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1§
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Veisattiin virsi 443.

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”.
Edellä mainitun 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. Edellä mainittu 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.
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Kirkkovaltuuston päätös:.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuuston kokouksessa asiat käsitellään, ellei valtuusto toisin
päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Hyväksytään esityslistan mukaisena.
Kirkkovaltuuston päätös:
Hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

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 nähtävillä olosta on pantava julki seurakunnan
ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi.
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Pöytäkirjan tarkastamisessa on ollut käytäntö, että aakkosjärjestyksessä on valittu pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Heikki Ojala ja Esko Petäjä.
Pöytäkirja on nähtävillä virastossa kirkkoherranviraston aukioloaikana 4.6.-6.7.2018.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan
tarkastajiksi vuorossa olevat Heikki Ojala ja Esko Petäjä, hyväksyy
pöytäkirjan tarkastuksen ja nähtävilläpidon edellä esitetyllä tavalla,
ja päättää, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Ojalan ja
Esko Petäjän, hyväksyi pöytäkirjan tarkastuksen ja nähtävilläpidon
edellä esitetyllä tavalla, ja päätti, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.

5§

ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE VAALILAUTAKUNNAN VALINNASTA
Kirkkoneuvoston päätös 31.1.2018, 6 §
Seurakuntavaalit järjestetään 18.11.2018. Vaalin toimittamista varten seurakunnalla tulee olla vaalilautakunta.
Kirkkolaki 23 luku, 19 §:
”Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10
§:n 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu
kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he
tulevat jäsenten sijaan.”
Kirkon vaalijärjestys 2 luku, 4 §:
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”Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään
vaalivuoden toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää
vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä
kokouksessaan varapuheenjohtajan.”
Vaalilautakuntaan tulee kuulua kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä
sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, mutta kirkkovaltuuston on asetettava heidät siihen järjestykseen, jonka
mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkoherra on vaalilautakunnan jäsen,
mutta ei välttämättä sen puheenjohtaja. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaa asettaessaan myös sen puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan vaalilautakunnan varapuheenjohtajan.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Kirkkojärjestys 23 luku 3§ ”Lapsen edun
edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin
tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.” Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten
asemaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS TALOUSJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja neljä jäsentä sekä neljä varajäsentä. Lisäksi
kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja neljä jäsentä sekä neljä varajäsentä.
Lisäksi kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Kirkkovaltuusto 30.5.2018:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja neljä jäsentä sekä neljä varajäsentä. Lisäksi
kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Kirkkovaltuuston päätös:
Todettiin ennen päätöstä, että seurakuntavaaliohjeet on saatu tammikuun
kokouksen jälkeen. Vaalilautakunnan kokoonpanossa on huomioitava, että
sen jäsenten tulee olla vaalikelpoisia.
Isonkyrön seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan jäsenet seuraavasti: puheenjohtaja Heli Raunio, Tapio Rintamäki, Helena Maunuksela
(Ventälä), Soile Hakala ja vs. kappalainen Vihtori Leskelä.
Varajäseniksi valittiin: 1) Antti Karhu, 2) Pirkko Viljanmaa, 3) Tapani MäkiReini, 4) Hanni Rintala ja 5) Eija Killinen.
Kirkkovaltuusto ehdottaa vaalilautakunnalle, että se kutsuisi asiantuntijaksi
vt. kirkkoherraEero Holman ja sihteeriksi hallintosihteeri Paula Loukolan.
6§
KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA SEURAKUNTAPASTORIN
VIRAN PERUSTAMINEN
Kirkkoneuvoston päätös 31.1.2018, 8§
Isonkyrön seurakunnan henkilöstöstrategiaan 2016-2020 on kirjattu:
”Kappalaisen eläköitymisen kohdalla viran muuttaminen seurakuntapastorin viraksi
on todennäköinen vaihtoehto.”
Kappalaisen viran haltija eläköityy 1.3.2019.
Johtoryhmä keskusteli asiasta kokouksessaan 17.1.2018 todeten, että on syytä
edetä strategian mukaisesti. Viran muutos noudattaa myös talouden tasapainottamisen linjauksia.
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää lakkauttaa Isonkyrön seurakunnan kappalaisen viran ja perustaa Isonkyrön seurakuntaan
seurakuntapastorin viran 1.3.2019 lukien.
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää lakkauttaa
