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KOKOUSKUTSU
AIKA: Tiistai 9.11.2021 Klo 16.30.
PAIKKA: Isopappila
KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

103 §

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN

104 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

105 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

106 §

TARKASTETUN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

107 §

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN
LAILLISUUSVALVONTA

108 §

EDELLISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN
LÄPIKÄYMINEN

109 §

TALOUSARVIO 2022 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2023-2024

110 §

KOULUTUSSUUNNITELMA 2022

111 §

LISÄMAA-ALUEEN KÄYTTÖ 3-TIE HANKKEESEEN

112 §

MAA-ALUEEN KÄYTTÖ FRISBEEGOLF –RADAN LAAJENNUKSEEN

113 §

KIRKKOKOLEHDIT 2022

114 §

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2021

115 §

99 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

116 §

§ MUUT ASIAT

117 §

§ TIEDOKSI

118 §

§ OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN

Pitkänen Jorma kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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103 §
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

104 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Kn ohjesääntö 6 §: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Valitaan Hakala Pekka ja Immonen Anna-Kaisa pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat myös
ääntenlaskijoina.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti

105 §

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

106 §

TARKASTETUN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 14 päivää ajalla kirkkoherranvirastossa 10.11.-23.11.2021. Ilmoitus nähtävillä olosta on seurakunnan ilmoitustaululla.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti

107 §

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN LAILLISUUSVALVONTA
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kirkkoneuvosto varmistaa kirkkovaltuuston edellisessä kokouksessa 9.10.2021 tekemien
päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden. (Liite 1 ).
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti

108 §
EDELLISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN LÄPIKÄYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kirkkoneuvosto käy läpi edellisen kirkkoneuvoston kokouksen 28.9.2021 pöytäkirjan
(Liite 2.)
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti

109 §

TALOUSARVIO 2022 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2023-2024
ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö
Vuoden 2022 talousarviossa arvioidaan noin 1.746.000 euron kirkollisverotuloa. Taso pysyy
samana vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Perusteena tähän on varovaisesti arvioitu talouden kasvu ja toisaalta jäsenmäärän maltillinen väheneminen.
Hämeenkyrön seurakunnan vuosikate on vuoden 2022 talousarviossa 155.795 euroa ja poistot tulevat olemaan noin 120.700 euroa. Näin ollen tulokseksi vuodelle 2022 arvioidaan noin
35. 095 euron ylijäämää.
Vuoden 2022 talousarviossa Hämeenkyrön seurakunnan henkilöstökulut ovat noin 943.000
euroa.
Vuodelle 2022 on suunniteltu investointeja 155.000 eurolla. Kirkon remontin kokonaiskustannuksia tai lopullista laajuutta ei vielä tiedetä.
Poistojen osalta tilanne kevenee vuodelle 2022, koska Hollitien virastorakennuksen poistot
on saatu päätökseen vuoden 2021 aikana.
Liitteenä Talousarvio 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023-2024 (Liite 3).
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Hämeenkyrön seurakunnan Talousarvion 2022 ja
talous- ja toimintasuunnitelman 2023-2024 hyväksymistä.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti

110 §

KOULUTUSSUUNNITELMA 2022
ESITTELIJÄ: Kirkkoherra
Hämeenkyrön seurakunnan koulutussuunnitelma vuodelle 2022 esitellään kokouksessa.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä koulutussuunnitelman vuodelle 2022.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti

111 §

LISÄMAA-ALUEEN KÄYTTÖ 3-TIE HANKKEESEEN
ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö
Hämeenkyrön seurakunnalta on pyydetty Valtatie 3 -hankkeen hulevesien käsittelyä varten
maa-alueita käyttöön Pappilanmetsän alueelta, nykyisen pururadan lähettyviltä.
Oheiseen karttaan (Liite 4) on merkitty hulevesien käsittelyaltaan vaatima tila punaisella sekä
tilantarve vihreällä katkoviivalla.
Kartassa on myös merkittynä sinisellä vaihtoehtoinen ratkaisu (kaksi pienempää allasta valtatien molemmilla puolilla); tähän vaihtoehtoon saimme Frisbeegolf- seuralta sekä Hämeenkyrön kunnalta kommentit, että yksi allas Turkimusojan puolella olisi heille molemmille se parempi vaihtoehto kunnan myöhempiä suunnitelmia varten.
Valtatien meluvallien takana olevalle alueelle tehdään metsitystä, jotta alue sopii ympäröivään maastoon (Liite 5). Hulevesiallas verhoillaan murskeella.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä maa-alueen luovutuksen.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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MAA-ALUEEN KÄYTTÖ FRISBEEGOLF –RADAN LAAJENNUKSEEN
ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö
Hämeenkyrön kunnan 13 väyläinen frisbeegolfrata sijaitsee Pappilanmetsän puistossa. Hämeenkyrön kunnan liikuntapalveluilla sekä paikallisella frisbeegolfseuralla Brutal Forcella on
tavoitteena laajentaa nykyistä Pappilanmetsän frisbeegolfrataa siten, että radasta tulisi täysimittainen 18 väyläinen A-tason rata. Rata siis haluttaisiin laajentaa viidellä metsäväylällä, jotta
luku saataisiin vastaamaan 18 väyläistä A-rataa. Tämän jälkeen rata olisi niin sanotusti virallinen kisarata.
Radan laajentamisessa tehtäisiin viisi väylää uusille paikoille siten, että kaksi niistä tulisi uuden 3-tien eteläpuolelle ja kaksi pohjoispuolelle. Tehtäviä töitä alueella olisi maastojen raivaukset, mahdollisesti muutaman puun kaato sekä tiimattojen ja korien asentaminen. Uudet
väylät sijoitettaisiin siten, että kiekkoja ei ole mahdollista erehtyä heittämään pururadan
suuntaan. Työt suoritettaisiin siten, että luontoa muokataan mahdollisimman vähän. Tekovaiheessa yritetään käyttää metsässä jo olemassa olevia väyliä, jotta muutostöitä ei tarvitsisi
tehdä runsaasti. Liitteenä (Liite 6) on karttakuva, johon on muokattu uusien väylien mahdolliset sijainnit.
Muutos toteutettaisiin todennäköisesti vuonna 2023, jolloin Hämeenkyrön kunta suorittaa
pururadan pinnan kunnostusta.
Hämeenkyrön kunta tarjoaa alueen käytöstä Hämeenkyrön seurakunnalle 250-300 euron
vuosivuokraa.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää vuokrata karttaliitteen mukaisen alueen Hämeenkyrön kunnalle frisbeegolf-rataa varten. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön tekemään vuokrasopimuksen
Hämeenkyrön kunnan kanssa.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti

113 §

KIRKKOKOLEHDIT 2022
ESITTELIJÄ: Kirkkoherra
Hämeenkyrön seurakunnan kirkkoneuvoston on tehtävä päätös vuoden 2022 kirkkokolehdeista. Kolehteja on tarkoitus kerätä 65, joiden kohteista 30 on seurakunnan päätettävissä.
Kullekin nimikkolähetille sekä ystäväseurakunnalle esitetään kahta kolehtia (yht. 10). Lisäksi
nimikkokohteiden tukemiseksi on esitetty kolehteja (3). Muut 17 esitettävää kolehtikohdetta
valitaan seurakunnalle osoitettujen anomusten sekä kirkkohallituksen suositusten perusteella.
Kolehtilista esitellään tarkemmin kokouksessa. (Liite 7)
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman vuodelle 2022.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti. Lisäksi lahjoitetaan paikalliselle, lasten ja nuorten kanssa toimivalle taholle myöhemmin sovittava summa.

114 §

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2021
ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö
Keväällä 2021 Hämeenkyrön seurakunta osti Härkikuja 2 –osoitteessa sijaitsevan liikehuoneiston. Huoneiston kuluihin ei oltu varattu talousarviovaroja vuodelle 2021. Liikehuoneiston
yhtiövastikkeet kuluvalle vuodelle ovat 9.240,00 euroa.
Hämeenkyrön kirkkoon tehtiin keväällä 2021 kaksi kirkon rakenteisiin liittyvää kuntotutkimusta. Tutkimuksiin varatut varat 10.000,00 (kymmenentuhatta) euroa oli talousarviossa varattu investointikuluihin, vaikka niiden tulisi olla tuloslaskelmassa.
Mäntyrinteen siunauskappelin yhteydessä olevan vainajakylmiön kylmälaitteet ovat tulleet
tiensä päähän. Laitteistoa on huollettu ja kunnostettu, mutta nyt se vaatii laajempaa uudistusta. Lisätään vuoden 2021 talousarvion investointi-osaan 6.000,00 euroa uuden kylmälaitteen hankintaan.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvioon 2021 tehdään seuraavat muutokset:
1) Härkikujan kustannuspaikalle lisätään 9.240,00 euroa yhtiövastikkeisiin.
2) Kirkon kustannuspaikalle lisätään 10.000,00 euroa kuntotutkimuksiin.
3) Investointi-osaan lisätään 6.000,00 euroa kylmälaitteen hankintaan.

PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti

115 §

99 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö
PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tuodaan kokoukseen tiedoksi ja todetaan, että siirto-oikeutta ei ole käytetty.
Kirkkoherran päätösnumerot: X - X / 2021

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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Talouspäällikön päätösnumerot: X - X / 2021
PÄÄTÖS:
Ei viranhaltijapäätöksiä

116 §

117 §

§ MUUT ASIAT
-

Aluekeskusrekisterin toimintasuunnitelma 2022 (Liite 8)

-

Hiilineutraali kirkko 2030 ja ympäristödiplomi 2025

-

Rippikouluhankkeen raukeaminen

-

Kävelypolku Särkijärvelle –alustava keskustelu

§ TIEDOKSI

Kirkkoneuvosto:
Ti 9.11. klo 16.30 (talousarvio 2022)
Ti 14.12. klo 16.30
Kirkkovaltuusto:
Ti 30.11. klo 18 Särkijärvellä. Joulupuuro klo 17.30. (talousarvio 2022)

118 §
§ OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.13.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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VALITUSOSOITUS

Hämeenkyrön seurakunta
Kirkkoneuvosto 9.11.2021
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: 103,104,105,106,107,108,109,114,115,116,117,118
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai
muun toimenpiteen suorittamista.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: 110,111,112,113
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13111 Hämeenlinna
Postiosoite: PL 640, 13111 Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao@om.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana ajankohtana
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.
VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET SEKÄ VALITUKSEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
–valittajan nimi ja yhteystiedot
–postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan
lähettää
–sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
–päätös, johon haetaan muutosta
–miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–vaatimuksen perustelut
–mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

–
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
–
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan 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.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n
mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050
€. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________

