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Aika
Paikka

keskiviikko 23.2.2022 klo 18.00–
seurakuntatalo

puheenjohtaja
varapuh.joht.
jäsenet

Läsnä
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Linko Satu
Leskelä Juhani
Arola Juha-Matti
Hänninen Pentti
Jouppi Kaisa
Kauppinen Eeva-Leena
Myllyniemi Pasi
Ojala Aila
Ojala Heikki
Silvennoinen Iris
Tiitinen Ullamaija
Yliviitala Johanna

Poissa

X

varajäsenet

Rantala Eila

X

valtuuston pj
valtuuston varapj
talousjohtaja

Rinnekari Sirkku
Petäjä Esko
Viita Antti

X
X
X

Pykälät

34–44

Allekirjoitukset

__________________________
Satu Linko
puheenjohtaja

_______________________
Vihtori Leskelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja
tarkastettu
ja hyväksytty

Isokyrö ___/___ 2022

Isokyrö ___ / ___ 2022

______________________
Ullamaija Tiitinen

____________________
Johanna Yliviitala

Pöytäkirja
yleisesti
nähtävillä

Ollut nähtävillä Isonkyrön seurakunnan ilmoitustaululla _____/_____ – _____/_____ 2022
___________________________
ilmoitustaulun hoitaja/kirkkoherra
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34 §
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EHDOTUS:

1) Kokous todetaan kirkkolain mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
2) Sihteeriksi valitaan Vihtori Leskelä

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
35§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
EHDOTUS:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
36 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
EHDOTUS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kirkkoneuvoston
Ullamaija Tiitinen ja Johanna Yliviitala

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kirkkoneuvoston Ullamaija Tiitinen ja Eila Rantala.

37 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
EHDOTUS:

Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävillä
kirkkoherranvirastossa 28.2.–14.3.2022.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
38 §
HENKILÖSTÖASIA
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39 §
HAUTAINHOIDON HANKKIMINEN HOITOKAUTTA 2022 VARTEN
Hautainhoitorahaston toiminnalla on suuri merkitys hautausmaan yleisilmeen kannalta. Tästä johtuen on tärkeää, että hautaoikeudenhaltijoilla on mahdollisuus
hankkia tarvittaessa haudalle hoito.
Seurakunnan toimesta ei enää ole solmittu uusia pitkäaikaisia hoitosopimuksia. Viimeisimmän hoitokauden ajan hautainhoitoa on hoidettu palveluntarjoajan toimesta. Käytäntö on osoittautunut seurakunnan kannalta toimivaksi.
Kirkkolain 17 luvun 5§ mukaan seurakunnalla ei ole velvollisuutta hautainhoitotoiminnan ylläpitoon.
Kirkkolaki 17 luku 5 §
Haudan hoito
Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta
vastaa hautaoikeuden haltija. Kirkkovaltuusto voi kuitenkin päättää, että seurakunnan kustannuksella huolehditaan hautausmaalla tai sen osalla olevien hautojen
perushoidosta. Milloin hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää,
että hauta hoidetaan seurakunnan kustannuksella.
Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastuun haudan hoidosta. Seurakunta voi tehdä sopi-muksia hautojen hoidosta myös siten, että hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. ”
Seurakunnalla on kuitenkin noin 170 hautaoikeuden haltijan kanssa pidempiaikainen sopimus, johon liittyvä hoitovastuu seurakunnan tulee täyttää. Pieneen osaan
sopimuksia on tallennettu merkittävä summa pääomaa, joten seurakunnan vastuu
näiden hoitojen osalta kattaa hyvin pitkän ajan tulevaisuuteen.
Hautainhoito järjestettiin palveluntarjoajan toimesta myös hoitokaudella 2021. Saadut kokemukset olivat pääosin myönteisiä. Palveluntarjoajana toimi Mantere siivouspalvelut Oy.
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Mantere siivouspalvelut Oyn kanssa on käyty neuvottelu hautainhoidon jatkamisesta myös hoitokaudella 2022. Yritys on lupautunut hoitamaan hautoja samalla
kustannuksella kuin hoitokaudella 2021. Hoidon hinta yhtä hautaa kohden oli
40,50 euroa (sis. alv 24%). Yritys tarjoaisi edelleen myös yksityisille mahdollisuutta
hankkia hautainhoito heidän kauttaan. Asiaa on valmisteltu myös kiinteistö- ja hautausmaatyöryhmässä 15.2.2022. Työryhmä on päätynyt puoltamaan yhteistyön jatkamista Mantere Siivouspalvelut Oyn kanssa.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1) hautainhoito hankitaan Mantere siivouspalvelu Oyltä hintaan 40,50 euroa /
hoidettava hauta hoitokautta 2022 varten
2) Mantere siivouspalvelu Oy voi tarjota haudanhoitopalvelua Isonkyrön seurakunnan hautausmailla myös yksityishenkilöille hoitokaudella 2022.
PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.
40 §
ROVASTIKUNTAJAON MUUTOS JA SEURAKUNTIEN ALUEELLISEN
TOIMINNAN TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli käsitteli istunnossaan 11.11.2020 hiippakunnan rovastikuntajaon muutosta. Uudessa rovastikuntajaossa Isonkyrön rovastikunta
lakkasi 31.12.2021 ja samalla rovastikuntaneuvoston toiminta. 1.1.2022 aloittaneessa rovastikunnassa (Etelä-Pohjanmaan rovastikunta) on kahdeksan seurakuntaa: Ilmajoen seurakunta, Isojoen seurakunta, Isonkyrön seurakunta, Karijoen seurakunta, Kauhajoen seurakunta, Kurikan seurakunta, Seinäjoen seurakunta ja Teuvan
seurakunta. Tuomiokapitulin mukaan seurakuntien välistä yhteistyötä ei ole tarkoituksenmukaista ohjata rovastikuntarakenteella, vaan oma-aloitteisella hakeutumisella yhteistyöhön siihen parhaiten soveltuvien kumppanien kanssa. Isonkyrön rovastikunnan kirkkoherrat ovat keskustelleet seurakunnallisen yhteistoiminnan jatkumisesta rovastikuntajaon muutoksen jälkeen. Kaikilla asiaan oli myönteinen suhtautuminen. Yhteistyötä voidaan toki tehdä myös uusien seurakuntien kanssa, mikäli se on mielekästä.
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Rovastikuntaneuvosto esittää alueellisen toiminnan työryhmän perustamista entisen Isonkyrön rovastikunnan seurakunnille. Alueellisen toiminnan työryhmän tehtävänä on edistää seurakuntien yhteistyötä toiminta-alueellaan. Työryhmä on joustava tapa suunnitella ja toteuttaa yhteistä toimintaa. Kokouksista laaditaan muistio.
Seurakunnat voivat huomioida toimintakertomuksissaan seurakuntien alueellisen
toiminnan. Seurakunta voi halutessaan osallistua toimintaryhmän tai toimintaryhmien toimintaan riippuen omasta kiinnostuksestaan ja tarpeistaan.
Puheenjohtajana toimii joku alueellisen toiminnan työryhmän kirkkoherroista. Työryhmään valitaan jokaisesta seurakunnasta yksi jäsen, paitsi Vaasan suomalaisesta
seurakunnasta valitaan kolme jäsentä. Jäsen voi olla luottamushenkilö tai joku muu
asiasta kiinnostunut seurakuntalainen. Valinnan tekevät seurakuntien kirkkovaltuustot, seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa seurakuntaneuvostot. Seurakuntien kirkkoherroilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa. Vuoden 2022
osalta jatkavat nykyiset seurakuntien valitsemat edustajat ja yhdyshenkilöt.
Työryhmän toimikausi on neljä vuotta. Uusi seurakuntien alueellisen toiminnan
työryhmä valitaan seurakuntavaaleja seuraavan tammikuun loppuun mennessä.
Liite: Suunnitelma alueellisesta yhteistyöstä 2022
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Isonkyrön seurakunta liittyy mukaan entisen Isonkyrön rovastikunnan seurakuntien
alueellisen toiminnan työryhmään.
PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti.
41 §
ILMOITUSASIOITA
1. Lähetystyön johtokunnan kokouksen pöytäkirja 1.2.2022
2. Hautausmaa- ja kiinteistötyöryhmän muistiot 15.2.2022
3. Johtoryhmän muistiot 19.1.2022 ja 16.2.2022
4. Isonkyrön rovastikuntaneuvoston pöytäkirja 17.11.2021
5. Alustavat tilinpäätösluvut
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6. Anna-Maija Arkkolan eläkkeellejäämismessu ja kahvit 22.5.2022

KIRKKOHERRAN ESITYS:
Esitän, että kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
42 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherran ja talousjohtajan tekemät päätökset (tuodaan kokoukseen).
KIRKKOHERRAN JA TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Esitämme, että kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS: Annettiin tiedoksi, että viranhaltijapäätöksiä ei
ollut.
43§
MUUT ASIAT
Keskustelimme kokoontumisesta, jossa Petäjäveden kirkkoherra Laura Laitinen
kertoo kokemuksiaan säätiön perustamisesta. Kokoontuminen tapahtuu ainoastaan
Teams -ohjelman kautta.
44§
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto antaa muutoksenhakuosoitukset. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen
klo 18:39.
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