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Aika
31.5.2017 klo 18.00-19.25
Paikka
Isonkyrön srk-talo
Läsnä
puheenjohtaja
Rinnekari Sirkku
x
varapuheenjohtaja Tiitinen Ullamaija
x
jäsenet
Ala-Reini Marjo
Erkkilä Leila
x
Haapala Ilmo
x
Hänninen Pentti
x
Jouppi Kaisa
x
Karhu Miira
x
Kauppinen Eeva-Leena
x
Korvola Juha
Leskelä Juhani
x
Myllyniemi Pasi
x
Nuuja Aulis
x
Ojala Heikki
x
Petäjä Esko
x
Pollari Väinö
x
Romu Antti
Salonen Esko
x
Yliviitala Johanna
x
varajäsenet
Knaapi Elina
x
Rantala Eila
x
Uuttu Raija
x
neuvoston pj
Kivineva Artturi poistui § 5 aikana klo 18.35
x
neuvoston jäsenet Hölsö Mauno
x
talousjohtaja
Antti Viita
x
hallintosihteeri
Loukola Paula
Asiat
Pykälät 1-9
Allekirjoitukset

Pöytäkirja
tarkastettu

_______________________________
Rinnekari Sirkku
puheenjohtaja
Isokyrö ___ / ___ 2017

_________________________________
Paula Loukola
pöytäkirjanpitäjä
Isokyrö ___ / ___ 2017

_______________________________
Kaisa Jouppi

_________________________________
Miira Karhu

Pöytäkirja

Ollut nähtävillä Isonkyrön seurakunnan ilmoitustaululla

nähtävillä

___ / ___ - ___ / ___ 2017
_________________________________________
ilmoitustaulun hoitaja/kirkkoherra

Pöytäkirjan
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____ §
____ §
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1§
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka jälkeen muistettiin 70 vuotta täyttävää apuemäntä Hilkka Lehtosta ja toivotettiin talousjohtaja Antti Viita
mukaan yhteistyöhön. 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”.
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.
Kirkkovaltuuston päätös:.
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Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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 Kaisa
Jouppi ja Miira Karhu.
Tarkastus tapahtuu heti kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on nähtävillä virastossa kirkkoherranviraston aukioloaikana
5.6.-5.7..2017.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi vuorossa olevat Kaisa Jouppi ja Miira Karhu, 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. Puheenjohtaja totesi vastaanottaneensa aloitteen (liite 4) sekä totesi lisäyksen ilmoitusasioihin (9 §).
5§

TILINPÄÄTÖKSEN JA VUOSIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
VUODELTA 2016
Kirkkoneuvoston päätös 22.3.2017, 63§:

Liite 2. erillinen kertomus.
Käydään läpi.
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 2016 tilinpäätösmateriaalia
- toimintakertomus 2016, jossa on työmuotojen toimintakertomukset,
- tasekirja, joka sisältää talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen.
KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:
Esitetään, että kirkkoneuvosto
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- käsittelee toimintakertomuksen 2016 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 34.880,62 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä -tilille.
Käydään läpi kertomus ja tehdään tarvittavat muutokset.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto
- käsitteli toimintakertomuksen 2016 sekä työmuotojen toimintakertomukset ja liitti ne tilinpäätökseen seurakunnan toiminnan kuvauksena ja arviointina,
- käsitteli tilinpäätöksen, allekirjoitti sen ja päätti lähettää sen tilintarkastajille ja
- esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 34.880,62 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä -tilille.
Kirkkovaltuusto 31.5.2017:
Liite Isonkyrön seurakunnan tasekirja, tilinpäätös ja toimintakertomus 2016.
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan tasekirjan vuodelta 2016 ja
vahvistaa sen liitteen mukaisena ja vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätöksen. Tilikauden ylijäämä 34.880,62 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä -tilille.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan tasekirjan vuodelta 2016 ja
vahvisti sen liitteen 2 mukaisena ja vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen. Tilikauden ylijäämä 34.880,62 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä -tilille.
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6§
TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2016
Kirkkoneuvoston päätös 22.3.2017, 63§:

Neuvosto antoi tili- ja vastuuvapauden myöntämisen valtuuston käsiteltäväksi.
Isonkyrön seurakunnan tilintarkastajat ovat saaneet tilintarkastuksen vuodelta 2016 päätökseen. Tilintarkastuskertomus on tasekirjan
liitteenä.
Tilintarkastajat esittävät vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan
hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. –
31.12.2016.
Kirkkovaltuusto 31.5.2017:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen liitteen mukaisena ja myöntää vastuuvapauden.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen liitteen mukaisena ja myönsi vastuuvapauden.

7§
TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMA
Kirkkovaltuusto hyväksyi talouden tasapainoitusohjelman
24.8.2016.
Tasapainottamisohjelman toteuttamista arvioidaan ja seurataan
2016—2019 seuraavasti:
Kirkkoneuvosto valvoo, että toimenpiteitä toteutetaan suunnitellusti
ja tavoitteiden mukaisesti.
- Kirkkoneuvoston jokaisessa kokouksessa on asiaa käsittelevä
pykälä ajalla syyskuu2016—joulukuu 2019. Ohjelmaa voidaan
tarvittaessa päivittää.
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-

-

-

Kirkkovaltuusto käsittelee asiaa vähintään 2 kertaa vuodessa,
toimintakertomus- ja tilinpäätöskokouksessa ja toimintasuunnitelma- ja talousarviokokouksessa
Johtokunnat ja työalat huomioivat ohjelman osana toimintasuunnitelmiaan ja toimintakertomuksiaan koskien toimintavuosia 2017—2019.
Ohjelman hyväksymisessä ja toteutuksessa arvioidaan ohjelman
lapsivaikutus (LAVA)

