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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

146.§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
147. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 13.11.2019.
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 läsnäolijat pöytäkirjaan ja todettiin, että kokous on laillinen
ja päätösvaltainen.

148 .§ 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 Leena Jäntti ja Raimo Hyvärinen , varalle
Pekka Häkkinen. Pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.11. – 27.12.2019
virastoaikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Leena Jäntti ja Raimo Hyvärinen, varalle Raili
Kovanen. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä.

149.§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Selvitys:

Puheenjohtaja

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

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

2

HANKASALMEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 10/2019
21.11.2019

3

Puheenjohtajan esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Muutetaan pykäläksi 156 Rantasaunan vuokraaminen, pykäläksi
157 Rippikoulun ohjesäännön tarkistaminen ja pykäläksi 158 Lastenohjaajan
irtisanoutuminen.
Tämän muutoksen johdosta esityslistassa pykälästä 156 alkaen numerointi
muuttuu kolmea suuremmaksi.
Kokouksessa Pekka Häkkinen esitti, että käsitellään pykälä 155 ensimmäisenä,
Päätös:

Hyväksyttiin.

150. § Vuoden 2020 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022
Liite 1

Selvitys:

Talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
2020 – 2022 on liitteenä 1.
Talousarvio perustuu 1,95 tuloveroprosenttiin jolla arvioidaan kertyvän
kirkollisveroja 829.000 €. Valtionrahoituksen arvioidaan olevan 95.000 €.
Kirkkoneuvosto linjasi kokouksessaan 25.9.2019, että toimintakulujen pitää pysyä
vuoden 2019 tasolla. Tämä toi haastetta talousarvion laatimiseen, mutta
vuoden 2020 talousarviossa toimintakulut ovat 13.860 € pienemmät kuin vuoden
2019 talousarviossa.
Seuraavana lyhyt yhteenveto vuosien 2019 ja 2020 talousarviosta

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot ja valtionrah.
Verotusk. + kesk.rah.maksut
Muut tuotot/kulut
Poistot - poistoero

Ta 2020
226.010
1.090.252
-864.242
926.000
-83.500
12.030
-49.851

Ta 2019
257.860
1.104.088
-846.228
926.000
-83.130
26.846
-53.682

Ero
- 31.850
13.860
- 18.014
0
370
-14.816
-3.831

Tilik.alijäämä

-59.563

-30.194

-29.369

Vuoden 2020 talousarvio näyttää 59.563 euron alijäämää. Vuosi 2019 oli alijäämäinen
35.406 euroa. Myös vuodet 2021 ja 2020 näyttävät alijäämäisiltä,
Seurakunnalla on edellisten vuosien ylijäämää taseessa vain 142.419 €. Tämä tarkoittaa
sitä, että vuonna 2022 ylijäämät on käytetty mikäli tulevat vuodet toteutuvat arvion
Puheenjohtaja
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mukaan.
Vuonna 2020 on löydettävä ratkaisuja, jotta alijäämäiset tilivuodet saadaan
käännettyä vähintään nolla tulokseen.
Investointiosaan esitetään 5.500 euron suunnittelu varaus kirkon rappujen ja aidan
korjaamisen.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi
1. Vuoden 2020 talousarvion, mikä näyttää alijäämää 59.563 € sekä toiminta
-ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2022
2. Alijäämä katetaan edellisten vuosien taseen ylijäämillä
3. Talousarvion sitovuustasoksi vahvistetaan pääluokka
Päätös:

Talousarvio 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022 hyväksyttiin
kokouksessa tehdyin muutoksin ja täydennyksin ja esitetään
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 20.00 – 20.05
151. § Suorituslisä vuodelle 2021
Selvitys:

Suorituslisä on palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaa
työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisää koskeva määräys on
KIRVESTEs:n 26 §ssä.
Suorituslisän maksamisesta työntekijälle päättää työnantaja.
Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän määrän ja kenelle lisää maksetaan.
Suorituslisiin käytetään vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän
piirissä olevan henkilöstön palkkojen yhteismäärästä.
Työsuorituksen tarkastelujakson olisi hyvä olla 10 – 12 kk.
Suorituslisän maksaminen edellyttää odotusten mukaisen hyvän tason ylittämistä
niiden kriteerien pohjalta, jotka seurakunta on valinnut arviointikriteeriksi.
Työsuorituksen arviointiperusteena käytetään vähintään vähintään kahta
arviointikriteeriä ja vähintään kolmea suoritustasoa.. Arviointiperusteet pitää
vahvistaa ennen alkavaa tarkastelujaksoa.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa 8.11.2019 pitämässään kokouksessa.

