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20 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

21 §
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:.
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että kirkkovaltuuston varsinaisista jäsenistä poissa oli Heikki Ojala. Varajäsenenä paikalle kutsuttuna oli Pentti Hänninen. Paikalla olivat lisäksi kirkkoneuvoston
puheenjohtaja Satu Linko ja talousjohtaja Antti Viita.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
22 §
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 siten, että lisäasiana tiedoksi saatetaan kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat.
23 §
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.
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Pöytäkirjan tarkastamisessa on ollut käytäntö, että aakkosjärjestyksessä on valittu pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Mauno Hölsö ja Eeva Iivari.
Pöytäkirja on nähtävillä virastossa kirkkoherranviraston aukioloaikana 17.6.-19.7.2019.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan
tarkastajiksi vuorossa olevat Mauno Hölsön ja Eeva Iivarin, hyväksyy
pöytäkirjan tarkastuksen ja nähtävillä pidon edellä esitetyllä tavalla,
ja päättää, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
24 §
VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE
Kirkkoneuvosto 4.6.2019
Isonkyrön seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018
ovat valmistuneet. Asiakirja on laadittu kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Seurakunnan tilinpäätöksen ylijäämä on 24.011,05 euroa.
Tilintarkastus on suoritettu 24.5.2019 Tilintarkastuskertomus on liitetty asiakirjaan.
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 oheisena.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että
päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että tämä vahvistaisi tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja tilintarkastajien lausuntoon viitaten myöntäisi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2018. Lisäksi
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Isonkyrön seurakunnan
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Pöytäkirja
N:o 2/2019
KIRKKOVALTUUSTO
12.6.2019 N:o sivu 5
_________________________________________________________________

tilikauden ylijäämä 24.011,05 euroa siirretään edellisten vuosien yli- /
alijäämätilille
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 12.6.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä vahvistaisi tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja tilintarkastajien lausuntoon viitaten myöntäisi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2018. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle, että Isonkyrön seurakunnan tilikauden ylijäämä
24.011,05 euroa siirretään edellisten vuosien yli- / alijäämätilille.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

25 §
KYRÖÖNRANNAN MYYNTIPÄÄTÖKSEN TÄSMENTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 4.6.2019
Kirkkovaltuusto on päättänyt Kyröönrannan myynnistä Tapio Hietamäelle
kokouksessaan 14.6.2018. Kauppa on vahvistettu kirkkohallituksen virastokollegiossa helmikuussa 2019. Päätöksestä ei ole myöskään valitettu, joten
se on tullut lainvoimaiseksi. Tämän jälkeen ostaja on ilmoittanut, että kauppakirjaan tulisi kirjata myös hänen vaimonsa nimi ostajana siten, että he ostavat kiinteistön yhdessä. Koska päätökset on tehty yhdellä nimellä, maanmittauslaitos ei voi hyväksyä kaupalle lainhuutoa, ellei päätöstä täsmennetä.
”17 §
KYRÖÖNRANNAN MYYMINEN
Kirkkoneuvoston päätös 7.6.2018 § 67:
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.4.2018 asettaa Kyröönrannan leiripaikan myyntiin tarjousten perusteella.
”Seurakunta omistaa Kyröönranta- nimisen tilan Vöyrillä Röykasjärven rannalla. Tilan kiinteistötunnus on 946-421-2-51 ja pinta-ala
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3.4.2018 päivätyn lainhuutotodistuksen mukaisesti 2,42 hehtaaria.
Liitteenä kartta, johon on merkitty tilan rajat ja sijainti.
Tilalla sijaitsee kolme purkukuntoista rakennusta. Yhdessä rakennuksista on sauna, pukuhuone ja takkahuone. Rakennus on pinnoiltaan
huonokuntoinen ja sen perustukset ovat kärsineet routavaurioista.
Muihin rakennuksiin sijoittuvat käymälä ja puuvarasto.
Seurakunnalla ei ole ollut kohteelle viime vuosina toiminnallista käyttöä satunnaisia vierailuja lukuun ottamatta. Rakennusten saattaminen
toimintaa palvelevaan kuntoon vaatisi merkittäviä investointeja. Esimerkiksi rippileirien toteuttaminen ei nykymääräysten mukaisesti ole
alueella mahdollista ilman uudisrakentamista. Rippileirien pitämiseen
lähialueelta löytyy runsaasti vaihtoehtoja. Myöskään virkistyskäytössä kohde ei huonokuntoisuudesta johtuen ole ollut.
