tarkastus tapahtuu heti kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on nähtävillä virastossa kirkkoherranviraston aukioloaikana
25.8.-25.9.2016.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi vuorossa olevat Antti Romun ja Esko Salosen, 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:
Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan seuraavin muutoksin:
Todetaan, että esityslistan mukana lähetettiin inhimillisestä erehdyksestä johtuen virheellinen liitteistö, joka sisälsi asiakirjoja, jotka eivät
kuulu tämän kokouksen liitteisiin eivätkä ole julkisia. Päätettiin poistaa
nämä asiakirjat pöytäkirjan liitteistä. Liitteestä 4 (Talouden tasapainottamisohjelma) puuttui ohjelman liitteet, jotka lisätään pöytäkirjaan.
Ilmoitusasioihin (8 §) lisättiin seuraavat asiat:
Sopimuksen uusiminen Suomen Lähetysseuran kanssa
Työryhmän perustaminen hallinnon uudistamista varten.
Anvian osakkeiden myyminen
Keskustan ryhmän tekemä aloite otetaan esille kohdassa aloitteet.
5§
HAUTAUSMAAN KATSELMUS
Kirkkoneuvosto 15.8.2016 § 100
Taloudellinen jaosto 12.5.2016:

Pidettiin keväällä tavoiteneuvottelu.
Hautausmaanhoitajan esittelyn ja talousarvion pohjalta todettiin mm.
Maijalan hautausmaa:
- Talousarvioon merkitty: Hiljentymisympyrän kulkuaukon laajentaminen ja mäntyjen tilalle tuijia ja laakakatajia. Tarkastellaan tilannetta ja mahdollisesti toteutetaan kesän aikana.
- lisävalaistus voidaan laittaa. Lehmuksen karsiminen nostokorin
avulla jotta nykyinen valonlähde pääsisi paremmin esille.
- siperian hernepensaista 4 takimmaista aitaa alas
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-

käytävien kunnostaminen, siellä on pohjaa. Mahdollisesti uutta
materiaalia ja lanaus voisi auttaa.
kompostialueella ollut useita kasoja, joissa mm. rikkakasveja paljon. Siellä oleva multakasa seulottu viime kesänä. Se ei kuitenkaan sovi analyysin perusteella nurmen pintamaaksi eikä kukille.
Sitä voi käyttää täytemaana.

Kirkkohautausmaa:
- Talousarvioon merkitty ajoleikkuri on hankittu.
- kiviä kaatunut, yritetään etsiä omaisia, ottaa yhteyttä ja kehottaa
korjaamaan
- orapihlaja-aidat isoja, leikataan alas
- salaoja os.5-6 välisen käytävän alla ei auttaisi eikä laiteta tässä
vaiheessa
- käytävien kunnostaminen muotoon, savivelliä tulee vastaan. Salaojasoraa lisää.
- pysäköintialueiden ja Pispan tien lanaus hyvä tehdä
- yhteinen ilmoitustaulu voisi olla kirkkoa ja hautausmaata varten,
jossa pysyväisluonteisia asioita voi tiedottaa
- koska ei voi tietää mille haudoille tuodaan kukkia toukokuussa
ja mihin aikaan, aloitetaan hoitohautojen kukkien kastelu vasta
1.6. lähtien.
Hautausmaan katselmus pidetään 11.8. klo 13.
Taloudellinen jaosto 11.8.2016:

Laadittiin liitteen 1 mukainen pöytäkirja. Viedään pöytäkirja kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Liite 2.
Kirkkoneuvoston päätös 15.8.2016 § 100:
Todettiin, että
jättibalsami valtaa seurakunnankin alueita mm. pappilan ranta
ja Maijalan hautausmaan takana.
hoitamattomia hautoja on paljon ja niiden hautojen 1 vuoden
kuulutusmenettely on syytä toteuttaa. Kuulutus haudalle ja lehteen tai
omaisille jos on tiedossa. Ellei hautaa ruveta hoitamaan se palautuu
seurakunnalle.
Liitettiin pöytäkirjaan Heikki Ojalan eriävä mielipide koskien kompos-
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tialueen maa-ainesta. Liite 3. Siinä todetaan, että ”Hautausmaiden
tavoiteneuvottelussa 12.5.2016 on todettu Maijalan hautausmaan takaosassa olevan seulotun maakasan olevan sopimatonta hautausmaa
käyttöön. Mielestäni Maijalan hautausmaan takaosassa oleva seulottu
ruokamultakasa on sopivaa hautojen nurmikoiden tasaamisessa kalkkia ja ravinteita lisäämällä, kuten on vuoden 2015 hautausmaakatselmuksessa todettu.”
Hyväksyttiin katselmuspöytäkirja. Viedään pöytäkirja kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.