Talouspäällikön esitys:
Yhteistyötoimikunnan ehdotuksen pohjalta esitän, että vuonna 2021 maksettavan
suorituslisän arviointikriteerit ovat:
1. työssä suoriutuminen
2. aloitteellisuus, kehityshakuisuus ja innovointikyky
3. yhteistyökyky
Puheenjohtaja
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Työsuorituksen arvioinnissa käytettävät suoritustasot ovat:
1. odotusten mukainen hyvän suoritustason alittava suoritustaso
2. odotusten mukainen hyvä suoritustaso
3. odotusten mukainen hyvän suoritustason ylittävä suoritustaso
työsuorituksen tarkastelujakso olisi 1.1. – 31.10.2020.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

152. § Seurakunnan sijoitusstrategia
kn 16.5.2019
61. §
Selvitys:

Kirkkoneuvoston tehtävänä on mm. ”johtaa seurakunnan hallintoa sekä
seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.”
Seurakunta on saanut aikoinaan testamentin Maria ja Juhani Jaatiselta ja
seurakuntakunta on perustanut Maria ja Juhani Jaatisen rahaston, jolla on
oma johtosääntö, vahvistettu viimeksi kirkkovaltuustossa 29.1.2015.
Johtosäännöissä sanotaan, miten rahaston varoja voidaan käyttää.
Testamentilla saatu omaisuus käsittää ainoastaan pankkitilin, jolle on kertynyt
jonkin verran varoja.
Rahastosta saadaan käyttää vuosittain korko- ja muu omaisuuden tuotto
johtosäännön mukaisesti.
Pankkitililtä saatava korko on olematon, joten onkin syytä etsiä rahaston
varoille sijoituskohde johtosäännöissä mainitulla tavalla: ”Seurakunta sijoittaa
Maria ja Juhani Jaatisen nimellä olevat rahavarat siten, että niille saadaan
paras mahdollinen tuotto, kuitenkin niin, että pääoma turvataan.”

Ennen kuin mahdollisista sijoituksista/talletuksista päätetään, on hyvä selvittää
ja tiedostaa seurakunnan sijoittajaprofiili. Se voi olla:
- erittäin varovainen
- varovainen
- maltillinen
- tuottohakuinen
- erittäin tuottohakuinen
Sijoittajaprofiili kertoo, millä riskillä sijoituksia tehdään, koska sijoituksiin liittyy
aina oma riski.
Vt. talouspäällikön esitys:
Keskustellaan ja tutustutaan eri sijoitus ja talletus vaihtoehtoihin, sekä siihen mikä olisi
sijoitettava euromäärä sekä sijoitusaika.
Esitys asiasta tehdään käytyjen keskustelujen pohjalta.
Puheenjohtaja
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Päätettiin siirtää tämä asia jatkovalmisteluun.

-------

kn 21.11.2019
Selvitys:

Seurakunta sijoittajana kuuluu kategoriaan varovainen tai jopa erittäin
varovainen. Jos halutaan pääomaturvattua sijoitusta, ainoa vaihtoehto
on ns. määräaikainen talletustili. Näistä tileistä saatava korko
on noin 0,25 %.
Talouspäällikkö on pyytänyt määräaikaiskorkotarjouksia 15.11.2019 mennessä:
Jaatisen rahasto
160.000 €
12 kk
Hh-rahasto
50.000 €
12 kk
Käsitellään saapuneet korkotarjoukset kokouksessa.

