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KOKOUSAIKA

Tiistai 20.9.2022 klo 16.30.

KOKOUSPAIKKA

Särkijärven leirikeskus

LÄSNÄOLLEET JÄSENET:
Pitkänen Jorma

puheenjohtaja, kirkkoherra

Arhenius Päivi, estynyt, varalla Eeva Mäkinen

jäsen
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jäsen
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kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Käsiteltävät asiat: § 94 – 105
ALLEKIRJOITUKSET:
Pitkänen Jorma
Puheenjohtaja

Puuska Karolina
Sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä
____________/____________2022

____________/____________2022

___________________

___________________

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO:
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 21.9.-4.10.2022
Todistaa:

Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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KOKOUSKUTSU
AIKA: Tiistai 20.9.2022 Klo 16.30.
PAIKKA: Särkijärven leirikeskus
KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

94 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
95 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
96

§ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

97

§ TARKASTETUN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

98

§ EDELLISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN
LÄPIKÄYMINEN

99

§ HÄRKIKUJAN LIIKEHUONEISTON REMONTTI

100 § LISÄTALOUSARVIO INVESTOINTIOSAAN
101 § BUSINESS FINLANDIN AVUSTUSHAKEMUS
102 § KIRKON REMONTIN URAKKARAJAT –VALMISTELU
103 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
104 § MUUT ASIAT
105 § TIEDOKSI
106 § OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pitkänen Jorma kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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94 § 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:
Esityksen mukaisesti

95 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Kn ohjesääntö 6 §: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Valitaan Heikki Uusitalo ja Eeva Mäkinen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti

96 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti

97 § TARKASTETUN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 14 päivää ajalla kirkkoherranvirastossa 21.9.-4.10.2022. Ilmoitus nähtävillä olosta on seurakunnan ilmoitustaululla.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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Esityksen mukaisesti

98 § EDELLISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN LÄPIKÄYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kirkkoneuvosto käy läpi edellisen kirkkoneuvoston kokouksen 23.8.2022 pöytäkirjan
(Liite 1.)
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti

99 § HÄRKIKUJAN LIIKEHUONEISTON REMONTTI
ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö
Hämeenkyrön seurakunta osti Härkikuja 2-osoitteessa sijaitsevan liikehuoneiston keväällä
2021 (KN 9.4.2021 § 43). Hankinnan jälkeen tilaan on suunniteltu remonttia. Remontin
suunnittelussa on kuultu seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden näkemyksiä.
Alkuvuodesta 2022 kirkkoneuvosto hyväksyi arkkitehtipiirrokset (KN 25.1.2022 § 7). Tämän
jälkeen suunnitelmia vielä hiottiin, ja keväällä 2022 remonttia alettiin kilpailuttaa.
Keväällä 2022 Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne muuttui merkittävästi Ukrainassa käytävän sodan myötä. Sodan vaikutuksesta inflaatio alkoi nostaa hintoja. Härkikujan remontin
kilpailutuksen edetessä kävi ilmi, että remonttiin varatut talousarviovarat eivät ole riittävät.
Kesän ja alkusyksyn 2022 aikana tilannetta arvioitiin uudestaan. Ohjausryhmä kävi keskustelua remontin supistamisesta.
Tilasta maksetaan jatkuvasti vastikkeita. On seurakunnalle epäedullista ylläpitää tyhjillään
olevaa tilaa. Tästä syystä esitetään, että remontti toteutetaan tässä vaiheessa siten, että keittiötila jätetään kokonaan tekemättä. Tilassa on pienehkö keittiönurkkaus, jonka kalustusta
voidaan vahvistaa tarkoituksenmukaisemmaksi.
Tarjouksia pyydettiin uudestaan siten, että keittiö jätetään pois. Tarjouksia saatiin yksi kappale.
Liitteessä on saatu tarjous sekä erikseen tarjous sähkötöistä (Liitteet 2. ja 3.).
Mikäli kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto päättävät hyväksyä saadut tarjoukset, remontti aloitettaisiin pikimmiten.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy saadut tarjoukset Härkikujan remontista.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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Kirkkoneuvosto päätti, että saatua tarjousta ei hyväksytä, vaan Härkikujan remontti pyritään
toteuttamaan kevyemmin. Kirkkoneuvosto valtuutti talouspäällikön edistämään kevyempää
remonttia.

