HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 6/2022

KOKOUSAIKA

Tiistai 23.8.2022 klo 16.30.

KOKOUSPAIKKA

Isopappila, Yrjö-Koskisentie 6

LÄSNÄ JÄSENET:
Pitkänen Jorma

puheenjohtaja, kirkkoherra

Arhenius Päivi

jäsen, poissa varalla Mäkinen Eeva

Hakala Pekka

jäsen, poissa varalla Mäensivu Raija

Immonen Anna-Kaisa

jäsen

Järvenpää Keijo

jäsen

Korhonen Kirsti

jäsen

Mäkipää Eelis

jäsen, varapj, poissa varalla Jouko Vanhatalo

Nordfors Hannele

jäsen

Uusitalo Heikki

jäsen

MUUT:
Norokorpi Eero
Ilottu Ari

kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poissa
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Käsiteltävät asiat: § 80 - 93
ALLEKIRJOITUKSET:
Pitkänen Jorma
Puheenjohtaja

Korhonen Kirsti
Sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä
____________/____________2022

____________/____________2022

___________________

___________________

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO:
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 24.8.-6.9.2022
Todistaa:

Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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KOKOUSKUTSU
AIKA: Tiistai 23.8.2022 Klo 16.30.
PAIKKA: Isopappila, Yrjö-Koskisentie 6
KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

80 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
81 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
82

§ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

83

§ TARKASTETUN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

84

§ KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN LAILLISUUSVALVONTA

85

§ EDELLISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN
LÄPIKÄYMINEN

86

§ HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS -KESKUSTELU

87

§ MAISENMANMUOTOILUN HYVÄKSYMINEN

88

§ TUOMASKUORON AVUSTUSHAKEMUS

89

§ UUDEN NIMIKKOLÄHETIN VALINTA

90

§ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

91

§ MUUT ASIAT

92

§ TIEDOKSI

93

§ OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pitkänen Jorma kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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80 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
KJ 9:1 §: Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Kn 10 §/99: Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta.
KL 7:4 §: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan. Päätettiin lisäksi, että Karolina Puuskan ollessa estyneenä, Kirsti Korhonen toimii kokouksen sihteerinä.

81 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Kn ohjesääntö 6 §: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Valitaan Vanhatalo Jouko ja Nordfors Hannele pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat myös
ääntenlaskijoina.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

82 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS:
Käsitellään pykälä 86§ seuraavassa kokouksessa talouspäällikön ollessa tällä hetkellä estyneenä.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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83 § TARKASTETUN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 14 päivää ajalla kirkkoherranvirastossa 24.8.-6.9.2022. Ilmoitus nähtävillä olosta on seurakunnan ilmoitustaululla.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

84 § KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN LAILLISUUSVALVONTA
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kirkkoneuvosto varmistaa kirkkovaltuuston edellisessä kokouksessa 28.6.2022 tekemien
päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden. (Liite 1 ).
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

85 § EDELLISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN LÄPIKÄYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kirkkoneuvosto käy läpi edellisen kirkkoneuvoston kokouksen 17.6.2022 pöytäkirjan
(Liite 2.)
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

86 § HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS -KESKUSTELU
ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö
Vanhalla hautausmaalla on erityispiirteisiä alueita (III- ja IV –alueet), jotka muodostavat hautausmaan vanhimmat alueet. Näiden alueiden hautakivet eivät ole säännönmukaisessa järjestyksessä. Hautakivet ovat lähellä toisiaan ja niistä useissa on reunakiviä. Lisäksi näillä alueilla
on useita varsin suurikokoisia hautoja.
Kun tällä alueella toteutetaan arkkuhaudan haudankaivuu, se vaatii useiden isokokoisten kivien ja reunakivien siirtämistä pois haudankaivuun tieltä. Tästä koituu hankaluutta hautausmaatyölle ja merkittäviä kustannuksia vainajan omaisille. Lisäksi erityisen vanhoja hautakiviä
siirrellessä on riski niiden vahingoittumisesta.
Mainittujen alueiden muuttaminen siten, että niille voisi haudata ainoastaan uurna-hautoja,
helpottaisi olennaisesti alueille hautaamista.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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Kirkkoneuvosto käy keskustelun asiasta ja arvioi mahdollisen muutoksen hyötyjä ja haittoja.
Liitteenä karttaote, josta käy ilmi, mistä alueesta on kyse (Liite 3).
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoneuvosto merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi
PÄÄTÖS:
Pykälä käsitellään seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.

87 § MAISENMANMUOTOILUN HYVÄKSYMINEN
ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö
Valtatie 3:n työmaalla, Ristamäentien vieressä, valtatien leikkausluiskan sekä yhteiskoulun
kentän / pihan väliin on suunniteltu maaston muotoilu. Liitteessä on aineistot kohdasta.
Kyseisen tiealueen rajan ulkopuolinen kiinteistö on 1:34 Pappila, jonka Hämeenkyrön seurakunta omistaa.
Liitteenä kuvat suunnitellusta maisemanmuokkauksesta (Liitteet 4 ja 5).
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä maisemanmuotoilun liitteen mukaisesti
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.