Talouspäällikön esitys:
Tehdään kokouksessa saapuneiden tarjousten perusteella.
Kokouksessa talouspäällikön tekemä muutosesitys:
Koska yhtään tarjousta ei ole saatu eräpäivään mennessä, ei määräaikaistalletuksia
tehdä.
Selvitetään vielä eri sijoitusvaihtoehtoja, esim. rahastojen kautta.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

153. § Jyväskylän rovastikunnan yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen Liite 2
Selvitys:
Hankasalmen seurakunta siirtyy vuoden 2020 alusta Kuopion hiippakunnasta ja
Rautalammin rovastikunnasta Lapuan hiippakuntaan ja Jyväskylän rovastikuntaan.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.8.2019 esittänyt kirkkovaltuustolle, että
Hankasalmen seurakunta purkaisi Rautalammin rovastikunnan yhteistyösopimuksen
hiippakunnan ja rovastikunnan vaihtumisen vuoksi. Rautalammin rovastikunnan
rovastikuntaneuvosto on kokouksessaan 8.10.2019 päättänyt hyväksyä Hankasalmen
seurakunnan irtautumisen rovastikunnallisesta yhteistyösopimuksesta, mikäli
Hankasalmen seurakunnan kirkkovaltuusto päättää irtisanoa yhteistyösopimuksen
15.12.2019 mennessä.
Hankasalmen seurakunnan kirkkoneuvosto on valmistellut liittymistä Jyväskylän
rovastikunnan yhteistoimintasopimukseen nimeämällä rovastikuntaneuvoston jäseniksi
samat henkilöt, jotka ovat jo toimineet rovastikuntaneuvoston jäseninä Rautalammin
rovastikunnan rovastikuntaneuvostossa (jatkuvuusperiaate).
Puheenjohtaja
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Jyväskylän rovastikunnan yhteistoimintasopimus on vuodelta 2007. Seurakunta voi
liittyä mukaan Jyväskylän rovastikunnalliseen yhteistoimintasopimukseen
hyväksymällä yhteistoimintasopimuksen kirkkovaltuustossa. Jyväskylän
rovastikunnan rovastikunnallisen yhteistyön toimintasuunnitelma vuodelle 2020 on
laadittu sillä oletuksella, että Hankasalmen seurakunta liittyy mukaan
rovastikunnalliseen yhteistoimintasopimukseen. (Jyväskylän rovastikunnan
seurakuntien yhteistoimintasopimus erillisenä liitteenä.)

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Jyväskylän rovastikunnan
seurakuntien yhteistoimintasopimuksen ja Hankasalmen seurakunta aloittaa
sopimuksen mukaisen yhteistoiminnan Jyväskylän rovastikunnan osana vuoden 2020
alusta.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

154. § Sähkönhankinta 1.1.2021 alkaen
Selvitys:

Sähkön hinta määräytyy Suomessa pohjoismaisen sähkömarkkinan mukaan ja sähkön
myynnin laskutushinta muodostuu neljästä elementistä:
1. Yhteispohjoismainen systeemihinta: sähkön pohjahinta pohjoismaissa. Kattaa
valtaosan sähkönhankinnasta.
2. Suomen aluehintaero: maiden välisissä sähkönsiirtokaapeleissa on kapasiteettirajoituksia joka johtaa siihen, että kaikkea halpaa sähköä ei voida jakaa tasaisesti
eri maiden kesken.
3. Sähkönmyyjän marginaali: palkkio jonka sähkönmyyjä ottaa sähkön toimittamisesta
4. Fingrid-maksu: veroluonteinen maksu, jolla ylläpidetään suomen kantaverkkoa.
Kilpailutetuissa tarjouksissa tämä sisältyy marginaaliin.
Kaksi ensimmäistä ovat tuotteita joita voidaan ostaa ja myydä pohjoismaisessa sähköpörssissä.
Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy on kilpailuttanut sähköyhtiöt 1.1.2021 alkavalle
sopimuskaudelle. Hankinnan arvo ei ylitä hankintalain 25 § kynnysarvoja
ja se on toteutettu pienhankintana.
Edullisimman tarjouksen on tehnyt Vaasan Sähkö Oy. Sopimuskausi on joko
24 kk tai 36 kk.