----Kirkkoherra on käynyt neuvotteluja kahden yrityksen kanssa mm.
seurakuntatalon vuokraamisesta tai Pappilan myymisestä. Ensimmäisessä mallissa seurakunnalla olisi mahdollisuus käyttää seurakuntatalon tiloja (erit. salia) varauksin.
Lisäksi talousyhteistyösopimus toteutuessaan tuo merkittävät säästöt
henkilöstökuluissa.
----Kirkkoneuvoston kokouksen 25.1.2017 jälkeen käydyt neuvottelut
kahden yrityksen kanssa eivät ole tuottaneet tulosta, eli seurakuntatalon tai Pappilan myynti tai vuokraus ei näiltä osin etene.
--Kirkkoneuvosto päätti kokouksessa 22.3.2017 kutsua seurakuntatalon emäntä Anna-Maija Arkkola seuraavaan kokoukseen. Anna-Maija
Arkkola oli esitteli emännän tehtäviä, seurakuntatalon toimintaa ja
hinnoittelua kokouksessa 19.4.2017.
--Kirkkoneuvosto kävi kokouksessaan 18.5.2017 keskustelua vuoden
2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion linjoista ja painopisteistä.
Talouden tasapainotussuunnitelman mukaan annetaan ohjeita ensi
vuoden talous- ja toimintasuunnitelmaan. Valmisteluohjeet annetaan
kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa 7.8.2017. Lisäksi käytiin
keskustelua myös Sotesta ja siihen liittyvistä kiinteistöratkaisuista.
Kirkkoneuvosto 19.4.2017 § 86 ja 18.5.2017 § 106:

Merkittiin tiedoksi.
Kirkkovaltuusto 31.5.2017:
Kirkkoneuvoston ehdotus:

Kirkkovaltuusto päättää merkitä asiat tiedoksi.
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Kirkkovaltuuston päätös:

Merkittiin tiedoksi.

8§
ILMOITUSASIOITA

Kirkkovaltuusto 31.5.2017:
1. Kirkkoneuvosto on merkinnyt tiedoksi Miia Niemelän on irtisanoutumisilmoituksen lastenohjaajan toimesta 1.6.2017 lähtien ja
kiittää Miiaa työvuosistaan lastenohjaajan tehtävässä. Kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen (KN 22.3., 79 §) sijaisen eli Jaana Mäntylän työsuhteen jatkamisesta (30.6.2019 saakka) ja oppisopimuskoulutussopimuksesta, ja Jaana Mäntylä hoitaa tehtävää laaditun sopimuksen mukaisesti.
2. Kirkkoherra on valittu johtavan sairaalapastorin virkaan Seinäjoen
Keskussairaalaan 1.10.2017 alkaen ja Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 10.5.2017 antanut viranhoitomääräyksen.
Viran täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa
(31.1.2018 saakka). Kirkkoneuvosto on myöntänyt palkatonta virkavapautta kirkkoherran virasta ajalle 1.10.2017 – 31.1.2018. Isonkyrön seurakunnan kirkkoherran virka voidaan avata haettavaksi virkavapauden päätyttyä eli 1.2.2018 alkaen.
3. Kirkkoherranviraston uudet aukioloajat 1.6. lähtien: ma 8.00 16.00, ti-to 8.00 - 13.00, pe suljettu.
4. Tiekirkon 2017 aukioloajat: Vanhan kirkko on avoinna kesällä
3.6.-13.8.2017, kiinni juhannuksena. Oppaana Sasja Jantunen, opaskerho jatkaa entiseen tapaan opastusta viikonloppuisin.
5. Pääkirkon sakastin remontti toteutetaan 19.6.-31.8.2017 välisenä
aikana. Kirkon korjaustoimikunta on valmistellut remonttia yhteistyössä arkkitehti Hanna Lyytisen ja asiantuntija Hannu Lintalan
kanssa.
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6. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli valmistelee kokouksessaan
10.6. Isonkyrön seurakunnan kirkkoherran viransijaisuutta sekä Isonkyrön seurakunnan kappalaisen viransijaisuutta. Kappalainen Eero
Holma määrättäneen hoitamaan kirkkoherran viran sijaisuutta toistaiseksi, kunnes uusi viranhaltija on valittu ja saa virkamääräyksen.
Vastaavasti tänä aikana kappalaisen virkaa hoidetaan sijaisjärjestelyin. Kappalaisen viransijaisuus tulee avoimeen hakuun ja hakuaika
kestäisi 31.7.2017 loppuun. Seurakunnalta pyydetään sen jälkeen
lausuntoa hakijoista tuomiokapitulin päätöksentekoa varten. Kirkkoneuvosto käsitteli alustavan hakuilmoituksen. Johtoryhmä käsittelee
hakemukset ja kutsuu hakijat kirkkoneuvoston haastateltaviksi lausunnon antamista varten. Tuomiokapituli tekee päätöksen sijaisesta
16.8.2017.
7.
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut istunnossaan
26.5.2017 Isonkyrön seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön.
Liite 3.
Kirkkoneuvoston ehdotus:

Kirkkovaltuusto päättää merkitä asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös:

Merkittiin tiedoksi.
9§
ALOITTEET
Seurakuntaväen aloite: Osallistuminen ”Mahdollisuus muutokseen
mediamissioon”. Liite 4.
Aloite merkittiin vastaanotetuksi ja lähetetään kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Esityslista
N:o 3/2017
KIRKKOVALTUUSTO
31.5.2017 N:o sivu 10
_________________________________________________________________

10 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo
19.25. Liite 5.
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