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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

Torstai 13.6.2019 klo 17.00 – 18.32

Paikka

Kirkonkylän seurakuntatalo, Pappilantie 4, 41520 Hankasalmi

Osallistujat
Jäsen
Karjalainen Teuvo, vs.khra. pj
Jäntti Leena, varapj
Hyvärinen Raimo
Häkkinen Pekka
Kovanen Raili
Matilainen Pirkko
Pöyhönen Esko

Läsnä Poissa Varajäsen
x
x
Katriina Oksanen
x
Rossi Pekka
x
Romo Keijo
x
Skantz Pirjo
x
Pöyhönen Lahja
x
Heikkinen Mirja-Liisa

Muut osallistujat
Gustafsson Arto, kirkkov. pj
Manninen Antero, kirkkov. varapj.
Pitkänen Tiina

x
x
x

Käsiteltävät asiat

§§ 81 - 96

Sivut 1 - 7

Teuvo Karjalainen
Puheenjohtaja

Tiina Pitkänen
Sihteeri

Läsnä Poissa

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Hankasalmi 13.6.2019

Pirkko Matilainen
Esko Pöyhönen
Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 14.6. – 15.7.2019

Todistaa
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

81.§ Kokouksen avaus
Kirkkoherra avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
82.§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 6.6.2019.
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 osallistujat pöytäkirjaan ja todettiin, että
kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

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

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan.

Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkistajaksi Pirkko Matilainen ja Esko Pöyhönen, varalle
Leena Jäntti.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14.6. – 15.7.2019 virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

84.§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Selvitys:

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

Puheenjohtajan esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Puheenjohtajan kokouksessa tekemä muutosesitys:
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Muutetaan pykäläksi 92: Ohjelma –ja turvallisuusvastaavan nimeäminen
rippileirille 13.6 – 19.6.2019.
Tämän muutoksen johdosta pykälästä 92 alkaen numerointi muuttuu yhtä
suuremmaksi.
Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys yksimielisesti.

85. § Rippikoulun ohjesääntö
Selvitys:

Liite 1

Kirkkojärjestys (KJ 3:3) edellyttää, että kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnalle
rippikoulun ohjesäännön. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Piispainkokouksen hyväksymän rippikoulusuunnitelman mukaisesti ohjesääntö
edellyttää, että seurakunnassa laaditaan 1) rippikoulun paikallissuunnitelma
2) rippikoulutyön vuosisuunnitelma ja 3) yksittäisen rippikoulun
toteuttamissuunnitelma.

Vs. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 1 olevan rippikoulun ohjesäännön ja lähettää
sen tuomiokapitulin alistettavaksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti ja lähettää sen tuomiokapitulin alistettavaksi.

86. § Lastenohjaajan valinta
Selvitys:

Seurakunnassa on ollut haettavana työsopimussuhteinen osa-aikainen
lastenohjaajan toimi. Alkuperäinen hakuaika päättyi 5.4.2019 klo 15.
Toimeen tuli kaksi hakemusta. Näistä toinen hakija ilmoitti kirkkoherralle
24.4.2019 vetäytyvänsä toimen hausta.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 16.5.2019/63 § julistaa toimen
uudelleen haettavaksi. Hakuaika päättyy 7.6.2019 klo 16.
Toimi tulee ottaa vastaan 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Toimeen valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveyden tilasta ennen
toimen vastaanottamista.
Toimen täyttämisessä huomioidaan 6:n kuukauden koeaika.
Edellisessä haussa mukana ollut toimenhakija on mukana valintaprosessissa.
Valittu haastatteluryhmä suorittaa hakijoiden työhaastattelun ennen kirkkoneuvoston
kokousta.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Vs. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto kuultuaan haastatteluryhmää suorittaa työsopimussuhteisen osaaikaisen lastenohjaajan toimen täyttämisen. Toimen viikoittainen työaika on
25 tuntia. Toimi tulee ottaa vastaan 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Toimeen valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveyden tilasta ennen toimen
vastaanottamisesta.
Toimen täyttämisessä huomioidaan 6:n kuukauden koeaika.
Haastatteluryhmä kokoontui 12.6.2019. Määräaikaan mennessä tointa ovat
hakeneet kolme henkilö, joista kaksi kutsuttiin haastatteluun, Kati OksanenNortunen ja Teija Kalliola.
Keskustelun perusteella haastatteluryhmä ehdottaa kirkkoneuvostolle, että lastenohjaajan toimeen valitaan Teija Kalliola. Ehdotus on yksimielinen. Teija
Kalliola todettiin hakijoista olevan soveltuvampi lastenohjaajan toimeen.

Päätös:

Valittiin yksimielisesti Teija Kalliola lastenohjaan osa-aikaiseen toimeen.

Kokous keskeytettiin klo 17.35 – 17.46 väliseksi ajaksi.
87. § Kolehtisuunnitelma 1.7.2019 – 31.12.2019
Selvitys:

Vuoden 2019 kirkkokolehdista on kirkkoneuvoston vahvistama päätös ajalta
1.1.– 30.6.2019. Kolehtisuunnitelmassa ajalle 1.7. 31.12.2019 on huomioitu
kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät kohteet.
Kolehtisuunnitelma jaetaan kirkkoneuvoston kokouksessa.