Kirkkovaltuusto 24.8.2016:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Ehdotetaan pöytäkirja valtuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Hyväksyttiin katselmuspöytäkirja.

6§

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2016-2019
Kirkkoneuvosto 15.8.2016 § 104

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 25.11.2015 (KN 10/2015,
182 §) laatia talouden tasapainoitusohjelman. Laatimista varten perustettiin ohjausryhmä, joka on kokoontunut viisi kertaa välillä 4.2. –
15.6.2016. Samalla on laadittu henkilöstöstrategiaa ja päivitetty
muita strategioita.
Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamiseksi on liitteenä, liite
4.
Esityksestä on pyydetty palautetta työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä. Kirkkoneuvosto on käsitellyt palautteen.
Kirkkoherran esitys::

Esitän, että kirkkoneuvosto käsittelee tasapainoitusohjelman ja siihen liittyvän työntekijöiden ja luottamushenkilöiden palautteen sekä esittää ohjelmaa kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Pöytäkirjan
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Kirkkoneuvosto 15.8.2016 § 104

Asiasta keskusteltiin pitkään. Todettiin mm., että
- pappilan kiinteistön hinta-arvio teetetään, ei ole valmis vielä
- tulee kartoittaa alustavat kiinteistöjen remonttikustannukset joita pappilan tai srk-talon myyminen aiheuttaa muissa kiinteistöissä
- jos sekä pappila että srk-talo pidetään, voisiko srk-talon keittiötä
saada vuokrattua viikolla erikseen
- arvioon mukaan vaikutus toimintaan ja myös lapsivaikutukset.
Kirkkoneuvosto esittää ohjelman kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
pienin muutoksin.
Kirkkovaltuusto 24.8.2016:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää talouden tasapainottamisohjelmaa kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Talouden tasapainottamisohjelmaesitys hyväksyttiin pienin muutoksin.
7§
SEURAKUNNAN VEROPROSENTISTA PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 15.8.2015 § 105