Talouspäällikön esitys:
Hyväksytään Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy:n tekemän kilpailutuksen pohjalta
Vaasan Sähkö Oy sähköntoimittajaksi. Sopimuskausi on 1.1.2021 – 31.12.2023
36 kk.
Päätös:
Puheenjohtaja

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
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155. § Rippikoulun leirijakson osallistumismaksun uudelleentarkastelu
Selvitys:
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.9.2019 (105§) päättänyt rippikoulun
toteutusperusteista vuodelle 2020. Päätöksen mukaan rippikoulun leirijakson
osallistumismaksuksi vuodelle 2020 päätettiin 200 €. Maksun suuruuden
laskentaperusteena on tällöin ”ruuan osuus leirivuorokauden kustannuksista
seurakunnalle (30 €/vrk)”. Kyse on ateriapalvelun hinnasta eli siitä, mitä yksittäisen
leiriläisen ruokkiminen seurakunnalle maksaa vuorokautta kohden.
Neuvoston jäsenet Leena Jäntti, Esko Pöyhönen ja Pekka Häkkinen pyytävät
neuvostoa käsittelemään leirimaksun suuruutta uudelleen, koska katsovat että
”elokuun kokouksessa on jäänyt luultavasti epähuomiossa rippileirin ruokamaksu 200
euron suuruiseksi”. Jäntti on kokouksessa 29.8. äänestänyt 200 € osallistumismaksun
puolesta, samoin Pöyhösen ja Häkkisen varajäsenet.
Jäntin, Pöyhösen ja Häkkisen allekirjoittaman uudelleenkäsittelypyynnön mukaan
leirin osallistumismaksun ”kuuluisi olla alle sata euroa”.
Koska seurakunnan maksettavaksi jäävä osuus minkä tahansa leirin
kokonaiskustannuksista riippuu leiriläisiltä perittävästä leirimaksusta,
osallistumismaksulla on vaikutusta leiritoiminnan suunnitteluun. Osallistumismaksun
suuruudella on myös vaikutusta siihen, kuinka seurakuntalaiset kokevat, että heillä on
varaa osallistua toimintaan. Leirimaksun perusteiden ja suuruuden määrittäminen on
sekä arvovalinta että toiminnan taloudellisiin perusteisiin vaikuttava valinta.
Päättäessään leirimaksun maksuperusteista 29.8. kirkkoneuvostolla on ollut
ratkaisuvaihtoehtoina sitoa leirimaksu kohtuullisen kulutuksen viitebudjetin
perusteella laskettavaan 13-17 vuotiaan pojan vuorokautiseen ”ylläpitohintaan”,
jolloin leirimaksu 8 päivän (7 leirivuorokautta) osalta olisi n. 120 €. Tässä
vaihtoehdossa rippikoululaisen kotiväki maksaisi lapsen ylläpidosta leirillä saman
hinnan kuin lapsen ylläpitoon kotioloissa voi olettaa kohtuudella kuluvan. Tämä
ratkaisuvaihtoehto on ns. kohtuullinen minimihinta.
Toisena auki laskettuna vaihtoehtona on ollut sitoa leirimaksu leirinpidosta
seurakunnalle aiheutuviin kustannuksiin. Ateriapalveluiden eli ns. täysihoidon osalta
hinnat vaihtelivat saaduissa tarjouksissa 27-37 euroon siten, että halvempi
täysihoitohinta kompensoitui kalliimmalla majoituksen hinnalla. Tämän perusteella
keskimääräinen täysihoitovuorokauden hinta palveluntuottajasta riippumatta on noin
30 €/vrk, kun käytetään ulkopuolista palveluntuottajaa. Seurakunnan omana työnä
laskennallinen täysihoitovuorokauden hinta on n. 35 € (ruokatarvikkeet n. 14€ /vrk/hlö
+ emäntätyön osuus n. 21 €/vrk/hlö). Täysihoitovuorokauden hinnan perusteella
leirimaksuksi tulee 7 vuorokauden (maanantaista maanantaihin) leiristä 210 euroa,
joka on pyöristettynä alaspäin 200 € eli noin 80 € enemmän kuin mitä kotiväen voi
kohtuudella olettaa maksavan rippikoululaisen ylläpidosta kotioloissa.