Saunarakennus on sähköistetty.
Kyröönrannan voidaan näin ollen katsoa olevan seurakunnalle nykyisessä kunnossaan tarpeeton. Vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat
olleet pieniä, mutta pääomaa kohteeseen on tarpeettomasti sidottuna. Kunnostaminen oman käytön tarpeita varten olisi merkittävä investointi. Lisäksi voidaan arvioida, että käyttöaste jäisi jatkossakin
pieneksi.
Mahdollisen myyntipäätöksen tekemistä varten Kyröönrannasta olisi
tarkoituksenmukaista teettää AKA- arvioitsijalla (Keskuskauppakamarin kiinteistöarviolautakunnan auktorisoima kiinteistöarvioitsija)
hinta-arvio.
Myynti-ilmoitus on julkaistava siten, että se saavuttaa yleisen tietoisuuden.
Seurakunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saapuneet tarjoukset. Kaupan toteutuminen edellyttää kirkkovaltuuston päätöksen lisäksi myös kirkkohallituksen vahvistusta. ”
Tilalla sijaitsevat rakennukset on arvioitu purkukuntoisiksi. Myynnistä on julkaistu ilmoitus sekä sanomalehdessä että kahdessa internetpalvelussa. Tarjoukset piti toimittaa 15.5.2018 klo 14 mennessä
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kirkkoneuvostolle osoitettuna. Tilasta on teetetty hinta-arvio Kotijoukkue Oyllä, josta arvioinnin suoritti AKA-arvioitsija Harri Kivistö.
Hinta-arvio liitteenä.
Määräaikaan mennessä tarjouksia saatiin kymmenen kappaletta. Tarjoukset on avattu johtoryhmän kokouksessa 15.5.2018. Koonti saaduista tarjouksista liitteenä.
Parhaan tarjouksen on jättänyt Tapio Hietamäki. Tarjouksen arvo on
52.000 euroa. Tarjottu hinta vastaa seurakunnan teettämää hinta-arviota.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi,
että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Kyröönrantaniminen tila (946-421-2-51 ) myydään korkeimman tarjouksen jättäneelle Tapio Hietamäelle 52.000 euron kauppahinnalla. Seurakunnan
puolesta kauppakirjan allekirjoittavat talousjohtaja ja kirkkoherra.
Kauppa alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Kyröönrantaniminen tila (946-421-2-51 ) myydään korkeimman tarjouksen jättäneelle Tapio Hietamäelle 52.000 euron kauppahinnalla. Seurakunnan
puolesta kauppakirjan allekirjoittavat talousjohtaja ja kirkkoherra.
Kauppa alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto 14.6.2018:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Kyröönrantaniminen tila (946-421-2-51 ) myydään korkeimman tarjouksen jättäneelle Tapio Hietamäelle 52.000 euron kauppahinnalla. Seurakunnan
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puolesta kauppakirjan allekirjoittavat talousjohtaja ja kirkkoherra.
Kauppa alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti, että Kyröönranta- niminen tila (946-421-2-51
) myydään korkeimman tarjouksen jättäneelle Tapio Hietamäelle
52.000 euron kauppahinnalla. Seurakunnan puolesta kauppakirjan
allekirjoittavat talousjohtaja ja kirkkoherra. Kauppa alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.”
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja
nuorten asemaan
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että tämä muuttaa
aikaisempaa päätöstään siten, että Kyröönranta- niminen tila (946421-2-51 ) myydään korkeimman tarjouksen jättäneelle Tapio Hietamäelle ja Thipparata Nguantisongille 52.000 euron kauppahinnalla.
Seurakunnan puolesta kauppakirjan allekirjoittavat talousjohtaja ja
kirkkoherra. Kauppa alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirkkovaltuusto 12.6.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että tämä muuttaa
aikaisempaa päätöstään siten, että Kyröönranta- niminen tila (946421-2-51 ) myydään korkeimman tarjouksen jättäneelle Tapio Hietamäelle ja Thipparata Nguantisongille 52.000 euron kauppahinnalla.