Kirkkoneuvoston tulee tehdä vuosittain esitys kirkkovaltuustolle
seurakunnan veroprosentista.
Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman perustana on
kirkkovaltuuston hyväksymä pitkän aikavälin strategiasuunnitelma
tai vastaava. Tulevan vuoden talousarvion sekä toimintaja taloussuunnitelman valmistelu alkaa seurakunnissa yleensä edellisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua. Kirkkovaltuusto tarkistaa
tarvittaessa vuosittain strategiat. Tulevaisuutta
suunniteltaessa lähtökohtana ovat nykytilan arviointi ja analysointi,
tulevaisuuden näkymien tarkastelu, aikaisemmin asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi sekä käytettävissä olevien
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resurssien analysointi. Samassa yhteydessä analysoidaan, mistä
mahdollinen edellisten tilikausien alijäämä on aiheutunut, ja keskustellaan alijäämän kattamisen edellyttämistä toimenpiteistä.
Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin kirkkolain 15 luvun 2
§:n mukaan. Kirkkovaltuuston päätös seuraavan vuoden tuloveroprosentin suuruudesta on lähetettävä verohallinnolle
17.11. mennessä. Tuloveroprosentista päättäminen on keskeinen
osa talousarvion hyväksymistä.
Seurakunnan tuloveroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero on seurakunnan talouden perusta, joten siitä keskustelemisen
tulisi olla lähtökohta ryhdyttäessä valmistelemaan
tulevaa talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa.
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.
Liitteenä verotulovertailu 1.-7.kk 2015-6, laskelma ja Kirkkohallituksen sivuilla olleita talouden ennusteita, Liite 6.
Viitataan edellisessä pykälässä käsiteltyyn talouden tasapainottamisohjelmaan.
Liite 4
Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Ehdotetaan veroprosentiksi 1,75.
Taloudellinen jaosto 11.8.2016:
Ehdotus hyväksyttiin.
Kirkkoneuvoston päätös 15.8.2016 § 105:
Ehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 24.8.2016:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Ehdotetaan veroprosentiksi 1,75.
Kirkkovaltuuston päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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8§
ILMOITUSASIOITA
Kirkkoneuvoston päätöksiä:
1.
Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä,
jolla toimintaa ja päätöksentekoa punnitaan lasten edun näkökulmasta. Lapsilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia alle 18vuotiaita. Tavoitteena on tarkastella päätöksentekoa lapsen ja nuoren näkökulmasta ja pyrkiä löytämään heidän hyvinvointinsa kannalta parhaita ratkaisuja. Lapsivaikutusten arviointi edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Se toimii myös suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä.
LAVA:n tavoitteena on auttaa seurakuntia ottamaan lapsivaikutusten arvioinnin avulla huomioon lasten ja nuorten näkökulma sekä
päätöksenteossa että toiminnan suunnittelussa.
Esitän, että kirkkoneuvosto valitsee kasvatustyön johtokunnan esityksen pohjalta lapsiasiahenkilöksi Sami Saaren. Lapsiasiahenkilöltä
voi tarvittaessa pyytää lausuntoja päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä.. Kirkkoneuvosto valitsi kasvatustyön johtokunnan esityksen
pohjalta lapsiasiahenkilöksi Sami Saaren 31.12.2018 saakka. Todettiin, että työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tulee asioita valmistellessaan pyytää tarvittaessa Samilta lausuntoa asioista. (Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA)
2.
KIRKON REMONTTI
Tilannetietoa.
Kirkon urkujen puhdistus ja huolto Hannu Lintalan mukaan
voisi ajoittua 15.9. jälkeen. Kanttori hoitanee sen.
Ohessa Kirkkohallituksen avustuspäätös ja korjaussuunnitelmien hyväksyminen, liite 7
Varasto soittimia ym. varten tehdään myös jo samalla. Ikkuna
umpeen, katto lasketaan ja eristetään sekä tuplaovi. Lattian eristäminen myös samalla. Tutkitaan miten pystyy tekemään.
alttarikalusteet ovat tulleet
maalari on työssä kirkossa
Marjaliisa Kaarniaho on lupautunut muuttamaan vanhat antependiumit siten, että ne sopivat uusiin kalusteisiin.
uusitaan alttaritasanteen matto samalla
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3.
VANHAN KIRKON REMONTTI
Tervaustyö ja muut tehty. Asehuoneen etuseinä vielä tervaamatta,
koska turistikausi on vielä kesken.
Tulevat syyskuun alussa tervaamaan sen.
Vastaanottotarkastus pidetty.
Takuuajan vakuus vielä saamatta. Viimeinen erä 3500 € vielä maksamatta.
Ullakolta katsottuna näkyy jostain kohdin taivas katon harjalla.
Naakat ovat keränneet välikattoon pari kuution kasaa ja lisäksi pienempiä. Tarvittavat korjaukset tulee tehdä ennen viimeisen maksuerän suorittamista.
4.
TALOUSPÄÄLLIKKÖ RAILI RAUNION ANOMUS
Keva on myöntänyt talouspäällikkö Raili Rauniolle varhennetun
vanhuuseläkkeen 1.12.2016 alkaen.
Sen perusteella hän anoo eroa Isonkyrön seurakunnan talouspäällikön virasta 1.12.2016 lähtien.
Kirkkoneuvosto päätti
1.
myöntää Raili Rauniolle ero talouspäällikön virasta varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 1.12.2016 alkaen ja
kiittää häntä pitkästä ja ansiokkaasta palveluksestaan Isonkyrön seurakunnan palveluksessa
2.
että seurakunnan siirtyessä Kipan asiakkaaksi Raili Raunio
toimii eläkkeelle jäätyään osanaikaisena (50 % työajalla) talouspäällikkönä 1.12.2016 lähtien tarvittavan ajan, kunnes järjestelyt talouspäällikön tehtävien osalta on saatu tehtyä (alustava päätös, ajanjakso täytyy tarkentaa lähempänä)
3.
pyydetty talouspäällikkö Antti Viitaa Ilmajoen seurakunnasta
esittelemään kirkkoneuvostolle syyskuussa hanketta EteläPohjanmaan muutaman seurakunnan yhteisestä taloustoimistosta,
josta myös Isonkyrön seurakunnan voisi olla mahdollisuus ostaa talouspäällikön palvelut sekä
4.
ryhtyä valmistelemaan toimistosihteerin toimenkuvan muuttamista vastaamaan paremmin tarpeita siirryttäessä Kipan asiakkaaksi ja talouspäällikön viran muuttuessa. Liitteenä erään hallintosihteerin tehtävänkuvaus. Liite 8
5.
JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA, SYKSY 2016
PÄÄKIRKON KAUSI
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Esityslista
N:o 3/2016
KIRKKOVALTUUSTO
Pöytäkirja
24.8.2016 N:o sivu 11
_________________________________________________________________