Kolmantena auki laskettuna vaihtoehtona on ollut huomioida leirimaksussa myös
muita seurakunnalle leirinpidosta aiheutuvia kustannuksia eli majoitus- ja
materiaalikulut, jotka täysihoito mukaan lukien tekevät leirin vuorokausihinnaksi noin
60 €/vrk ulkopuolista palveluntarjoajaa käytettäessä. Leirin kokonaishinnaksi
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Leirikeskus Hännilän käytöstä laskettava vuorokautinen majoituskulu riippuu koko
vuoden majoitusvuorokausien kokonaismäärästä (käyttövuorokaudet per
käyttäjämäärä). Jos Hännilän vuodelle 2020 laskettu tilakulu 45.432 € jyvitetään
tiedossa oleville leirivuorokausille, tulee yhden leirivuorokauden kokonaishinnaksi n.
6.490 €. Hännilän maksimimajoituskapasiteetilla (40 hlö) laskettuna yhden
leirivuorokauden majoitushinnaksi henkeä kohden tulee yli 160 € eli yli
viisinkertainen hinta ulkopuolisen majoituspalvelun käyttöön nähden. (Ulkopuolinen
majoituskulu n. 30 €/vrk, 160/30=5,41). Todellinen laskennallinen kulu on kuitenkin
tätä suurempi, koska maksimimajoituskapasiteettia ei ole tarkoituksenmukaista eikä
järkevää hyödyntää rippikoulukäytössä. Kirkkoneuvosto on kuitenkin päättäessään
rippikoulun toteutusperusteista 29.8. päätynyt käyttämään Hännilää ulkopuolisen
majoitusvaihtoehdon sijasta, vaikka Hännilään liittyvät käytännön ongelmat ovat
olleet tiedossa. Ottaen huomioon Hännilän kunnon ja tilojen tason, olisi kohtuutonta
käyttää Hännilän todellisia majoituskuluja osallistumismaksun määritysperusteena,
sillä leirivuorokauden hinnaksi tulisi vähintään 200 €/vrk eli rippikoululeirin osalta n.
1.400 €. (Yli kolminkertainen hinta suhteessa ulkopuolisella palveluntarjoajalla
toteutettuun vaihtoehtoon.
Leirimaksun suuruus on toki myös mahdollista ns. ravistaa hihasta vailla mitään
laskenta- ja määritysperusteita, mutta näin toimittaessa on vaikea viestiä kysyjille,
mihin hinta perustuu tai miksi se on erilainen kuin jossain muualla tai jonain muuna
aikana. Lisäksi on mahdollista päätyä sellaiseen ratkaisuun, että seurakunnan
leiritoiminnassa ei peritä mitään maksuja, mutta seurakunnan taloudellinen tilanne
huomioon ottaen sellainen ratkaisu ei ole pidemmän päälle kestävällä pohjalla.
Kun leirijakson osallistumismaksun perusteena on täysihoidosta aiheutuva kulu (30
€/vrk) tulevat rippikoululaiset tasapuolisesti kohdelluiksi riippumatta siitä,
osallistuvatko he rippikoulun intensiivijaksoon leirikeskus Hännilässä vai
seurakuntatalolla. Osallistumismaksun määräytymisperustetta on myös mahdollista
hyödyntää tulevina vuosina, mikäli Hännilä ei ole käytössä.
Kirkkoherran esitys:
Perustuen leiriläisen täysihoidosta vuorokautta kohden aiheutuviin kuluihin peritään
leirimaksuna ja leiriläisen omavastuuosuutena vuoden 2020 rippikoulun intensiivi/leirijakson osalta (maanantaista maanantaihin, 7 leirivuorokautta) 200 €. Samaa
maksuperustetta (täysihoidon vuorokausihinta per leiriläinen) sovelletaan myös
muussa seurakunnan mahdollisesti järjestämässä leiritoiminnassa.
Kokouksessa tehty muutosesitys:
Esko Pöyhönen esitti, että Hännilän leiririppikoulun leirimaksu on 90 € ja
päivärippikoulusta ei peritä maksua.
Pekka Häkkinen kannatti kokouksessa tehtyä muutosesitystä, joten suoritettiin
äänestys.
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Pohjaesitystä kannattavat JAA
Mikko Laitinen

