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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikko 13.6.2018 klo 15.00 – 17.05

Paikka

Kirkonkylän seurakuntatalo, Pappilantie 4, 41520 Hankasalmi

Osallistujat
Jäsen
Korhonen Sirpa, puheenjohtaja, vs. kirkkoherra
Valkonen Erkki, varapuheenjohtaja
Kovanen Raili
Kytölä Marja-Leena, esteilmoitus
Matilainen Pirkko
Pöyhönen Esko
Rossi Pekka
Muut osallistujat
Gustafsson Arto, kirkkov. puheenjohtaja
Kemppainen Toini, kirkkov. varapuheenjohtaja
Pitkänen Tiina, sihteeri, vt. talouspäällikkö

Käsiteltävät asiat

Läsnä Poissa Varajäsen
X
X
Jäntti Leena
X
Hotanen Heleena
X
Valtavaara Raili
X
Manninen Susanna
X
Rajala Esko
X
Ylönen Reino

Läsnä

X

X
X
X
X

§§ 59 - 79

Sivut 1 - 12

Allekirjoitukset
Sirpa Korhonen
Puheenjohtaja
59 - 68 §
70 – 74 §
76 - 79 §
Pöytäkirjan tarkastus
Paikka ja aika

Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Erkki Valkonen
Tiina Pitkänen
Puheenjohtaja
Sihteeri
69 §
75 § allekirjoitettu
kokouksesa

Hankasalmi 15.6.2018

Pekka Rossi
Raili Kovanen
Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa
18.6. – 17.7.2018

Tiina Pitkänen, sihteeri
Todistaa
Pöytäkirjaotteen oikeaksi
todistaa

Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ____.____.2018
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59. § Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Vs. kirkkoherra Sirpa Korhonen piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.
Seurakukunnan vs.kappalaiselle Tuulia Kokkoselle annettiin lupa
seurata kokouksen kulkua liittyen hänen pastoraali koulutukseen.
60. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Liite 1

Kokouskutsu (liite 1) ja esityslista on lähetetty 1.6.2018 sähköpostilla sekä postitse.
Kirkkolain 7:4 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Vs. kirkkoherran esitys:
Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

Läsnäolijat merkittiin pöytäkirjaan ja todettiin, että kokous on laillinen ja
päätösvaltainen.

61.§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
Selvitys:

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajina olisivat
vuorossa Esko Pöyhönen ja Pekka Rossi, varalla Raili Kovanen.

Vs. kirkkoherran esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 15.6.2018 klo 15 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa
18.6. – 17.7.2018 virastoaikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla olevalla kuulutuksella.
Esko Pöyhönen ilmoitti, että ei ole käytettävissä pöytäkirjantarkistajaksi.
Vs. kirkkoherran kokouksessa tekemä muutosesitys:
Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Pekka Rossi ja Raili Kovanen, varalle Pirkko
Matilainen.
Päätös:

Hyväksyttiin tehty muutosesitys yksimielisesti.

62. § Työjärjestyksen hyväksyminen
Vs. kirkkoherran esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Vs. kirkkoherran kokouksessa tekemä muutosesitys:
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulista on tullut 8.6.2018 lausuntopyyntö
koskien kirkkoherra Mikko Laitisen osittaista hoitovapaat ajalle 1.8. – 31.12.2018.
Lausuntopyynnön johdosta muutetaan pykäläksi 75:
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin lausuntopyyntö kirkkohera Mikko
Laitisen osittaisesta hoitovapaasta 1.8.2018 – 31.12.2018.
Tämän muutoksen johdosta esityslistassa pykälästä 76 alkanut numerointi
muuttuu yhtä suuremmaksi.
Kokouksen osanottajille jaettiin materiaali pykäläksi 75.

Päätös:

Hyväksyttiin tehty muutosesitys yksimielisesti.