100 § LISÄTALOUSARVIO INVESTOINTIOSAAN
ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö
Härkikujan remontin toteuttamiseksi tarvitaan lisää varoja jo kuluvalle vuodelle, mikäli
kirkkovaltuusto hyväksyy edellisen pykälän (KN 20.9.2022 § 99) tarjouksen Härkikujan
remontista.
Lisätalousarvio tarvitaan sähkötöiden toteuttamiseen x euroa. Lisäksi tarvitaan 12.000,00
euroa Härkikujan tilan kalustamiseen ja sisustamiseen. Tähän sisältyy keittiönurkkauksen
varustaminen nykyistä tarkoituksenmukaisemmaksi.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.
PÄÄTÖS:
Talousarviomuutosta ei tarvita

101 § BUSINESS FINLANDIN AVUSTUSHAKEMUS
ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö
Hämeenkyrön kirkon remontin toteuttamiseksi haetaan avustuksia. Business Finland tukee
energiamuodonmuutos-hankkeita.
Kirkkoneuvosto päättää hakea Business Finlandin avustusta.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää hakea Business Finlandin avustusta Hämeenkyrön kirkon energiamuodonmuutos-hankkeeseen.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti

102 § KIRKON REMONTIN URAKKARAJAT
ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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Hämeenkyrön kirkon remontin suunnittelu etenee. Oheisen liitteen (Liite 4.) mukaisesti on
valmisteltu remontin tulevan kilpailutuksen urakkarajoja. Mikäli suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti, kilpailutusta aletaan toteuttaa marraskuussa 2022.
Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston tulee hyväksyä kilpailutuksen urakkarajat.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen 4. mukaiset urakkarajat
kirkon remontille.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti muuten, mutta LU-lämpöurakan kohdalta poistetaan epätarkkuus: ”jne”,
ja lisäksi talouspäällikkö varmistaa, että urakkatarjouksen komponenttien suhde (30%/70%)
on vakiomuotoinen.

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

104 § MUUT ASIAT
-

Metsänhakkuut 2023: Mäntyrinteen hautausmaan läheisyydessä toteutetaan sekä harvennushakkuuta että uudistushakkuuta
Myötätuulen toimintaan ollaan tyytyväisiä, ja kauden aloitusta toivotaan aiemmaksi
syksyllä
Isostoimintaan on tullut runsaasti nuoria
Sato-yhteisön toiminta on alkanut hienosti, ja se kerää suuren joukon seurakuntalaisia

105 § TIEDOKSI
Syksyn 2022 kokousaikataulu:
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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LA 24.9.2022 klo 8.30. Särkijärven leirikeskus
TI 11.10.2022 klo 16.30. Isopappila
Ti 8.11.2022 klo 16.30. Isopappila (Talousarvio 2023)
Ti 13.12. klo 16.30. Isopappila (tarvittaessa)

Kirkkovaltuusto:
LA 24.9.2022 Särkijärvellä valtuutetut ja työntekijät: Yhteinen seminaari klo 10.00.
Seminaaria ennen klo 9.00. kirkkovaltuuston kokous
TI 29.11.2022 klo 18.00. Isopappila (Talousarvio 2023 ja valtuustokauden päätöskahvit)

106 § OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Hämeenkyrön seurakunta
Kirkkoneuvosto
20.9.2022

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: 94,95,96,97,98,99,100,102,103,104,105,106

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: § 101
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:

_____________________________

____________________________