Seurakunnan puolesta kauppakirjan allekirjoittavat talousjohtaja ja
kirkkoherra. Kauppa alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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26 §
KESKUSREKISTERIIN LIITTYMINEN
Kirkkoneuvosto 4.6.2019
Lakimiesasessori Tuomas Hemmingin pohjateksti seurakunnille asian käsittelyä varten (kursivoitu):
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi marraskuussa 2015, että kirkonkirjojenpito toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Täysistunnon linjausten perusteena olivat kirkonkirjojenpidosta tehdyt johtopäätökset. Hankkeen aikataulu määriteltiin siten, että alueellisten keskusrekisterien muodostamiseen ryhdyttäisiin viimeistään vuonna 2017 (yleiskirje
nro 27/2015). Aluekeskusrekistereiden perustaminen ei ole kuitenkaan
edennyt täysistunnon vuonna 2015 linjaamassa aikataulussa.
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä
aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Seurakuntien tulee siten tehdä
päätöksiä keskusrekisteriin liittymisestä tai sen muodostamisesta.
Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden
2021 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Keskittämisessä on otettava huomioon seurakuntalaisten palveleminen ja toiminta sekä suomen että ruotsin kielellä. Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien keskittymisen kirkon perustehtävään.
Lapuan hiippakunnassa on suunniteltu ja valmisteltu perustettavaksi
Lapuan hiippakunnan alueellinen keskusrekisteri, jonka piiriin tulisivat
kaikki Lapuan hiippakunnan seurakunnat, pois lukien ne seurakunnat,
jotka ovat jo osa toista keskusrekisteriä. Hankkeen ohjausryhmänä
ovat toimineet lääninrovastit, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja Jyväskylän seurakunnan Tuomas Palola. Hanketta on valmisteltu vuodesta
2017 lukien ja keskusrekisterin oli alun perin tarkoitus aloittaa
1.1.2019. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista digitaalisten aineiston
tarkastuksen keskeneräisyydestä johtuen.
Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin isäntäseurakuntana
on suunniteltu toimivan Jyväskylän seurakunta.
Keskusrekisterin on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020. Seurakuntien tulee tehdä valtuustoissaan päätös keskusrekisteriin liittymisestä
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heinäkuun 2019 alkuun mennessä ja ilmoittaa päätöksestään tuomiokapitulin lakimiesasessorille. Keskusrekisterin johtaja aloittaa tehtävässään 1.9.2019 mennessä, jonka jälkeen aloitetaan keskusrekisterin
muun henkilöstön rekrytointi.
Kun kaikkien liittyvien seurakuntien osalta on saatu tiedot, aloittaa tuomiokapituli yhdessä keskusrekisterin aloittavan johtajan kanssa tarkemman valmistelun.
Keskusrekisteri tulee toimimaan hajautetusti siten, että Jyväskylän toimipisteen lisäksi toimipisteet avataan myös Seinäjoelle ja Vaasaan.
Maantieteellinen hajauttaminen on tarkoituksenmukaista henkilöstön
rekrytoinnin helpottamiseksi ja monipuolisen osaamisen saamiseksi.
Lisäksi on mahdollista, että avataan pienempiä toimipaikkoja alussa.
Keskusrekisterin osalta on arvioitu, että henkilöstön tarve on 1 henkilötyövuosi 10 000 jäsentä kohdin. Näin ollen varmuus keskusrekisterin
henkilöstön määrästä saadaan vasta kun tiedetään liittyvien seurakuntien määrä.
Hankkeen ohjausryhmä on linjannut, että mikäli asiassa ei ole lainsäädännöstä johtuvia esteitä, tulee keskusrekisteriin mahdollisesti myöhemmin liittyville seurakunnille liittymismaksu, jolla tasataan keskusrekisterin aloitusvaiheessa liittyneillä seurakunnille mahdollisesti aiheutuneita lisäkustannuksia.
Keskusrekisteri on seurakunnille maksullinen. Selvitysvaiheen perusteella arvioidaan, että keskusrekisterin kustannus tulee olemaan seurakunnalle noin 3 euroa/jäsen. Keskusrekisterin tavoitteena on kuitenkin
toiminnan tehostaminen siten, että kustannustaso pysyisi mahdollisimman matalana. Realistisesti arvioiden kuitenkin tehostamisesta saatavat säästö eivät tulle realisoitumaan ensimmäisten toimintavuosien aikana.
Keskusrekisterille tulee tehtävän sopimuksen lisäksi johtokunta, jonka
Kirkkojärjestyksen 16 luvun 2 §:n mukaan, jos seurakunnat haluavat
järjestää kirkonkirjojen pitämisen kokonaan tai osaksi yhteiseen keskusrekisteriin, seurakuntien kirkkovaltuustojen on tehtävä siitä sopimus.
Seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkovaltuusto päättää keskusrekisterin perustamisesta seurakuntayhtymään kuuluville seurakunnille ja
ylempänä tarkoitetun sopimuksen tekemisestä seurakuntayhtymään
kuulumattomien seurakuntien kanssa. Asiasta on pyydettävä seurakuntaneuvostojen lausunto.
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Seurakuntien tulee siis liittyä johonkin alueelliseen keskusrekisteriin
2022 mennessä. Päätöksen liittymisestä tekee seurakunnan kirkkovaltuusto. Keskusrekisteriin liittyminen muuttaa olennaisella tavalla kirkkoherranvirastojen työtä ja sen johdosta työ virastossa vähenee. Seurakunnan tulee ottaa tämä huomioon henkilöstöresurssejaan pohtiessa.
Keskusrekisteriin liittymisen myötä seurakunnan velvoitteet henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa kevenevät huomattavasti ja vastuu
tietojen oikeellisuudesta siirtyy keskusrekisterille.
Liitteet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Palveluluettelo
Palvelulupaus alueellisen keskusrekisterin asiakkaalle
Palvelulupaus asiakasseurakunnille
Aluekeskusrekisterin johtosääntömalli
Aluekeskusrekisterin sopimusmalli
Tehtäväluettelo
Pöytäkirjanote kirkkohallitus 10/2018
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja
nuorten asemaan.

KIRKKOHERRAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Isonkyrön seurakunta
solmii sopimuksen alueellisesta keskusrekisteristä ja näin liittyy Lapuan
hiippakunnan perustettavaan keskusrekisteriin vuoden 2020 alusta.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirkkovaltuusto 12.6.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Isonkyrön seurakunta
solmii sopimuksen alueellisesta keskusrekisteristä ja näin liittyy Lapuan
hiippakunnan perustettavaan keskusrekisteriin vuoden 2020 alusta.
Kirkkovaltuuston päätös:
Keskustelun aikana Johanna Yliviitala teki esityksen , että Isonkyrön seura-

kunta solmii sopimuksen alueellisesta keskusrekisteristä ja näin liittyy
Lapuan hiippakunnan perustettavaan keskusrekisteriin vuoden 2021
alusta. Pentti Hänninen kannatti tehtyä esitystä.
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Pöytäkirja
N:o 2/2019
KIRKKOVALTUUSTO
12.6.2019 N:o sivu 12
_________________________________________________________________

Puheenjohtaja antoi ohjeet äänestysmenettelystä, jonka mukaisesti
kirkkoneuvoston päätösehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Johanna Yliviitalan tekemää esitystä kannattavat äänestävät EI. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin seuraavat äänet:
Hänninen Pentti EI
Hölsö Mauno JAA
Iivari Eeva JAA
Jouppi Kaisa JAA
Karhu Miira EI
Kauppinen Eeva-Leena JAA
Korvola Juha JAA
Leskelä Juhani JAA
Myllyniemi Pasi JAA
Ojala Aila JAA
Ojaluoma Veli-Matti JAA
Pollari Väinö EI
Rantala Eila JAA
Rinnekari Sirkku EI
Salonen Esko JAA
Silvennoinen Iris JAA
Tiitinen Ullamaija JAA
Vaismaa Marja JAA
Yliviitala Johanna EI
Todettiin, että äänestyksessä on annettu 14 JAA- ääntä ja 5 EI-ääntä.

Äänestyksen tuloksen mukaisesti kirkkovaltuusto päätti kirkkoneuvoston esityksen
mukaisesti, että Isonkyrön seurakunta solmii sopimuksen alueellisesta keskusrekisteristä ja näin liittyy Lapuan hiippakunnan perustettavaan keskusrekisteriin vuoden
2020 alusta.

27§
ETELÄ-POHJANMAAN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN
JOHTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 4.6.2019:
Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksessa on päivitetty
johtosääntö tämän kevään aikana, se on hyväksytty perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnassa 3.4. ja Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuustossa 15.5.2019.
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Pöytäkirja
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Perheasiain neuvottelukeskuksen edellinen johtosääntö oli hyväksytty 29.1.2015 Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuustossa ja se on
tullut voimaan 1.6.2015.
Johtosäännön uudistus on laitettu vireille johtokunnan kokouksessa
§9/11.2.2019, koska johtosäännössä oli havaittu päivitystarpeita. Sitä
ovat valmistelleet Seinäjoen seurakunnan kirkkoherra ja henkilöstöpäällikkö yhdessä neuvottelukeskuksen johtajan kanssa. Päivitysversiosta on konsultoitu hiippakunnan juristia.
