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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

163.§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10

164. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 5.12.2019.
Kirkkolain 7:4 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Puheenjohtajan esitys:
Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

Merkittiin osallistuja pöytäkirjaan ja todettiin, että kokous
on laillinen ja päätösvaltainen.

165 .§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
Selvitys:

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan.
Pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkistajaksi Pekka Häkkinen ja Raili Kovanen , varalle
Pirkko Matilainen. Pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 16.12.2019 – 15.1.2020
virastoaikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

166.§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Selvitys:

Puheenjohtaja

Asiat otetaan esille esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja
käsitellään jollei neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Puheenjohtajan esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Puheenjohtajan kokouksessa tekemä muutosesitys:
Muutetaan pykäläksi
171. § Kirkkoneuvoston luottamushenkilöiden laatima yleiskatsaus.
172. § Kirsi Oikarin ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä
Näiden muutosten johdosta alkuperäisessä esityslistassa pykälästä 170 alkaen
numerointi muuttuu kahta suuremmaksi.
Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys yksimielisesti.

167.§ Vuoden 2020 kolehtisuunnitelma

Liite 1

Selvitys:
Liitteessä on kuvattu vuoden 2020 kolehtisuunnitelman muodostumisperiaatteet
kirkkohallituksen määräämien, kapitulin määräämien, rovastikunnan yhteisten sekä
seurakunnan itse valitsemien kolehtikohteiden osalta kuukausittain. Seurakuntalaisilla
on ollut mahdollisuus ilmaista tukensa täysin vapaasti valittavien kohteiden osalta ja
siten eniten kannatusääniä saaneet kohteet on sijoitettu kolehtisuunnitelmaan.
Kirkkoherran esitys:
Kerätään vuoden 2020 kirkkokolehdit liitteen 1 (Hankasalmen seurakunnan
kolehtisuunnitelma 2020) mukaisesti.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

168.§ Päiväkerhotyö kevätkaudella 2020
Selvitys:
Seurakunnalla on ollut päiväkerhojen toteuttamista varten kaksi osa-aikaista
lastenohjaajaa syyskaudesta 2019 alkaen. Lastenohjaajista toisen irtisanouduttua
koeajan puitteissa marraskuun 2019 aikana, kerhokausi on ollut mahdollista viedä
suunnitellusti loppuun joulukuun osalta tilapäisiin sijaisjärjestelyihin tukeutuen.
Mikäli kevätkauden 2020 osalta on käytettävissä vain yhden osa-aikaisen
lastenohjaajan työpanos, ei päiväkerhojen toteuttaminen samassa laajuudessa kuin
syksyllä 2019 ole mahdollista, vaan toiminta täytyy järjestellä uudelleen.
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Koska seurakunnan lastenohjaajalle maksama palkka on niin pieni, ettei se osaaikaisessa työsuhteessa riitä toimeentulon pääasialliseksi lähteeksi, on
epätodennäköistä, että löytyisi sopivaa henkilöä, joka olisi kiinnostunut toimimaan
seurakunnan osa-aikaisena lastenohjaajana päiväkerhotyössä. Asia on tullut ilmeiseksi
jo edellisillä lastenohjaajan tehtävän rekrytointikierroksilla.
1.8.2020 alkaen lakimuutokset takaavat kaikille lapsille yhtäläisen oikeuden
varhaiskasvatukseen (”subjektiivinen päivähoito-oikeus”), mikä todennäköisesti
vähentää kotihoidossa olevien päiväkerhoikäisten (3-5v) lasten määrää ja siten myös
niiden lasten määrää, jotka osallistuvat seurakunnan päiväkerhoihin.
Seurakunnan vuoden 2020 talousarvio on n. 60 000€ alijäämäinen, jolloin yhtenä
vaihtoehtona kiinteiden kulujen vähentämiseksi on karsia henkilöstökuluja. Mikäli
irtisanoutuneen lastenohjaajan tehtävään ei palkata uutta henkilöä, vähenevät vuotuiset
henkilöstökulut n. 20 000€, mikä kattaa noin kolmanneksen vuoden 2020 alijäämästä.
Mikäli päädyttäisiin rekrytoimaan uusi osa-aikainen lastenohjaaja, säästökohteita tulisi
kyetä osoittamaan muualta.
Seurakunnalla on tällä hetkellä lainsäädännön näkökulmasta pakollisen ja
välttämättömän henkilöstörakenteen lisäksi kristillistä kasvatustyötä varten yksi
kokoaikainen nuorisotyönohjaajan virka sekä kaksi osa-aikaista lastenohjaajan
työsuhdetta. Mikäli irtisanoutuneen lastenohjaajan tilalle ei palkata uutta henkilöä,
olisi seurakunnalla yhä pakollista ja välttämätöntä suurempi henkilöstöresurssi
kristilliseen kasvatustyöhön.
Kirkkoherran esitys:
1) Ei palkata irtisanoutuneen lastenohjaajan tilalle uutta henkilöä.
2) Sopeutetaan seurakunnan lapsi- ja päiväkerhotyö jäljelle jäävän
henkilöstöresurssin mukaiseksi. Tarkistetaan jäljelle jäävän lastenohjaan tehtävän
tehtävänkuvan sisältö, vaativuus, palkkaus ja työmäärä uuden tuotannollistaloudellisen tilanteen mukaiseksi.
Kokouksessa tehty muutosesitys
Pirkko Matilainen esitti, että irtisanoutuneen lastenohjaajan tilalle palkataan
määräaikainen lastenohjaaja kevään kerhokauden ajaksi. Mikäli henkilöä ei saada
palkattua, turvaudutaan ostopalveluun.
Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys yksimielisesti.

