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Aika
7.11.2018 klo 18.00 – 18.42
Paikka
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puheenjohtaja
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varapuheenjohtaja Tiitinen Ullamaija
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Ala-Reini Marjo
x
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x
Haapala Ilmo
x
Hänninen Pentti
x
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x
Karhu Miira
x
Kauppinen Eeva-Leena
x
Korvola Juha
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x
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x
Nuuja Aulis
x
Ojala Heikki
x
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Pollari Väinö
Romu Antti
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x
Yliviitala Johanna
varajäsenet
Knaapi Elina
x
Rantala Eila
x
Ojala Aila
x
Uuttu Raija
x
neuvoston pj
Leskelä Vihtori
x
neuvoston jäsenet
talousjohtaja
Viita Antti
x
Asiat
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35 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
36 §
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 olivat Juha Korvola, Väinö Pollari, Antti
Romu ja Johanna Yliviitala. Varajäseninä paikalle kutsuttuina olivat
Elina Knaapi, Eila Rantala, Aila Ojala ja Raija Uuttu.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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37 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuuston kokouksessa asiat käsitellään, ellei valtuusto toisin
päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Hyväksytään esityslistan mukaisena.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että ilmoitusasioissa käsitellään lisäksi alustavat tulokset rakennusten rakennetutkimuksista.

38 §
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 Marjo Ala-Reini ja Leila Erkkilä.
Pöytäkirja on nähtävillä virastossa kirkkoherranviraston aukioloaikana 8.11.-10.12.2018.
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Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan
tarkastajiksi vuorossa olevat Marjo Ala-Reinin ja Leila Erkkilän, hyväksyy pöytäkirjan tarkastuksen ja nähtävillä pidon edellä esitetyllä
tavalla, ja päättää, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
39§

VUODEN 2019 VEROPROSENTTI
Kirkkoneuvoston päätös 25.10.2018 § 101
Kirkkolain mukaisesti seurakunnan tuloveroprosentin vahvistaa kirkkovaltuusto.
KL 15:2 ”Kirkollisvero. Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen
hankkimiseen, joita tarvitaan 1§ mainittuihin menoihin. Se määrä, mikä
kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän muiden tulojen lisäksi tarvitaan
menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.”
Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntien taloussuunnittelua yleiskirjeellään 13/2018 (Liite).
Yleiskirjeen mukaan palkkamenoihin tulee edelleen lähivuosina kohdistumaan nousupaineita. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa
31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille.
Korotusten kustannusvaiku-tus on vuositasolla noin 1,8 prosenttia. Julkisen
sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla myös ensi vuonna. Vähennys koskee vuosina
2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuoden 2019 palkkoja budjetoitaessa tulee ottaa
huomioon, että lomarahoista jätetään 30 prosenttia maksamatta. Mitään erillistä ratkaisua vuoden 2020 lomarahoista ei ole olemassa ja ne maksettaisiin
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Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisina. Tämä tulee ottaa talouden
suunnittelussa huomioon.
Työmarkkinat ovat jatkaneet vahvistumistaan myös vuoden 2018 aikana.
Työttömyys on vähentynyt myös Isonkyrön kunnan alueella. Työllisyystilanteen kehitys on merkittävässä asemassa seurakunnan verokertymien kannalta. Toinen merkittävä tekijä verotulojen kertymisen kannalta on seurakunnan jäsenmäärän kehitys. Jäsenmäärä näyttäisi seurakunnassamme laskevan
hitaasti.
Kirkon keskusrahastolle tilitettävät maksut pysyvät ennallaan vuodelle 2019.
Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu on siten edelleen 6,5 prosenttia ja kirkollisverojen perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on viisi prosenttia. Tuleville vuosille
maksuihin ei ole odotettavissa muutosta.
Vuoden 2019 talousarvion valmistelussa tilikausi näyttäisi edelleen jäävän
alijäämäiseksi. Seurakuntaan on perustettu työryhmiä, joiden tehtävänä on
muutosten kautta etsiä kustannustehokkaita tapoja toimia. Pitkälle tähtäävät
suunnitelmat ovat edellytyksenä sille, että seurakunta tulee selviämään nykyisellä veroprosentilla.
Kirkkohallituksen laatiman ennusteen mukaan seurakunnan jäsenmäärä tulee
jatkamaan hidasta laskuaan. Tämän ennusteen mukaan seurakuntalaisia olisi
kuitenkin vielä vuonna 2030 noin 3700. Ennuste vaikuttaa positiiviselta, siihen perustuen seurakunnalla olisi aikaa sopeuttaa toimitaansa ja toimitilojaan
alenevaan tulotasoon. Ennuste 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 ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan seurakunnan alueella.
PÄÄTÖSEHDOTUS TALOUSJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Isonkyrön seurakunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75 vuodelle 2019.
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 7.11.2018:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Isonkyrön seurakunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75 vuodelle 2019.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
40§
MUUT ASIAT
Ei ollut.
41§
ILMOITUSASIAT
1) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 25.10.2018
2) Kirkkoherra Satu Linko asetetaan tehtäväänsä 2.12.2018. Virkamääräyksen
hän on saanut 1.12.2018 alkaen
3) Alustavat tulokset rakennusten rakennetutkimuksista
Kirkkovaltuuston päätös:
1. Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
2. Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
3. Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan

42 §
ALOITTEET
Ei ollut.
43 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.
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