Isonkyrön seurakunnan kappalaisen viran ja perustaa Isonkyrön seurakuntaan seurakuntapastorin viran 1.3.2019 lukien.
Kirkkoneuvosto 27.3.2018, 25 §
Kirkkoneuvosto on 31.1.2018 (§ 8) esittänyt kirkkovaltuustolle, että se päättää lakkauttaa Isonkyrön seurakunnan kappalaisen viran ja perustaa Isonkyrön seurakuntaan seurakuntapastorin viran 1.3.2019 lukien.
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Kun kirkkovaltuusto on päättänyt lakkauttaa kappalaisen viran ja perustanut seurakuntapastorin viran, kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille, että
se antaa viranhoitomääräyksen pastori Vihtori Leskelälle Isonkyrön seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.3.2019 lukien. Pastori Leskelä on ilmoittanut halukkuutensa siirtyä seurakuntapastorin virkaan. Palkkaus TVR
602.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti, että kun kirkkovaltuusto on päättänyt lakkauttaa
kappalaisen viran ja perustanut seurakuntapastorin viran, kirkkoneuvosto
esittää tuomiokapitulille, että se antaa viranhoitomääräyksen pastori Vihtori
Leskelälle Isonkyrön seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.3.2019 lukien. Pastori Leskelä on ilmoittanut halukkuutensa siirtyä seurakuntapastorin virkaan. Palkkaus TVR 602.
Kirkkovaltuusto 30.5.2018:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. Päättää lakkauttaa Isonkyrön seurakunnan kappalaisen viran ja
2. Perustaa Isonkyrön seurakuntaan seurakuntapastorin viran 1.3.2019 lukien.
Kirkkovaltuuston päätös:
Isonkyrön seurakunnan kirkkovaltuusto päätti
1. Lakkauttaa Isonkyrön seurakunnan kappalaisen viran ja
2. Perustaa Isonkyrön seurakuntaan seurakuntapastorin viran 1.3.2019
lukien.
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7§
ISONKYRÖN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018 – (-2020)
Kirkkoneuvoston päätös 18.4.2018, 43§
Strategian ohjausryhmä on päivittänyt henkilöstösuunnitelmaa huhtikuun
alkuun 2018 mennessä kappalaisen (1.3.2019 seurakuntapastori), kanttorin,
nuorisotyönohjaajan, lastenohjaajien ja talousjohtajan tehtävien osalta. Ohjausryhmä jatkaa työskentelyään mahdollisesti tämän kevään aikana, viimeistään kesän jälkeen, jolloin päivitetään diakonin, hallintosihteerin, seurakuntamestarin, hautausmaanhoitajan, emännän, siivooja-hautausmaan
työntekijän ja hautausmaan kausityöntekijän tehtäväkuvaukset.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Kirkkojärjestys 23 luku 3§ ”Lapsen edun
edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin
tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.” Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten
asemaan.
Henkilöstösuunnitelma on ollut kommentoitavana Kasvatus- ja opetustyön
johtokunnan jäsenillä, lapsiasiainvaltuutetulla ja työntekijöillä.
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto käsittelee ohjausryhmän laatiman suunnitelman päivitettyjen tehtäväkuvausten osalta, hyväksyy ne muilta osin paitsi lastenohjaajien
työajan osalta. Kirkkoneuvosto muuttaa lastenohjaajien työsopimussuhteiset toimet osa-aikaisiksi 90 %:n työajalla (suunnitelmassa esitetty 100 % ja
80 %)
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Aila Ojala esitti ja Pasi Myllyniemi kannatti, että pitäydytään ohjausryhmä
laatimassa suunnitelmassa esitetyssä 100 % ja 80 % työsuhteissa.
Puheenjohtaja antoi ohjeet äänestysmenetelystä. Tämän jälkeen suoritettiin
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äänestys. Kirkkoherran esitys oli JAA ja Aila Ojalan vastaesitys EI. Äänestyksen tuloksena kirkkoherran esitys JAA sai 1 äänen (Holma) ja Aila Ojalan
esitys EI 11 ääntä (Ojala H., Erkkilä, Hänninen, Hölsö, Jouppi, Leskelä, Myllyniemi, Ojala A., Pollari, Uuttu, Yliviitala).
Kirkkoneuvosto hyväksyi ohjausryhmän laatiman suunnitelman päivitettyjen tehtäväkuvausten osalta. Äänestyksen tuloksen mukaisesti kirkkoneuvosto päätti, että lastenohjaajien työsopimussuhteiset toimet ovat 100 % ja
80 %.
Kirkkovaltuusto 30.5.2018:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvoston esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan
henkilöstösuunnitelman 2018 ( -2020) ja liittää sen osaksi vuoden 2018 (2020) toimintasuunnitelmaa.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman 2018 ( 2020) ja liittää sen osaksi vuoden 2018 (-2020) toimintasuunnitelmaa.
8§
ILMOITUSASIOITA
Kirkkovaltuusto 30.5.2018:
1. Kirkkoneuvoston kokouksen 31.1.2018 päätökset
2. Kirkkoneuvoston kokouksen 27.3.2018 päätökset
3. Kirkkoneuvoston kokouksen 18.4.2018 päätökset
Kirkkoneuvoston ehdotus:

Kirkkovaltuusto päättää merkitä asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös:

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi kohtien 1 ja 2 kirkkoneuvoston
kokouksen pöytäkirjat. Kirkkoneuvoston kokouksen 18.4.2018
pöytäkirjan kirkkovaltuusto päätti palauttaa neuvoston käsittelyyn,
koska pöytäkirja §43 päätösteksti ei vastaa kokouksen kulkua.
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9§
ALOITTEET
Aloitteita ei ollut.
10 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen (liitetään pöytäkirjaan) ja
päätti kokouksen klo 19.50.
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