Vs. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman ajalle 1.7. – 31.12.2019.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti

88. § Hankasalmi Missio
Selvitys:

Suvi-Orvokki Kunnasto ja Jari-Pekka Koponen ovat osoittaneet Hankasalmen
seurakunnalle anomuksen liittyen Hankasalmen kristillisten seurakuntien yhteisestä
hankkeesta järjestää 8. – 11.10.2020 Missio Hankasalmi.
Hankkeelle on saatu tähän mennessä lupaus 5.000 euron yksityisestä rahoituksesta.
Yksityistä rahoitusta on tavoitteena hankkia lisää. Rahallista tukea anotaan myös
Hankasalmen Vapaaseurakunnalta ja Helluntaiseurakunnalta.

Vs. kirkkoherran esitys:
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

4

HANKASALMEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 6/2019
13.6.2019

Kirkkoneuvosto päättää osallistua 8. – 11.10.2020 Missio Hankasalmen järjestämiseen
ja osallistua tapahtumien kustannuksiin 3.000 eurolla.
Puheenjohtajan kokouksessa tekemä muutosesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta osallistuu Hankasalmi Missio tapahtumaan
yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja osallistuu kustannuksiin saatuaan tarkemman
talousarvioesityksen tapahtuman kustannuksista.
Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys yksimielisesti.

89. § Palvelusopimuksen päivittäminen Suomen Lähetysseura ry:n kanssa
Selvitys:

Kirkkoneuvoston kokouksessa 30.10.2018/108 § on hyväksytty palvelusopimus
Suomen lähetysseura ry:n kanssa, kannatustavoite 13.240 €/vuosi.
Sopimuksessa on 240 euron kannatustavoite Huaihuin erityiskoululle Kiinassa.
Koulu on lopettanut toimintansa, joten kannatustavoitteen kohde on syytä vaihtaa.

Vs. kirkkoheran esitys:
Muutetaan palvelusopimusta Suomen lähetysseura ry:n kanssa siten, että
Huainhuin erityskoulun tilalle vaihdetaan Thaimaan kummityö, tavoite
240 €. Palvelusopimuksen arvo pysyy samana, eli 13.240 €.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

90. § Luottotappiot 8.2018 – 3.2019
Selvitys:

Kirkon Palvelukeskus (Kipa) on lähettänyt luottotappioiksi kirjattavan
ehdotuksen ajalta 8.2018 – 3.2019. Summa on 317 € joka koostuu:
Virkatodistustuotot
47,00 €
Rippikoulumaksut
270,00 €
Luottotappioehdotus muodostuu kahden maksumuistutuskirjeen jälkeen.
Jotta kipa kirjaa luottotappiot, on siitä oltava kirkkoneuvoston päätös.

Talouspällikö esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy luottotappioiksi kirjattavat saatavat
Kyseisten saatavien perintää ei jatketa seurakunnan toimesta.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

91. § Vuokrasopimuksen irtisanominen
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Seurakunnan ja Hankasalmen Latu ja Polku ry:n kesken on tehty
vuokrasopimus 8.10.2018. Vuokran kohteena on Kirkkoranta-nimisellä
(77-403-13-47) kiinteistöllä oleva rantasauna.
Vuokra-aika on viisi vuotta, molemminpuolinen irtisanomisaika
2 kuukautta, käyttöaika talvikausi.
Vuokrasopimuksessa on määritelty vuokraehdot hyvin väljästi ja on syytä
päivittää vuokrasopimuksen ehdot tarkemmin.
Rantasaunan vuokraamisesta tulee seurakuntaan joitakin kyselyjä vuosittain ja
sitä on vuokrattu, lähinnä kesäisin.
Onkin tarkoituksen mukaista tehdä päätös, miten ja millä ehdoilla rantasaunaa
vuokrataan.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto irtisanoo 8.10.2018 tehdyn vuokrasopimuksen Hankasalmen
Latu ja Polku ry;n kanssa. Vuokran kohteena on Kirkkoranta-nimisellä
kiinteistöllä oleva rantasauna.
Ennen kuin uutta mahdollista vuokrasopimusta tehdään kenenkään osapuolen kanssa,
päivitetään vuokraehdot.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

92. § Ohjelma –ja turvallisuusvastaavan nimeäminen rippileirille 13.6 – 19.6.2019.
Selvitys:

Kirkkoneuvoston kokouksessa 17.4.2019/42 § nimettiin rippikoululeirin
13.6. – 19.6.2019 ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi nuorisotyöohjaaja.
Hän on estynyt tulemaan rippileirille ,joten pitää nimetä uusi ohjelma – ja
turvallisuusvastaava.

Vs. kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto nimeää seurakuntapastori Suvi-Orvokki Kunnaston
rippileirin 13.6.-19.6.2019 ohjelma –ja turvallisuusvastaavaksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

93. § Muut asiat
Ei muita asioita.
94 § Ilmoitusasiat
1. Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kuopiossa 28.9.2019
2. Kirkkohallitus vahvistanut määräalojen myynnin, ostajana Hankasalmen kunta
3. Tuomiokapitulin virkamääräys Teuvo Karjalainen 1-30.6.2019,
kirkkoheran vuosiloman sijaisuuteen
4. Tuomiokapitulin päätös Mikko Laitinen, vuosiloma 1-30.6.2019

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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95. § Kooste päätösten valmistelussa suoritetusta lapsivaikutusten arvioinnista
Kirkkojärjestys 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.”
Valmistelussa on arvioitu, että pykälällä 85 ja 86 on myönteinen vaikutus lapsiin.
96. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.32 ja liitti pöytäkirjaan valitusosoituksen.

Puheenjohtaja
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