88 § TUOMASKUORON AVUSTUSHAKEMUS
ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö
Hämeenkyrön seurakunnan kanssa yhteistyössä toimiva Tuomaskuoro ja –bändi on aikeissa
toteuttaa 15.-21.10.2023 messu-, konsertti- ja leirimatkan Pyhätunturin Kairosmajalle. Musiikkiryhmän tavoitteena on järjestää Tunturikappelissa yksi Tuomasmessu, yksi iltakonsertti
ja lisäksi iltaohjelmia Kairosmajalla. Myös ohjelmiston harjoittelu on tärkeänä osana leiriä.
Matkaan lähtijöitä olisi noin 20 henkilöä kuorosta ja bändistä.
Musiikkiryhmä anoo kuorolaisille matka-avustusta 2000€ Hämeenkyrön seurakunnasta. Liitteenä avustusanomus (Liite 6).
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoneuvosto myöntää kuorolle ja bändille 750 euron matka-avustuksen
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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89 § UUDEN NIMIKKOLÄHETIN VALINTA
ESITTELIJÄ: Kirkkoherra
Riikka Leskinen (Suomen Lähetysseura) on päättänyt työnsä Kolumbiassa. Riikka on ollut
seurakunnan tukema nimikkolähetti, joten nimikkosuhde päättyy. Lähetysseuran tukeminen
jatkuu yhteistyössä uuden nimikkolähetin kanssa.
Lähetystyön paja esittää yksimielisesti, että uudeksi nimikkolähetiksi valittaisiin Suomen lähetysseuran palvelukseen siirtynyt Mika Laiho, jonka kanssa yhteistyö on sujunut aiemminkin hyvin. Lähetyssihteerin mukaan Mikan työnkuva SLS:ssa on toimia asiantuntijana hallinnon ja hyvän talouden alueilla. Asemapaikkana Thaimaa, mutta työalueena ovat lisäksi Nepal
ja Kambodza. Liitteenä lisäselvitystä asiasta (Liite 7).
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoneuvosto valitsee Mika Laihon uudeksi nimikkolähetiksi
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.

90 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö
PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tuodaan kokoukseen tiedoksi ja todetaan, että siirto-oikeutta ei ole käytetty.
Kirkkoherran päätösnumerot: ei viranhaltijapäätöksiä
Talouspäällikön päätösnumerot: 9 / 2022
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.

91 § MUUT ASIAT
-

-

Puunhakkuut 2023; käsitellään seuraavassa kokouksessa
Koronakyselyn tulokset; käydään seminaarissa läpi, kaiken kaikkiaan todettiin kysely
onnistuneeksi. Kyselyn tulokset toimitettu myös tuomiokapituliin sekä UutisOiva- ja
Kotimaa -lehtiin.
Ajankohtaista seurakuntavaaleihin liittyen; kirkkoherra toi tiedoksi tämän hetkisen tilanteen. 15.9. mennessä voi asettua ehdokkaaksi.
Syksyn viestintäkoulutus alkaa syyskuussa; Hämeenkyrön seurakunta pilottina tässä
koulutuksessa.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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92 § TIEDOKSI
Syksyn 2022 kokousaikataulu:
Kirkkoneuvosto:
Ti 23.8.
Ti 11.10.
Ti 8.11.
Ti 13.12.

klo 16.30 Isopappilassa
klo 16.30 Isopappila
klo 16.30 Isopappila (Talousarvio 2023)
klo 16.30 Isopappila (tarvittaessa)

Kirkkovaltuusto:
La 24.9.
Ti 29.11. klo 18.00

Särkijärvellä valtuutetut ja työntekijät: Yhteinen seminaari
Isopappila (Talousarvio 2023 ja valtuustokauden päätöskahvit)

93 § OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Hämeenkyrön seurakunta
Kirkkoneuvosto
23.8.2022

1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin
nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1
kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta,
joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka
alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain
viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna
asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista
viran toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai
muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n
2 momentti).
Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa
tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
–

60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);

–

150 000 € (rakennusurakat);

–

400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);

–

300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja

–

500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät:
2. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: § 87, 88, 89
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Hämeenkyrön seurakunnan kirkkoneuvosto

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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Käyntiosoite: Yrjö-Koskisentie 6, 39100 Hämeenkyrö
Postiosoite: Hämeenkyrön seurakunnan kirkkoneuvosto, Yrjö-Koskisentie 6, 39100 Hämeenkyrö
Sähköposti: hameenkyro.seurakunta@evl.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
–

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

–

tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________