Päivitystarpeet liittyvät termistön ajantasaistamiseen sekä eräisiin tarkennuksiin. Sopimukset seurakuntien kanssa säilyvät ennallaan. (Liite
1.) Muutokset näkyvät punaisella tekstillä ja vanha osuus yliviivattuna.
Tämän jälkeen johtosääntö on toimitettu kaikkien muiden jäsenseurakuntien kirkkovaltuustoille vahvistettavaksi.
Uusi johtosääntö tulee voimaan 1. lokakuuta 2019.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi,
että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus vaikuttaa lasten ja
nuorten asemaan, mutta johtosääntöön tehtävillä tekstimuutoksilla ei
ole asemaan suoraa vaikutusta.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että tämä hyväksyy
Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen uudistetun johtosäännön.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 12.6.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että tämä hyväksyy
Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen uudistetun johtosäännön.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
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____ §
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28 §
PARTIOLIPPUKUNTA VAINION VESOJEN OSTOTARJOUS
Kirkkoneuvosto 10.4.2019
Partiolippukunta Vainion Vesat ry (0915950-1) on tehnyt ostotarjouksen
määräalasta seurakunnan omistamasta tilasta Varpola 152-411-10-36. Ostotarjouksen kohteena olevan määräalan pinta-ala on noin 1,3 hehtaaria. Määräalan sijainti ja rajat on osoitettu liitteenä olevalla kartalla. Alue tunnetaan
myös nimellä Kirkkokallio.
Partiolippukunta Vainoon Vesat ry on toiminut alueella pitkään. Aikaisemman sopimuksen mukaisesti yhdistys on maksanut alueen käyttämisestä nimellistä vuokraa, joka ei ole vastannut käypää vuokratasoa. Nykyisen sopimuksen mukaisesti yhdistys on saanut käyttää seurakunnan omistamaa maata
vastikkeetta. Alueella sijaitsee Partiolippukunta Vainion Vesojen omistamia
rakennuksia. Partiotoiminnalla on alueella pitkät perinteet.
” Suomessa partion uskontokasvatuksen perusteet on ilmaistu partion peruskirjassa näin: ”Partiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja. Sen lähtökohtana on ihmiskuva, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, omaan itseen, muihin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Suhde Jumalaan merkitsee myönteistä asennetta uskontoon, hengellisyyden etsimistä ja elämistä oman hengellisen vakaumuksen ja yhteisön mukaisesti. Seurakuntien partiotyö perustuu tähän yhteiseen
arvopohjaan ja Suomen Partiolaisten kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen.” (www.evl.fi)
Myös Isonkyrön seurakunnan ja Partiolippukunta Vainion Vesojen yhteistyö
on jatkunut pitkään hyvänä. Partiolaiset kokoontuvat seurakunnan tiloissa ja
seurakunta on ollut tervetullut lippukunnan tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
Partiolippukunta Vainoon Vesat ry:llä olisi halukkuutta kehittää aluetta edelleen rakentamalla sille uusia rakennuksia. Kehittämistyöhön on mahdollista
hankerahoitusta. Hankerahoituksen saamisen edellytyksenä on yhdistykseltä
saadun tiedon mukaan se, että he joko omistavat alueen, tai ovat solmineet
sen käytöstä pitkäaikaisen vuokrasopimuksen.
Alueella on seurakunnalle lähinnä metsätaloudellista arvoa. Etäisyys Isonkyrön keskustaan on maanteitse noin kolme kilometriä. Mika Saari Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaan toimistosta on laatinut alueesta hinta-arvion.
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
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Pöytäkirja
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Hinta-arvio liitteenä. Hinta-arviosta käy ilmi puuston tämän hetkinen kehitysluokkajakauma.
Partiolippukunta Vainon Vesat ry on tarjonnut seurakunnalle määräalasta
6000 euroa. Tarjottu hinta vastaa määräalasta teetettyä hinta-arviota.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus luo mahdollisuuksia Partiolaisten ja
Isonkyrön seurakunnan järjestämälle lasten ja nuorten toiminnalle ja vaikuttaa siten myönteisesti lasten ja nuorten asemaan Isonkyrön seurakunnan alueella.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että tämä myy karttaliitteen mukaisen määräalan tilasta Varpola 152-411-10-36 Partiolippukunta
Vainion Vesat ry:lle (0915950-1) 6000 euron kauppahinnalla. Määräalan
pinta-ala on noin 1,3 hehtaaria. Ostaja vastaa kaupan tekemisestä syntyvistä
muista kustannuksista, kuten kaupanvahvistajan palkkiosta, varainsiirtoverosta ja lohkomiskustannuksista.