169.§ Asiakirja ”Valtuustokauden tavoitteet 2019-2022”

Liite 2

Selvitys:
Hankasalmen seurakunta on itsenäisenä talous- ja hallintoyksikkönä ajautumassa
tilanteeseen, jossa useampi kirkkohallituksen yleiskirjeessä 21/2016 (Seurakuntajaon
muutosta ja seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen ohjeistus)
kuvatuista puuttumiskynnyksistä täyttyy. Hankasalmen seurakunnan osalta kyse on
erityisesti talouteen liittyvistä kynnyksistä, mutta ei vain niistä. Kynnysten
Puheenjohtaja
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täyttyminen velvoittaa hiippakunnan kapitulin käynnistämään seurakuntarakenteen
muutosselvitysprosessin. Lisäksi on tiedossa, että Konneveden seurakunnassa tehdyn
piispan määräämän ylimääräisen talouden- ja hallinnon tarkastuksen perusteella
”tarkastuksen tekijät suosittavat, että seurakunnan liittämistä johonkin suurempaan
seurakuntaan tulisi vakavasti harkita”. Koska sekä Konneveden että Hankasalmen
seurakunnat siirtyvät vuoden 2020 alusta Kuopion hiippakunnasta Lapuan
hiippakuntaan, on pidettävä todennäköisenä, että Konneveden seurakuntaa koskeva
seurakuntarakenteen muutosselvitysprosessi koskettaa myös Hankasalmen
seurakuntaa.
Koska seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen nähden riittäviä säästötoimenpiteitä on
mahdollista toteuttaa vain kiinteistö- ja henkilöstökuluja vähentämällä, tarvitaan
kirkkovaltuuston linjaus mahdollisista säästökohteista (lakkautettavat virat,
kiinteistöistä luopuminen, kokonaishenkilöstökulut). Nämä on koottu yhteen koko
valtuustokautta koskevaksi strategia-asiakirjaksi ”Valtuustokauden tavoitteet 20192022”. Asiakirjan valmistelussa on pyritty osallistamaan ja keskusteluttamaan aiheesta
seurakunnan luottamushenkilöitä useassa vaiheessa:
-11.9.2019 työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kohtaaminen (osallistui 6/19)
-17.10.2019 kysely puuttumiskynnysten täyttymisestä (vastasi 12/19)
-26.10.2019 hiippakunnallinen luottamushenkilöiden neuvottelupäivä (osallistui 7/19)
-6.11.2019 luottamushenkilöiden iltakoulu ja työpaja (osallistui 12/19)
-21.11.2019 Tärkeysjärjestyskartoitus (vastasi 9/19 5.12. mennessä)
-8.12.2019 Kuopion piispan vierailu ja keskustelutilaisuus
Hyväksytty Valtuustokauden tavoitteet 2019-2020 –asiakirja antaa kirkkoneuvostolle
ja johtaville viranhaltijoille perusteet valmistella ja viedä eteenpäin niitä toimenpiteitä
ja päätöksiä, joita tavoitteiden toteuttaminen edellyttää.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee 8.12. keskustelutilaisuuden perusteella laaditusta
luonnoksesta ja esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi strategia-asiakirjan
”Valtuustokauden tavoitteet 2019-2020”. (Lopullinen esitys, liite 2, valmistuu 8.12.
keskustelutilaisuuden jälkeen)
Liite 2 toimitettiin kokouksen alussa klo 17.10
Kokouksessa tehty muutosesitys
Pekka Häkkinen esitti, että tämä pykälä jätetään pöydälle.
Pekka Häkkisen tekemä esitys sai kannatusta, joten suoritettiin äänestys.
Puheenjohtaja esitti, että pohjaesitystä kannattavat JAA, ja muutosesitystä EI
Pohjaesitys JAA

