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44 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Seurakunnan uusi kirkkoherra Satu
Linko piti alkuhartauden.
Kokouksen aluksi Isonkyrön seurakunnan standaari luovutettiin entiselle kunnanjohtajalle Eino Toivolalle.

45 §
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”.
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Kirkkoneuvoston ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kuulutus liitteenä 1.
Kirkkovaltuuston päätös:.
Kokouskutsu asialuetteloineen ja kokouksen esityslista on lähetetty
5.12.2018. Kokouskutsu asialuetteloineen ovat olleet nähtävillä Isonkyrön seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 5.12.2018
alkaen.
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että kirkkovaltuuston varsinaisista jäsenistä poissa olivat Kaisa Jouppi, Miira Karhu, Pasi Myllyniemi, Antti Romu ja Esko Salonen. Varajäseninä paikalle kutsuttuina
olivat Soili Alanne, Mauno Hölsö, Aila Ojala, Eila Rantala ja Raija
Uuttu.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Pöytäkirja
N:o 5/2018
KIRKKOVALTUUSTO
12.12.2018 N:o sivu 4
_________________________________________________________________

46 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuuston kokouksessa asiat käsitellään, ellei valtuusto toisin
päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Hyväksytään esityslistan mukaisena.
Kirkkovaltuuston päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

47 §
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 nähtävillä pitämisestä 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.
Pöytäkirjan tarkastamisessa on ollut käytäntö, että aakkosjärjestyksessä on valittu pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ilmo Haapala ja Pentti Hänninen.
Pöytäkirja on nähtävillä virastossa kirkkoherranviraston aukioloaikana 17.12.2018-18.1.2019.
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Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi vuorossa olevat
Ilmo Haapalan ja Pentti Hännisen, hyväksyy pöytäkirjan tarkastuksen ja nähtävillä pidon edellä esitetyllä tavalla, ja päättää, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi vuorossa olevat Ilmo
Haapalan ja Pentti Hännisen, hyväksyi pöytäkirjan tarkastuksen ja
nähtävillä pidon edellä esitetyllä tavalla, ja päätti, että pöytäkirjan
tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
48§

ISONKYRÖN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2019
HYVÄKSYMINEN
Henkilöstösuunnitelma perustuu Isonkyrön seurakunnan henkilöstöstrategiaan 2016-2020 matkalla palvellen ja henkilöstöpoliittisiin linjauksiin. Strategian mukaisesti myös suunnittelun tavoitteena on ollut, että Isonkyrön seurakunta on toimiva ja arvostettu työpaikka. Meillä on riittävästi osaavaa, innostunutta ja työssään hyvinvoivaa henkilöstöä, joka on sitoutunut työhönsä
jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
Henkilöstösuunnitelmaa on valmisteltu useiden kuukausien ajan. Valmistelun aikana suunnittelua johtaneen ryhmän lisäksi on kuultu kaikkia työntekijöitä. Valmistelutyöryhmään ovat kuuluneet varsinaisina ja varajäseninä kirkkoherra, talousjohtaja, Suvi Koivisto, Päivi Väkiparta, Ullamaija Tiitinen,
Sirkku Rinnekari, Eeva-Leena Kauppinen, Mauno Hölsö, Pasi Myllyniemi, Johanna Yliviitala ja Kaisa Jouppi.
Henkilöstösuunnitelman ensisijaisena tarkoituksena on selkiyttää seurakunnan organisaatiorakennetta, käyttää työntekijäresurssia tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä päivittää työntekijöiden tehtävienkuvaukset.
Nyt laadittuun henkilöstösuunnitelmaan sisältyy esitys laajamittaisesti kiinteistö- ja hautaustoimen tehtävien hankkimisesta ulkoiselta toimijalta vuoden 2020 alusta alkaen. Tämä tarkoittaisi työtehtävien päättymistä tai osaPöytäkirjan
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aikaistamista seurakunnassa. Toimenpiteellä tavoitellaan kustannussäästöjen
lisäksi myös toiminnallista varmuutta tehtävien hoitamiseen. Pienentyvällä
henkilöstön määrällä esi-merkiksi sijaisjärjestelyt ovat jo nyt usein haastavia.
Jatkossa palveluntuottaja on velvollinen suorittamaan seurakunnan tilaaman
työn ja hankkimaan tarvittavat sijaiset. Ulkoistamisella tavoitellaan noin
20.000 euron vuosittaista säästöä kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen.
Liitteenä valmisteltu henkilöstösuunnitelma sekä arvio sen kustannusvaikutuksista.-Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi talous- ja toimintasuunnitelmaa
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 valmistelun kohteena oleva asiakokonaisuus vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten asemaan erityisesti Isonkyrön seurakunnan alueella. Henkilöstösuunnitelmaa
laadittaessa on pyydetty lausuntoja eri vaiheissa lapsi- ja nuorisotyössä mukana olevilta tahoilta. Lausuntojen merkitystä on pohdittu valmistelutyöryhmässä sekä yhdessä työntekijöiden kanssa.
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä hyväksyy Isonkyrön
seurakunnan henkilöstösuunnitelman esityksen mukaisena.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin todeta työryhmän varsinaiset- ja varajäsenet. Työryhmän varsinaisina jäseninä ovat toimineet vs. kirkkoherra Vihtori Leskelä (vpj), talousjohtaja Antti Viita, kanttori Suvi Koivisto, Ullamaija Tiitinen, Sirkku Rinnekari
(pj), Eeva-Leena Kauppinen ja Kaisa Jouppi. Varajäseninä työryhmässä ovat
olleet Mauno Hölsö, Pasi Myllyniemi, nuorisotyönohjaaja Päivi Väkiparta ja
Johanna Yliviitala
Päätösehdotus hyväksyttiin kokouksessa tehdyin pienin täsmennyksin.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti merkitä tiedoksi Kirkon ala ry:n lähettämän
kirjelmän henkilöstösuunnitelman hyväksymistä.
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Kirkkovaltuusto 12.12.2018:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä hyväksyy Isonkyrön
seurakunnan henkilöstösuunnitelman esityksen mukaisena.

Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin kokouksessa tehdyin tekstitäsmennyksin, joita
ovat:
- Täsmennettiin esittelytekstissä kuvattua strategian ohjausryhmän kokoonpanoa. Ohjausryhmään ovat kuuluneet: vs. kirkkoherra Eero Holma
(vpj:na syyskuun loppuun 2018 saakka), vs. kappalainen Vihtori Leskelä
(vpj:na lokakuun 2018 alusta lähtien) kanttori Suvi Koivisto (työntekijöiden valitsemana edustajana, varajäsen nuorisotyöntekijä Päivi Väkiparta) ja luottamushenkilöistä Kaisa Jouppi (varajäsen Mauno Hölsö),
Eeva-Leena Kauppinen (varajäsen Johanna Yliviitala), Sirkku Rinnekari
(pj) ja Ullamaija Tiitinen (varajäsen Pasi Myllyniemi, Kokouksiin on osallistunut kutsuttuna talousjohtaja Antti Viita.
- Todettiin, että esityslistan liitteenä oleva henkilöstösuunnitelma on julkinen asiakirja
- Korjattiin henkilöstösuunnitelman sivun 4 toisessa ja kolmannessa kappaleessa maininnat vt. kirkkoherrasta kirkkoherraksi ja maininnat vs.
kappalaisesta seurakuntapastoriksi.

49§
VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2021 TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN
Kirkkoneuvosto on valmistellut seurakunnan talousarviota vuodelle 2019 ja
toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019-2021. Valmistelun tuloksena
talousarvio on 5.435,00 euroa alijäämäinen.
Verotulojen tilitysten arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Tämän
hetken ennusteiden mukaan vuonna 2018 verotuloja arvioidaan kertyvän
noin 935.000 euroa ja vuonna 2019 noin 945.000. Suunnitelmavuosinakin
verotulojen arvioidaan pysyvän lähes ennallaan.
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Vuodelle 2019 investointeihin varataan yhteensä noin 164.000,00 euroa.
Esitys talousarvioksi liitteenä.

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 valmistelun kohteena oleva asiakokonaisuus vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten asemaan erityisesti Isonkyrön seurakunnan alueella. Lapsi- ja nuorisotyöhön
suunnatut panostukset olisi kyettävä säilyttämää riittävinä sen turvaamiseksi,
että seurakunta voisi edelleen kutsua heitä yhteyteensä.
KIRKKOHERRAN JA TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä vahvistaa Isonkyrön
seurakunnan talousarvion vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2019-2021 esityksen mukaisena.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Keskustelun aikana Esko Petäjä teki Kaisa Joupin kannattaman esityksen,
että lähetystyön määräraha nostetaan 11.000 euroon. Suoritettiin kädennostoäänestys. Äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat Leskelä Vihtori, Ojala Heikki, Erkkilä Leila, Hänninen Pentti, Leskelä Juhani, Myllyniemi Pasi, Ojala Aila ja Uuttu Raija.
Esko Petäjän ehdotusta kannattivat Jouppi Kaisa, Pollari Väinö, Petäjä Esko
ja Yliviitala Johanna
Äänestyksessä esittelijän ehdotus sai 8 ääntä ja Esko Petäjän ehdotus 4
ääntä.
Äänestyksen tuloksena kirkkoneuvosto päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti, että lähestystyöhön esitetään ohjattavaksi vuonna 2019 10.000 euroa.
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Päätösehdotus hyväksyttiin kokouksessa tehdyin täsmennyksin. Täsmennetty esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on pöytäkirjan liitteenä.
-------Esko Petäjä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.15.
Pasi Myllyniemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.25.
-------Kirkkovaltuusto 12.12.2018:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä vahvistaa Isonkyrön
seurakunnan talousarvion vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2019-2021 esityksen mukaisena.