63. § Kiinteistön myynti: Kiila 77-404-4-190
(aikaisemmin käsitelty nimellä: määräalan myynti Koy Kuuhankavedelle)
-----kv 1.11.2017/34 §
Määräalan myynti Koy Kuuhankavedelle
Selvitys:

Koy Kuuhankavesi on toimittanut 12.7.2017 seurakuntaan suostumuksen
jolla sitoutuu ostamaan noin 1.000 m2 määräalan Kirkkotontti
77-881-1-0 nimisestä tilasta, kauppahinta 1.050 € ja lisäksi
lohkomisesta aiheutuneet kulut. Kauppa oli tarkoitus tehdä jo
aikaisemmin mutta kirkkohallitus ei vahvistanut kauppaa koska
hautausmaakäytössä olevan kiinteistön voi luovuttaa vain sille,
jolla on oikeus hautausmaan ylläpitoon.

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
että haetaan maanmittauslaitokselta noin 1.000 m2 määräalan
lohkomista Kirkkotontti 77-881-1-0 nimisestä tilasta ja myydään
lohkomisen jälkeen lohkottu määräala Koy Kuuhankavedelle.
Kauppahinta on 1.050 € + lohkomisesta aiheutuvat kulut.

Päätös:
----------

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

Selvitys:
kn 13.6.2018

Koy Kuuhankaveden kanssa on ollut vireillä kauppa noin 1.000 m2
määräalasta kiinteistöstä 77-881-1-0 Kirkkotontti. Kiinteistöllä sijaitsee
hautausmaa, joten määräalasta on lohkottava oma kiinteistö jotta
kauppa voidaan tehdä.
Kirkkohallitukselle on jo kerran toimitettu kauppakirja kyseisestä määräalasta
mutta se ei kauppaa vahvistanut.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Maanmittauslaitos on suorittanut 7.5.2018 kiinteistöllä 77-881-1-8 Kirkkotontti
kiinteistötoimituksen, jossa Kirkkotontti-nimisestä kiinteistöstä on lohkottu
1036 m2:n kokoinen ala omaksi kiinteistöksi; 77-404-4-190 Kiila.
Kiinteistötoimituksen hinta on 1.010 €.

Vt. talouspäällikön esitys:
Esitän kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle että myydään Kiila
niminen kiinteistö Rn:o77-404-4-190 Koy Kuuhankavedelle.
Kiinteistön pinta-ala on 1036 m3 ja kauppahinta 2.060 €.
Kauppa tehdään purkavalla ehdolla eli jos kirkkohallitus ei sitä vahvista,
kauppa raukeaa.
Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy esikauppakirjan, lähetetään se edelleen
tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Hallinta- ja omistusoikeus myytävään kohteeseen siirtyy heti, kun kirkkohallitus on kaupan vahvistanut ja ostaja suorittanut maksun myyjän tilille.
Esikauppakirja toimitetaan kokouspaikalle.

Päätös:

Käytiin läpi 6.6.2018 allekirjoitettu kauppakirjan esisopimus ja esitetään
se hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle. Mikäli kirkkovaltuusto sen hyväksyy,
lähetetään se tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

64. § Pellon myynti Hännilä Rn:o 13:49
-----Selvitys:
kv 31.5.2017/
17 §

Seurakunnan kiinteistötyöryhmän kokouksessa 15.3.2017 päädyttiin
esittämään kirkkoneuvostolle Hännilä RN:O 13:49
pellon myyntiä talouden tasapainottamiseksi ja koska pellolla ei ole omaa käyttöä.
Pellon pinta-ala on 3,08 ha ja se on vuokrattu Vesa Lambergille
350 euron vuosivuokralla 31.12.2018 asti.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 29.3.2017.

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että aloitetaan valmistelut
Hännilä RN:O 13:49 pellon (3,08 ha) myyntiä julkisena tarjouskilpailuna.