Muutosesitys EI
Mikko Laitinen
Leena Jäntti
Pekka Häkkinen
Raili Kovanen
Pirkko Matilainen
Esko Pöyhönen

Pekka Rossi
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Kokouksessa annettiin yksi JAA ääni ja 6 EI ääntä.

Päätös:

Kokouksen päätöksesi tuli Pekka Häkkisen tekemä muutosesitys,
että asia jätetään pöydälle.

170. § Kirkkoneuvoston luottamushenkilöjäsenten laatima yleiskatsaus

Selvitys:

Liite 3

Seurakunnan kirkkoneuvoston luottamushenkilöjäsenet ovat laatineet vuoden
2020 talousarviokirjaan yleiskatsauksen, koska kirkkoherran laatima yleiskatsaus
ei vastaa kaikilta osin luottamushenkilöjäsenten näkemystä seurakunnan tilasta.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että liitetään liitteenä 3 oleva
kirkkoneuvoston luottamushenkilöjäsenten laatima yleiskatsaus vuoden 2020
talousarvokirjaan.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

171. § : Kirsi Oikarin ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä
Selvitys:

Kirkkovaltuuston jäsen Kirsi Oikari on 30.11.2019 lähettämällään sähköpostilla
ilmaissut halunsa erota Hankasalmen seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja
varmistanut asian puhelinsoitolla kirkkoherranvirastoon 5.12.2019.
Eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä myöntää kirkkovaltuusto.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron
myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin,
joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten
vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta
päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Eronneen kirkkovaltuuston jäsenen tilalle kutsutaan varajäsen.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu
luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai
hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen
tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi
uusi luottamushenkilö.
Valitsijayhdistys on ilmoittanut ehdokaslistan yhteydessä, ketkä ehdokkaista tulevat
varsinaisiksi jäseniksi ja missä järjestyksessä muut tulevat varajäseniksi ilman äänestystä.
Kirkon vaalijärjestyksen 51§ mukaan: valitsijayhdistys voi ilmoittaa ehdokaslistan
yhteydessä sen varalta, ettei muita hyväksyttäviä ehdokaslistoja anneta, ketkä
ehdokkaista tulevat varsinaisiksi jäseniksi ja missä järjestyksessä muut tulevat
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Jos hyväksytyissä ehdokaslistoissa on ehdokkaita yhtä monta kuin on valittavia tai
ainakin neljä viidesosaa valittavien määrästä, ehdokkaat tulevat valituiksi ilman
äänestystä.
Kirsi Oikari on edustanut valitsijayhdistystä Seurakuntaväen yhteinen ehdokaslista.
Valitsijayhdistys on asettanut ehdokkaansa keskinäiseen järjestykseen ja nimennyt siten
kirkkovaltuuston jäsenet (19 henkeä) ja varajäsenet (2 henkeä). Valitsijayhdistyksen
ensimmäinen varavaltuutettu on Sanna Jalkanen, toinen varavaltuutettu Raili Valtavaara.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoherra esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1.) kirkkovaltuusto myöntää Kirsi Oikarille eron kirkkovaltuustosta
2.) kirkkovaltuusto kutsuu Seurakuntaväen yhteinen ehdokaslista –valitsijayhdistyksen
ensimmäisen varavaltuutetun Sanna Jalkasen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi
jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti

172. § Muut asiat
Ei muita asioita
173. § Ilmoitusasiat
Talouspäällikön vuosilomat kaudelta 2018 - 2019
174. § Kooste päätösten valmistelussa suoritetuista lapsivaikutusten arvioinnista.
Valmistelussa on arvioitu, että kokouksen päätöksellä 167 § ei ole
lapsiasiavaikutuksia, päätöksellä 168 § on olennaisia lapsiasiavaikutuksia, päätöksen
169 § lapsiasianvaikutukset ovat välillisiä ja riippuvat jatkopäätöksistä.
175. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.01 ja antoi liitteenä 4 olevan
oikaisuvaatimusohjeen liitettäväksi pöytäkirjaan.
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