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Aika
8.12.2021 klo 18.00-18.35
Paikka
Seurakuntatalo
Läsnä
Iivari Eeva
x
Jouppi Kaisa
x
Karhu Miira
x
Kauppinen Eeva-Leena
x
Korvola Juha
Leskelä Juhani
x
Myllyniemi Pasi
x
Nuuja Annika
Ojala Aila
x
Ojala Heikki
x
Ojaluoma Veli-Matti
Petäjä Esko, varapuheenjohtaja
Pollari Väinö
Rantala Eila
x
Rinnekari Sirkku, puheenjohtaja
x
Silvennoinen Iris
x
Tiitinen Ullamaija
x
Vaismaa Marja
x
Yliviitala Johanna
x
varajäsenet
Hangassalo Satu
x
Hänninen Pentti
x
Niemi Harri
x
neuvoston pj
Linko Satu
x
neuvoston jäsenet
talousjohtaja
Viita Antti
x
Asiat

Pykälät 48-57

Allekirjoitukset

_______________________________
Sirkku Rinnekari
puheenjohtaja
Isokyrö ___ / ___ 2021

_________________________________
Antti Viita
pöytäkirjanpitäjä
Isokyrö ___ / ___ 2021

_______________________________
Aila Ojala

_________________________________
Heikki Ojala

Pöytäkirja
tarkastettu
Pöytäkirja

Ollut nähtävillä Isonkyrön seurakunnan ilmoitustaululla

nähtävillä

___ / ___ - ___ / ___ 2021
_________________________________________
ilmoitustaulun hoitaja/kirkkoherra
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48§
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra Satu Linko piti alkuhartauden.
49 §
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.
Kirkkovaltuuston päätös:.
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Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että kirkkovaltuuston varsinaisista jäsenistä poissa olivat Juha Korvola, Annika Nuuja, Veli-Matti
Ojaluoma, Esko Petäjä ja Väinö Pollari. Varajäseninä paikalle kutsuttuina olivat Satu Hangassalo, Pentti Hänninen ja Harri Niemi.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
50 §
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. Käytetyn vuorojärjestyksen
mukaan pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Annika Nuuja ja Aila
Ojala.
Pöytäkirja on nähtävillä virastossa kirkkoherranviraston aukioloaikana 13.12.2021-14.1.2022.
Kirkkovaltuuston päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aila Ojala ja Heikki Ojala.
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51§
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.
52 §
VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022–2024 TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN
Kirkkoneuvosto 25.11.2021
Kirkkoneuvosto on valmistellut seurakunnan talousarviota vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022–2024. Valmistelun tuloksena talousarvio
on 75.954,00 euroa alijäämäinen.
Verotulojen tilitysten arvioidaan laskevan hieman kuluvan vuoden tasosta. Tämän
hetken ennusteiden mukaan vuonna 2021 verotuloja arvioidaan kertyvän noin
920.000 euroa ja vuonna 2022 verotulot arvioidaan yhtä suuriksi. Suunnitelmavuosina verotulojen arvioidaan laskevan hitaasti.
Vuodelle 2022 investointeihin varataan yhteensä noin 127.000,00 euroa. Investointiohjelmaa esitetään täydennettäväksi tilivuoden 2022 aikana rakennushankkeiden
suunnittelun edetessä.
Esitys talousarvioksi 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 vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten asemaan erityisesti Isonkyrön seurakunnan alueella. Lapsi- ja nuorisotyöhön suunnatut panostukset olisi kyettävä säilyttämää riittävinä sen turvaamiseksi, että seurakunta voisi edelleen kutsua heitä yhteyteensä.
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KIRKKOHERRAN JA TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä vahvistaa Isonkyrön seurakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–
2024 esityksen mukaisena.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin kokouksessa tehdyin täsmennyksin. Täsmennetty talousarvio ja toimintasuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä.
Kirkkovaltuusto 8.12.2021:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä vahvistaa Isonkyrön seurakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–
2024 esityksen mukaisena.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin kokouksessa tehdyin tekstilisäyksin. Täydennetty asiakirja on pöytäkirjan liitteenä.
53 §
HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA
Kirkkoneuvosto 25.11.2021
Hautausmaan käytössä noudatetaan hautausmaakaavaa ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa. Kirkkovaltuusto hyväksyy hautausmaita varten hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman, jotka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettaviksi.
Kirkkojärjestyksessä säädetään niistä asioista, joista hautausmaakaavassa ja hautausmaan käyttösuunnitelmassa on määrättävä. Hautausmaakaava on yleiskartta, joka
osoittaa hautausmaan rajat, sen liikenteen järjestelyt, eri toimintojen sijoitukset sekä
jakaa hauta-alueet sopiviin yksiköihin. Käyttösuunnitelma sisältää hautausmaakaavan sanallisen selityksen, joka selventää ne hautausmaakaavan yksityiskohdat, jotka
eivät ilmene piirustuksista. Käyttösuunnitelmassa esitetään hautausmaan käytön erityiset rajoitukset.
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Kirkkojärjestyksen mukaan hautausmaan käyttösuunnitelmassa on otettava huomioon hautausmaan eri aikoina perustettujen osien ominaispiirteet ja kulttuurihistorialliset arvot. Käyttösuunnitelmaan sisältyy:
1) hautausmaakaavan sanallinen selitys;
2) määräykset hautausmaan tai sen osan käytöstä yhteen tai useampaan hautaussyvyyteen;
3) määräykset hautaosastojen käyttöönottojärjestyksestä;
4) hautausmaan käytön rajoitukset.
Isonkyrön seurakunnan hautausmaan käyttösuunnitelma on vanhentunut ja sen päivittämiseen on todettu olevan myös käytännön tarpeita. Uudistamisessa on ollut tukena seurakunnan palkkaamana asiantuntijana Pekka Mäkinen, jolla on pitkä kokemus seurakuntien hautaustoimesta.
Valmistelun yhteydessä myös työntekijät ovat esittäneet näkemyksiään ja kokemuksiaan valmisteltuun suunnitelmaan liittyen.
Valmisteltu käyttösuunnitelma on ollut syyskaudella 2020 kirkkovaltuuston käsittelyssä (11.11.2020, 25§). Tällöin kirkkovaltuusto päätti palauttaa käyttösuunnitelman kirkkoneuvoston valmisteltavaksi siltä osin, että Maijalan hautausmaan kerroshautausmahdollisuus selvitetään koko hautausmaan osalta. Kiinteistö- ja hautausmaatyöryhmä on tehnyt esitykseen tarpeelliset muutokset ja käyttösuunnitelma voidaan saattaa uudelleen kirkkovaltuuston käsittelyyn. Valmisteltuun suunnitelmaan
on lisätty kerroshautausmahdollisuus koko Maijalan hautausmaalle.
Valmistelu hautausmaan käyttösuunnitelma liitteenä.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä hyväksyy Isonkyrön seurakunnan hautausmaan käyttösuunnitelman esityksen mukaisena.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 8.12.2021:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä hyväksyy Isonkyrön seurakunnan hautausmaan käyttösuunnitelman esityksen mukaisena.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
54§
MUUT ASIAT
Ei ollut.

55§
ILMOITUSASIAT
1. Vuoden 2021 hautausmaakatselmuksen pöytäkirja
Kirkkovaltuuston päätös:
1. Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan.
56 §
ALOITTEET
Ei ollut.
57 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi valitusosoituksen.
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