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148 §
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EHDOTUS:

Kokous todetaan kirkkolain mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Suoritetussa
nimenhuudossa todettiin, että kirkkoneuvoston varsinaisista jäsenistä poissa oli Johanna Yliviitala. Varajäsenenä paikalle kutsuttuna
oli Eila Rantala.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
149 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
EHDOTUS:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siten, että lisäasiana käsitellään hautausmaan käyttöomaisuuden vaihtoon liittyvä
asia.
150 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
EHDOTUS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kirkkoneuvoston
Eeva-Leena Kauppinen ja Pasi Myllyniemi.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aila Ojala ja Pasi Myllyniemi.
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151 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
EHDOTUS:

Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävillä
kirkkoherranvirastossa 30.11.–14.12.2021.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti, että pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 30.11.–14.12.2021.
152 §
KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.1.–31.12.2022
Kirkkojärjestyksen 2 luvun 8§ mukaan kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksien kolehdeista.
Kolehtisuunnitelma ajalle 1.1.– 31.12.2022 liitteenä.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.– 31.12.2022 esityksen mukaisena.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
153 §
ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE VUODEN 2022 TALOUSARVION JA
VUOSIEN 2022–2024 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN
VAHVISTAMISESTA
Kirkkoneuvosto on valmistellut seurakunnan talousarviota vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022–2024. Valmistelun tuloksena talousarvio
on 81.194,00 euroa alijäämäinen.
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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.
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.
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154 §
VUODEN 2022 AVUSTUKSET
Talousarviossa on varattu määräraha erikseen haettavia avustuksia varten.
Saapuneet hakemukset liitteenä.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kirkkoneuvosto päättää, että Murron rukoushuoneelle myönnetään 200 euron
avustus ja rukoushuone Rauhalle 200 euron avustus.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------Kaisa Jouppi poistui kokouksesta pykälän 154 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
klo 19.45-19.47.
---------

155 §
HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA
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.
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156 §
SEURAKUNTAVÄEN VALTUSTORYHMÄN ALOITE VANHAN KIRKON
SÄÄTIÖN PERUSTAMISESTA
Seurakuntaväen valtuustoryhmä on toimittanut kirkkovaltuuston kokoukseen
11.11.2020 aloitteen, jonka mukaan ”seurakunnassa tutkitaan mahdollisuutta perustaa Vanhan kirkon yhteyteen säätiö, joka vastaisi kirkon erilaisista rahoitusmahdollisuuksista”.
Aloite on esityslistan liitteenä.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun aloitteesta jatkovalmisteluja varten.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun aloitteesta jatkovalmisteluja varten.
157 §
KOULUTUSSUUNNITELMA 2022
Talousarvion yhteydessä on varattu määrärahoja seurakunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden koulutusta varten. Koulutusmäärärahat ovat noin 1 prosentti talousarvion palkkasummasta.
Koulutussuunnitelma on laadittu koko henkilöstön osalta. Vuoden aikana ilmenevät
lisätarpeet saatetaan kirkkoneuvoston käsiteltäviksi.
Erilaisten koulutusten lisäksi työntekijät osallistuvat oman työalansa neuvottelupäiville ja tapaamisiin.
Esitys koulutussuunnitelmaksi liitteenä.
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Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2022 koulutussuunnitelman liitteen mukaisena.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------Satu Linko poistui kokouksesta pykälän 157 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kokouksen puheenjohtaja toimi pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan Juhani
Leskelä.
-------158 §
KÄYTTÖOMAISUUDEN VAIHTO
Hautausmaan syystöiden yhteydessä todettiin, että seurakunnalla tällä hetkellä käytössä olevan traktorin peräkärryn kippi ei toimi niin, että lava tyhjentyisi kipattaessa.
Tämä hankaloittaa merkittävästi lehtien poiskuljettamista. Sama ongelma koskettaa
kaikkia tilanteita, joissa traktorin kärry tulisi saada kippaamaan.
Kiinteistötyöntekijä on selvitellyt vaihtoehtoja paremmin toimivan kärryn hankkimiseksi. Kärryn käyttö seurakunnassa on vähäistä, joten uuden kärryn hankkiminen
olisi käyttöasteeseen verrattuna kallis investointi. Vöyrin kone ja traktorilla olisi
myynnissä käytetty Taso- merkkinen kärry. Kärry on käytetty runsaasti, mutta se on
laidoiltaan suora ja ehjä. Kärryn kippi toimii.
Vöyrin kone ja traktori vaihtaisi kärryn seurakunnan omistamaan Wiljam- merkkiseen pieneen kaivuulaitteeseen. Kiinteistötyöntekijän mukaan kaivulaite on seurakunnalle tarpeeton. Kaivuulaite on vanha, eikä sille ole onnistuttu löytämään vertailuhintaa.
Kokouksessa esitetään kuvat sekä Taso kärrystä että Wiljam kaivuulaitteesta.
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Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS TALOUSJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta vaihtaa Wiljam kaivuulaitteen Vöyrin
kone ja traktorin kanssa Taso-merkkiseen traktorin kärryyn ilman välirahaa sillä
edellytyksellä, että kärryn kippi toimii.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

159 §
ILMOITUSASIOITA
1. Johtokuntien pöytäkirjat: Kasvatus- ja opetustyön johtokunta
26.10.2021, Lähetystyön johtokunta 28.10.2021, Diakoniatyön johtokunta
14.10.2021, Jumalanpalveluselämän ja musiikkityön johtokunta
19.10.2021
2. Hautausmaa- ja kiinteistötyöryhmän muistio 3.11.2021
3. Verotulojen kertyminen marraskuun loppuun mennessä
4. Avoinna olevat sijaisuudet
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Esitän, että kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
1. Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
2. Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
3. Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
4. Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan

160 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherran ja talousjohtajan tekemät päätökset (tuodaan kokoukseen).
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KIRKKOHERRAN JA TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Esitämme, että kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Ei ollut.
161§
MUUT ASIAT
Ei ollut.
162§
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto antaa muutoksenhakuosoitukset. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
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