Päätös:
------

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Selvitys:
13.6.2018

Hankasalmen Sanomissa oli 19.4.2018 myynti-ilmoitus kyseisestä määräalasta.
Tarjoukset tuli jättää 4.5.2018 klo 15 mennessä. Määräaikaan mennessä tuli yksi
tarjous, Vesa Lambergilta. Tarjottu hinta on 15.600 €. (5.065 €/ha)

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Keski-Suomessa pellon toteutuneet myyntihinnat ovat olleet:
vuosi 2016
4.947 € - 5.026 €
vuosi 2017
4.843 € - 5.011 €
Tietolähde: Maanmittauslaitos, tilasto – toteutuneet kiinteistökaupat
Tarjottu hinta on käypä arvo kyseiselle määräalalle.
Vt. talouspäällikön esitys:
Esitän kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle että myydään
noin 3,08 ha:n määräala tilasta Rn:o 13:49 Hännilä Vesa Lambergille.
Määräala on kokonaan peltoa.
Kauppahinta on 15.600 €.
Kauppa tehdään purkavalla ehdolla eli jos kirkkohallitus ei sitä vahvista,
kauppa raukeaa.
Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy esikauppakirjan, lähetetään se edelleen
tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Hallinta- ja omistusoikeus myytävään kohteeseen siirtyy heti, kun kirkkohallitus on kaupan vahvistanut ja ostaja suorittanut maksun myyjän tilille.
Tarjousasiakirjat ja esikauppakirja toimitetaan kokouspaikalle.
Päätös:

Käytiin läpi 6.6.2018 allekirjoitettu kauppakirjan esisopimus ja esitetään
se hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle. Mikäli kirkkovaltuusto sen hyväksyy,
lähetetään se tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

65. § Kolehtisuunnitelma heinäkuu – syyskuu 2018
Selvitys:

Liite 2

Kirkkoneuvoston kokouksessa 27.11.2017 on vahvistettu kolehtisuunnitelma
ajalle tammikuu-kesäkuu 2018.

Vs. kirkkoherran esitys:
Hyväksytään liitteen 2 oleva kolehtisuunnitelma ajalle heinäkuu – syyskuu
2018.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys ykimielisesti.

66. §. Lausunto hiippakuntajaon tarkistamisesta
-----Selvitys:
kn 19.4.2018/
51 §

Puheenjohtaja

Kirkkohallitus pyytää seurakuntien lausuntoa hiippakuntajaon tarkistamisesta.
Lausunto on annettava kesäkuun loppuun mennessä.
Hiippakuntien jako pyritään uudistamaan siten, että hiippakuntarajat ovat maakuntarajojen mukaiset. Tämän mukaan Lapuan hiippakuntaan tulisivat kuulumaan
Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Suomen kaikki seurakunnat.
Tämä merkitsee mm. Hankasalmen ja Konneveden seurakuntien siirtoa
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Kuopion hiippakunnasta Lapuan hiippakuntaan.
Muutos pyritään saattaman voimaan 1.1.2020 alkaen.
Muutosta on yritetty aiemmin, mutta kirkolliskokous ei ole ollut siitä yksimielinen.
Nyt muutosta perusteella sillä, että hiippakuntien yhteistyö tuleviin maakuntarajoihin
ja niiden sote alueisiin selkiytyy.
Muutosta voidaan puoltaa seuraavilla seikoilla;
Hankasalmen kunnan luontainen yhteistyö Keski-Suomen maakunnan kanssa.
Käytännössä Hankasalmen seurakunnan yhteistyö tulee myös suuntautumaan
Jyväskylän seudulle. Luultavaa on, että rovastikunta on Jyväskylän rovastikunta
Luontaiset asiointiyhteydet ovat Hankasalmelta Jyväskylään. Muutoksen seurauksen
Jyväskylän rovastikuntaan saattavat tulla myös Joutsan, Luhangan, Jämsän
seurakunnat Hankasalmen ja Konneveden lisäksi, jolloin rovastikuntaan tulisi
kuulumaan 12
seurakuntaa (Rautalammin rovastikuntaan kuuluu 11). Joten tilanne ei suuresti muutu.
Suuri seurakuntien määrä rovastikunnassa vähentää kokonaisuuden tiiviyttä jo
etäisyyksien ja työntekijöiden ja luottamushenkilöiden määrän kasvaessa.
Lapuan hiippakunnalla on toimisto Jyväskylässä ja siellä toimii erityisesti KeskiSuomen seurakuntiin yhteyttä pitävä hiippakunnan työntekijä.
Muutosta vastaan voidaan esittää, että erityisesti rovastikuntatasolla seurakuntien
välillä on muodostunut yhteistyötä. Tästä eräänä esimerkkinä on Rautalammin
rovastikunnan yhteistyönä hoidettu ystävyysseurakunta Skuoritsa. Samoin työntekijä
tasolla on syntynyt työtä tukevia verkostoja.
Mikään ei kuitenkaan estä yhteistyön jatkamista esim. Kuopion aluerekisterikeskuksen
kanssa ja työntekijätasolla naapuriseurakuntien työntekijöiden kanssa.
Vs. kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto käy keskustelun ja asettaa pienen työryhmän laatimaan lausuntoa
asiasta.
Päätös