Kirkkovaltuuston päätös:
Esko Petäjä esitti lähetystyöhön suunnattavan määrärahan nostamista
11.000 euroon. Mauno Hölsö kannatti tehtyä esitystä. Talousarviossa kirkkoneuvoston esitys määrärahaksi oli 10.000 euroa.
Suoritettiin äänestys, jossa kirkkoneuvoston esitystä kannattavat äänestävät
JAA ja Mauno Hölsön tekemää esitystä määrärahan nostamisesta äänestävät
EI. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa äänestettiin seuraavasti
Rinnekari Sirkku JAA
Tiitinen Ullamaija JAA
Ala-Reini Marjo JAA
Erkkilä Leila JAA
Haapala Ilmo JAA
Hänninen Pentti JAA
Hölsö Mauno EI
Rantala Eila JAA
Kauppinen Eeva-Leena JAA
Korvola Juha, JAA
Leskelä Juhani JAA
Uuttu Raija JAA
Nuuja Aulis EI
Ojala Heikki JAA
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Petäjä Esko EI
Pollari Väinö EI
Ojala Aila JAA
Alanne Soili EI
Yliviitala Johanna EI

Todettiin, että äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 13 ja EI-ääniä 6.
Äänestyksen tuloksen mukaisesti kirkkovaltuusto päätti, että lähetystyöhön
suunnattava määräraha on 10.000 euroa vuonna 2019 kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.
Väinö Pollari teki esityksen, jonka mukaisesti investointiosaan esitetty määräraha 120.000 euroa rakennusten muutostöihin poistetaan talousarviosta.
Aulis Nuuja kannatti tehtyä esitystä.
Suoritettiin äänestys, jossa kirkkoneuvoston esitystä kannattavat äänestävät
JAA ja Väinö Pollarin tekemää esitystä määrärahan poistamisesta äänestävät
EI. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa äänestettiin seuraavasti
Rinnekari Sirkku JAA
Tiitinen Ullamaija JAA
Ala-Reini Marjo JAA
Erkkilä Leila JAA
Haapala Ilmo JAA
Hänninen Pentti JAA
Hölsö Mauno JAA
Rantala Eila JAA
Kauppinen Eeva-Leena JAA
Korvola Juha, JAA
Leskelä Juhani JAA
Uuttu Raija JAA
Nuuja Aulis EI
Ojala Heikki JAA
Petäjä Esko JAA
Pollari Väinö EI
Ojala Aila JAA
Alanne Soili JAA
Yliviitala Johanna JAA

Todettiin, että äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 17 ja EI-ääniä 2.
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Äänestyksen tuloksen mukaisesti kirkkovaltuusto päätti, että investointiosaan esitetty määräraha 120.000 euroa pidetään talousarvion määrärahana
kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.
Keskustelun ja äänestysten jälkeen kirkkovaltuusto päätti vahvistaa Isonkyrön seurakunnan talousarvion vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 esityksen mukaisena kokouksessa tehdyin pienin
tekstitäsmennyksin.

50§
MUUT ASIAT
Heikki Ojala, Mauno Hölsö ja Ullamaija Tiitinen pitivät valtuustoryhmien puheenvuorot ja kiittivät kuluneesta valtuustokaudesta luottamushenkilöitä ja työntekijöitä.

51§
ILMOITUSASIAT
1) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 29.11.2018 (liitteenä)
2) Rakennusten rakennetutkimukset (liitteenä)
3) Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja (liitteenä)
Kirkkovaltuusto 12.12.2018:
1. Kirkkovaltuusto päätti merkitä asian tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
2. Kirkkovaltuusto päätti merkitä asian tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
3. Kirkkovaltuusto päätti merkitä asian tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan

52 §
ALOITTEET
Ei ollut.

53 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi valitusosoituksen.
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