Mahdolliset osuudet yhteisiin alueisiin tai muihin oikeuksiin jäävät kokonaisuudessaan seurakunnan omistukseen jäävään kanta-tilaan.
Määräalan kauppa alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirkkovaltuusto 12.6.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että tämä myy karttaliitteen mukaisen määräalan tilasta Varpola 152-411-10-36 Partiolippukunta
Vainion Vesat ry:lle (0915950-1) 6000 euron kauppahinnalla. Määräalan
pinta-ala on noin 1,3 hehtaaria. Ostaja vastaa kaupan tekemisestä syntyvistä
muista kustannuksista, kuten kaupanvahvistajan palkkiosta, varainsiirtoverosta ja lohkomiskustannuksista.
Mahdolliset osuudet yhteisiin alueisiin tai muihin oikeuksiin jäävät kokonaisuudessaan seurakunnan omistukseen jäävään kanta-tilaan.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
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Määräalan kauppa alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------Eeva-Leena Kauppinen ja Väinö Pollari poistuivat kokouksesta pykälän 28 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 20.49 – 20.52
--------29§
MUUT ASIAT
Ei ollut.
30§
ILMOITUSASIAT
1) TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TILANNE
Kirkkovaltuusto hyväksyi talouden tasapainotusohjelman 24.8.2016.
Tasapainottamisohjelman toteuttamista arvioidaan ja seurataan 2016—2019
seuraavasti:
Kirkkoneuvosto valvoo, että toimenpiteitä toteutetaan suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti.
Kirkkoneuvoston kokouksessa 25.10.2017 Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi
kiinteistötyöryhmän esityksen. Ryhdytään valmistelemaan Kyröönrannan
myyntiä.
---Kirkkoneuvoston kokouksessa 22.11.2017 kirkkoneuvosto antoi johtoryhmälle
valmisteltavaksi seurakuntatalosta/pappilasta luopumista ja esityksen tekemistä
Kirkkoneuvostolle tammikuun 2018 loppuun mennessä.
--Kirkkoneuvoston kokouksessa 31.1.2018 myönnettiin lisäaikaa kiinteistöluopumisen selvittelylle.
--Kirkkoneuvoston kokouksessa 27.3.2018 merkittiin tiedoksi 21.2.2018 tehdyt
kiinteistökartoitukset.
---

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet
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Kirkkoneuvoston kokouksessa 18.4.2018 Kirkkoneuvosto päätti luopua pappilasta. Asiasta pyydettiin lausunto lapsityöntekijöiltä ja kasvatus ja opetustyön
johtokunnalta.
--Kyröönrannan myynti etenee.
--Toisen lastenohjaajan toimi on muutettu 80 % työajalle.
--Selvitystyö pappilasta luopumiseksi on aloitettu.
---Valmistelutyöryhmä on valinnut Juha Syrjämäen toteuttamaan rakenteiden kun
kartoitukset. Kartoitukset aloitetaan viikolla 44.
---Henkilöstösuunnitelman valmistelutyö etenee
------Kirkkovaltuuston päätös pappilasta luopumisesta kuntokartoitusten ja seurakuntatalon hankesuunnittelun jälkeen 14.6.2018
------Rakennusten kuntokartoitukset ovat valmistuneet. Niiden perusteella lisäselvityksien tekeminen on tarpeellista.
---Strategian ohjausryhmä on saanut valmiiksi esityksen seurakunnan uudeksi
henkilöstösuunnitelmaksi.
----Kirkkovaltuusto on hyväksynyt seurakunnan henkilöstösuunnitelman vuodelle
2019.
----Pappilan sisäilmamittausten tulokset arvioitavana 7.3.2019
-----Seurakuntatalon sisäilmamittausten tulokset arvioitavina ja hankesuunnittelu
käynnistetty 4.6.2019
-----Henkilöstösuunnitelma etenee yhteistyötoimikunnan käsittelyyn
------2) Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 7.3., 10.4. ja 4.6.

Pöytäkirjan
tarkastajien
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Kirkkovaltuuston päätös:
1) Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
2) Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
31 §
ALOITTEET
Ei ollut.
32 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet
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