Keskustelun jälkeen nimettiin työryhmä valmistelemaan lausunto
hiippakuntajaon tarkistamisesta seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
Työryhmään valittiin Sirpa Korhonen, Erkki Valkonen, Marja-Leena Kytölä,
Esko Pöyhönen ja Tiina Pitkänen.

--------Selvitys
Työryhmä kokoontui 16.5.2018 ja lausuu seuraavaa:
kn 13.6.2018/
Vastustamme esitystä, perustelut:
- Hankasalmen seurakunta siirtyy Kuopion Keskusrekisteriin 1.1.2019 alkaen
- seurakunnalla on vahva yhteistyö Kuopion tuomiokapitulin kanssa ja vahvat
sidosryhmät mm. rovastikuntien kanssa, joten yhteistyö tuttua ja tavallista
- siirtyminen ja tutustuminen toiseen hiippakuntaan kuluttaa työyhteisön voimavaroja
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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- Lapuan hiippakunta kasvaisi jäsen määrältään entisestään ja vastaavasti
Kuopion hiippakunnan jäsen määrä pienenisi.
Vs. kirkkoherran esitys
Työryhmän lausuntoon pohjaten esitän, että Hankasalmen seurakunta vastustaa
liittymistä Lapuan hiippakuntaan 1.1.2020 alkaen ja antaa siitä yllä olevan
lausunnon kirkkohallitukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

67. § Eron myöntäminen Heleena Hotaselle kirkkoneuvoston varajäsenen
ja kirkkovaltuuston jäsenen tehtävästä.
Selvitys:

Seurakunnan luottamushenkilö Heleena Hotanen on ilmoittanut
muuttaneensa pois paikkakunnalta, joten hän
ei voi enää toimia seurakunnan luottamushenkilönä.
Heleena Hotanen on ollut Raili Kovasen henkilökohtainen varajäsen
kirkkoneuvostossa sekä kirkkovaltuuston varsinainen jäsen.
Kirkkovaltuustossa ei ole varajäseniä, joten kirkkovaltuuston
jäsenmäärä putoaa 18 jäsenestä 17 jäseneen.
Kirkkoneuvoston henkilökohtaisen varajäsenen valitsee kirkkovaltuusto.

Vs. kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
Raili Kovaselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kirkkoneuvostoon.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

68. § Eron myöntäminen Heleena Hotaselle ohjausryhmien jäsenyydestä ja
uusien jäsenten valitseminen
Selvitys:

Seurakunnan luottamushenkilö Heleena Hotanen on ilmoittanut
muuttaneensa pois paikkakunnalta, joten hän ei voi
toimia enää seurakunnan luottamushenkilönä.
Heleena Hotanen on ollut kirpputorin- ja lähimmäisen kammarin
sekä diakoniatyön ohjausryhmän jäsen.
Ohjausryhmien jäsenet valitsee kirkkoneuvosto.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Vs. kirkkoherran esitys
Esitän, että kirpputori- ja lähimmäisen kammarin ohjausryhmään valitaan
Marjaana Kärkkäinen ja diakoniatyön ohjausryhmään Mirja-Liisa Heikkinen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitykset yksimielisesti.