Ohessa liitteenä on jumalanpalvelussuunnitelma pääkirkon syyskaudelle 2016. Liite 9.
6.
KOLEHTISUUNNITELMA, SYKSY 2016 PÄÄKIRKON
KAUSI
Ohessa liitteenä on kolehtisuunnitelma pääkirkon syyskaudelle
2016. Liite 10
7.
Kirkon alalle kilpailukykysopimuksen mukainen sopimus.
Kirkon työmarkkinalaitos sekä kirkon alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni ja
Kirkon alat ovat päässeet sopimukseen kirkon virka- ja työehtosopimuksesta, joka toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen helmikuussa neuvottelemaa kilpailukykysopimusta. Sopimuskausi on
1.2.2017–31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule palkankorotuksia. Eräät sopimusmääräyksiin tehdyt pääasiassa teknisluontoiset muutokset tulevat voimaan 1.2.2017 lukien. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin
24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta 1.2.2017 lukien.
Kirkon alalla toteutustapa vaihtelee työaikamuodoittain seuraavasti:
� Työajan pidennys toteutetaan kuukausipalkkaisilla työaikaisilla lisäämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla. Uusi keskimääräinen
Uusi keskimääräinen säännöllinen täysi työaika on yleistyöajassa
viikon työaikajaksossa 38 tuntia 45 minuuttia ja toimistotyöajassa
36 tuntia 45 minuuttia viikossa. � Tuntipalkkaisilla säännöllinen
työaika pitenee kuten kuukausipalkkaisilla 38 tuntiin 45 minuuttiin
viikossa. Lisäksi tuntipalkkaisilla kilpailukykysopimuksen edellyttämä ansiotason muuttumattomuus toteutetaan pienentämällä tuntipalkkaisen arkipyhäkorvauksen määrä 5 tuntiin 9 minuuttiin (KirVESTES 37 §). � Hengellisen työn viranhaltijan työmäärää lisätään
vuosittain 24 tunnilla työnantajan määräämällä tavalla päivittäisiä
työtehtäviä lisäämällä. Tehtävistä voidaan koota suurempia kokonaisuuksia. Lomarahoja leikataan 30 %:lla vuosina 2017–2019. Liite 11.
8.
Sopimuksen uusiminen Suomen Lähetysseuran kanssa. Hyväksyttiin sopimus (liite 5) lähetystyön johtokunnan esityksen mukaan. Sopimuksen tarkastuspiste on huhtikuussa 2018.
9.
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Työryhmän perustaminen hallinnon uudistamista varten. VaPäätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Esityslista
N:o 3/2016
KIRKKOVALTUUSTO
Pöytäkirja
24.8.2016 N:o sivu 12
_________________________________________________________________

littiin jokaisesta valtuustoryhmästä edustaja suunnittelemaan hallinnon uudistusta. Valittiin työryhmään kirkkoherra Artturi Kivineva,
Sirkku Rinnekari, Mauno Hölsö ja Ullamaija Tiitinen
10.
Anvian osakkeiden myyminen. Myyty OTC:lle 15 kpl Anvian osakkeet hintaan 2000 €/kpl.
Merkitään asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuusto 24.8.2016:
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää merkitä asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto päätti merkitä asiat tiedoksi.

9§
ALOITTEET
Johtokuntien ideointi-ilta ennen toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden käsittelyä. Valtuustoaloite: Keskustan kirkkovaltuustoryhmä. Liite 13. Ehdotamme, että hyvissä ajoin ennen johtokuntien toimintasuunnitelma- ja talousarviokokouksia järjestettäisiin
johtokuntien yhteinen ideointi-ilta. Ilta alkaisi johtokuntien itsenäisillä ideointipalavereilla ja päättyisi yhteiseen kokoontumiseen, jossa
kaikki johtokunnat vaihtavat ajatuksia suunnitelmiensa pääkohdista,
miettivät yhteistyömahdollisuuksia, pohtivat ratkaisuja mahdollisiin
ongelmiin ja tarkastelevat mahdollisia päällekkäisyyksiä.
Kirkkoherran esitys:
Merkitään tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Merkitään tiedoksi. Viedään asia neuvostolle.
10 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus:
Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen (liitteenä 12) ja päätti kokouksen klo 18.56.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