69 § Vs. kirkkoherran palkan määrittäminen 1.5. – 31.7.2018
Tämän pykälän puheenjohtajana toimii kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erkki Valkonen.
Vs.kirkkoherra Sirpa Korhonen ei osallistunut tämän pykälän käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Selvitys:

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on antanut pastori Sirpa
Korhoselle viranhoitomääräyksen Hankasalmen seurakunnan
kirkkoherran viran hoitamista viransijaisena 1.5. – 31.7.2018.
Sirpa Korhosen hoitaessa aikaisemmin kirkkoherran sijaisuuksia on palkkaus
ollut – 7 % kirkkoherran palkasta.

Vt. talouspäällikön esitys:
Esitän, että Sirpa Korhosen palkaksi määritellään 1.5.-31.7.2018
kirkkoherran palkka – 7%.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

70. § Talouskatsaus 1.1. – 30.4.2018
Selvitys:

Liite 3

Tammi – huhtikuun toteutuneet luvut näkyvät liitteessä 3.
Toimintakate on 258.608 €, eli 31,3 % talousarviosta
Verotulot on 322.965 €, eli 39,1 % talousarviosta.
Vuoden 2018 verotulot talousarviossa on 825.000 €.
Vuoden 2017 verotulot olivat 876.482 € eli 51.000 € enemmän kuin
talousarviossa vuodelle 2018. Näyttäisi siltä, että verotulot tulee olemaan
enemmän kuin mitä talousarvioon on laitettu.

Vt. talouspäällikön esitys
Merkitään tiedoksi talouskatsaus tammi – huhtikuu 2018.
Päätös:

Käytiin läpi talouskatsaus ja merkitään se tiedoksi.

71. § Pelastussuunnitelmat leirikeskus Hännilä, kirkonkylän seurakuntatalo ja kirkko
Selvitys:
Puheenjohtaja

Kyseisten kiinteistöjen osalta pelastussuunnitelmat on päivitetty ajan
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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tasalle. Suunnitelmien päivitykseen ovat osallistuneet Securitas Oy
sekä työntekijät.
Pelastussuunnitelmat ovat nähtävillä kokouksessa.

Vt. talouspäällikön esitys:
Esitän että hyväksytään leirikeskus Hännilä, kirkonkylän seurakuntatalon
ja kirkon pelastussuunnitelmat.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

72. § Talousarvion valmistelu vuodelle 2019
Selvitys:

Kirkollisvero sekä valtion osuus ovat seurakunnan rahoituksen pohja.
Verotulot eivät tulene kasvamaan lähivuosina vaan suunta
on aleneva.
Seurakunnan kulurakenteeseen pystyy vaikuttamaan ainoastaan
henkilöstön vähentämisellä tai kiinteistöjen myymisellä.
Kiinteistöjen myyminenkään ei ole koko pelastus, jos tilalle joudutaan
vuokraamaan tilat.
Tällä hetkellä ensi vuoden muutoksista henkilöstössä on tiedossa, että
toimistonhoitajan työajasta vapautuu osa käytettäväksi taloustoimistossa.
Toimistosihteeri on palkattuna 31.5.2019 asti osa-aikaisena (55 %)
Ensi vuonna uutena maksuna tulee noin 12.000 € kulu keskusrekisterille
ja virkatodistustulot noin 7.500 € jäävät tulematta.
Varsinaiseen toimintaan käytettävät määrärahat jo nyt ovat varsin
minimaliset ja niistä tinkiminen tulee vaikuttamaan toimintaa.

Vt. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto pitää iltakoulun jossa valmistellaan talousarvion raamit
vuodelle 2019. Iltakoulun ajankohta päätetään kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti. Iltakoulu pidetään 7.8.2018 klo 14
kirkonkylän seurakuntatalossa.

73. § Luottotappiot
Selvitys

Kipa on toimittanut listan saatavista, mitkä se ehdottaa kirjattavaksi luottotappioiksi.
Listassa on hautauspalvelumaksuja 90,00 eurolla ja rippikoulun ruokamaksuja 270,00
eurolla.

Vt. talouspäällikön esitys
Esitän, että ilmoitetaan esitetyt saatavat kirjattavaksi luottotappioiksi.
Seurakunta jatkaa perintää itse.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Hyväksyttiin esitys yksimielisesti

74 § Kirkkovaltuuston päätösten toimeenpano
Selvitys:

Kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei
toisin ole säädetty tai määrätty ….
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta; ja
Kirkkolaki 10:6 §, kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty
virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa
ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee
jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä
saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava
hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle
laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin
valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.

Vs. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston 16.5.2018 pidetyn kokouksen 2/2018
päätökset on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä ole
muutoin lainvastaisia.
Päätöksen saavat lainvoiman 26.6.2018, jonka jälkeen kirkkovaltuusto panee
päätökset täytäntöön seuraavasti:
8.§ Kokouksen avaus – ei toimenpiteitä
9. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – ei toimenpiteitä
10.§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo – ei toimenpiteitä
11.§ Työjärjestyksen hyväksyminen – ei toimenpiteitä
12.§ Vaalilautakunnan valitseminen vuoden 2018 seurakuntavaaleihin – ei toimenpiteitä
13.§ Kappalaisen viran lakkauttaminen ja seurakuntapastorin viran perustaminen –
ei toimenpiteitä
14.§ Määrärahat ylityksen 2017 – ei toimenpiteitä
15. § tilinpäätös 2017 – ei toimenpiteitä
16. §Ilmoitusasiat – ei toimenpiteitä
17. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Päätös:

Puheenjohtaja

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastaja
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75. § Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin lausuntopyyntö kirkkoherra Mikko Laitisen
osittaisesta hoitovapaasta 1.8. – 31.12.2018
Liite 4
Tämän pykälän ajaksi kirkkoneuvoston puheenjohtaja Sirpa Korhonen poistui paikalta ja puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Erkki Valkonen.
Tuulia Kokkonen poistui paikalta tämän pykälän ajaksi.

Selvitys:

Kirkkoherra Mikko Laitinen on anonut kapitulista osittaista hoitovapaata (virkavapaa)
ajalle 1.8. – 31.12.2018. Virkavapaus olisi 20 % viranhoitoajasta, mikä tarkoittaa 1 työpäivää viikossa.

Vt. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto ei puolla kirkkoherra Mikko Laitisen osittaista hoitovapaata (virkavapaa)
ajalle 1.8. – 31.12.2018 ja antaa siitä liitteenä 4 olevan lausunnon.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta välittömästi sen kiireellisyyden vuoksi.
Päätös:

Esityksen mukainen, laitetaan lausunto tiedoksi tuomiokapitulille välittömästi, koska
seuraava kapitulin istunto on 14.6.2018.

Tämän pykälän kohdalla pöytäkirja tarkistettiin välittömästi.

76. § Ilmoitusasiat
1. Vuosilomat 2018
2. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 9/2018
3. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on antanut 24.5.2018 virkamääräyksen
Tuulia Kokkoselle hoitamaan Hankasalmen seurakunnan kappalaisen
viransijaisuutta ajalle 1.8.2018 – 18.3.2019.
4. Kirkkohallituksen yleiskirje 10/2018
5. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2018
6. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/2018
7. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A4/2018
8. Jyväskylän seurakunnan perheasian neuvottelukeskuksen pöytäkirja 2/2018
9. Talouspäällikön viranhaltija päätökset 4 – 8/2018 – kesätyöntekijät hautausmaalle
10. Iltakoulu 7.8.2018 klo 14 kirkonkylän seurakuntatalossa
Yleiskirjeet löytyvät osoitteesta: http://sakasti.evl.fi

77 § Muut asiat
Kokousten pöytäkirjat laitettava seurakunnan nettisivuille

78. § Kooste päätösten valmistelussa suoritetusta lapsivaikutusten arvioinnista
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:n mukaan:
”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.”
Kokouksen päätöksillä ei ole olennaista vaikutusta lapsiin.

79. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja antoi liitteen 5 mukaisen valitusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 17.05.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