Muutosesitystä EI
Leena Jäntti
Raimo Hyvärinen
Pekka Häkkinen
Pirkko Matilainen
Raili Kovanen
Esko Pöyhönen

Äänestyksen tulos oli 1 JAA ääntä ja 6 EI ääntä.
Päätös:

Kokouksen päätökseksi tuli Esko Pöyhösen tekemä muutosesitys
että Hännilän leiririppikoulun leirimaksu on 90 € ja päivärippikoulusta ei peritä
maksua.

Pekka Häkkinen poistui paikalta klo 17.50.
156. § Rantasaunan vuokraaminen
kn 25.9.2019/
118 §

Selvitys:

Hankasalmen Latu ja Polku ry on ollut pitkäaikainen vuokralainen ns. Pappilan
rantasaunalla. Seurakunta sanoi vuokrasopimuksen irti 13.6.2019. Ennen kuin
uutta vuokrasopimusta tehdään kenenkään kanssa, päivitetään vuokraehdot
(kn 13.6.2019/91 §)
Hankasalmen Latu ja Polku ry on tehnyt omalla kustannuksellaan rantasaunalle
mm. seuraavia kunnostuksia:
- sähköistäminen, saunan ulkomaalaus, tuvan kunnostus ja kalusteiden uusinta,
laiturin rakentaminen, rannan ruoppaus, terassin rakentaminen ja
tien rakentaminen.
Hankasalmen Latu ja Polku ry on yksi seurakunnan pitkäaikaisista
yhteistyökumppaneista. Vastaavia yhteistyökumppaneita ovat mm. kotiseutuyhdistys, musiikkiyhdistys, sotaveteraanit, Ala-Keiteleen musiikkiopisto,
AA-kerho, kansalaisopisto ja kunnan eri työmuodot.
Yhteistyötä tehtäessä eri toimijoiden kanssa on seurakunta antanut tilat käyttöön
perimättä vuokraa ja toimija on järjestänyt tapahtuman. Tämä yhteistyö on
mahdollistanut kunta –ja seurakuntalaisille useita eri tapahtumia, mitkä tarjoavat
osallistujille kulttuurielämyksiä sekä sosiaalista hyvinvointia.
Hankasalmen Latu ja Polku ry on ilmaissut kiinnostuksensa Pappilan rantasaunan
käytöstä myös jatkossa. Toimintana olisi kaksi (avanto) uinti-iltaa viikossa
syksystä kevääseen.
Mikäli tälläiseen sopimukseen päädyttäisiin, olisi se seurakunnan ja kunta – ja
seurakuntalaisten kannalta hyvä vaihtoehto, koska suosittu ja paljon väkeä liikkeelle
saava toiminta jatkuisi ennallaan.

Talouspäällikön esitys:
Tehdään vuokrasopimus Pappilan rantasaunasta Hankasalmen Latu ja Polku ry.n
Puheenjohtaja
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kanssa.
Ajanjakso vuosittain 1.10. – 30.4. kolme vuoden ajalle (1.10.2019 – 30.4.2023)
2 pv/vko.
Vuokra ko ajanjaksolta on 50 €/kk.
Ko ajalla rantasaunaa voi myös vuokrata niinä päivinä, mitkä eivät ole
vuokrattuna Latu ja Polku ry:lle.
Ajalla 1.5. – 30.9. rantasaunaa on muidenkin mahdollista vuokrata.
Niinä päivinä mitkä eivät kuulu Latu ja Polku ry:n käyttöön, päivävuokra on 35,00 €.
Kokouksessa kirkkoherra teki esityksen, että vuokraa 50 €/kk ei peritä.
Esitys ei saanut kannatusta.
Päätös:

Alkuperäinen esitys hyväksyttiin.

---------

Selvitys:

Kirkkoneuvoston kokouksessa 25.9.2019/118 § päätettiin Pappilan rantasaunan
vuokraamisesta.
Jyväskylän ympäristöterveydenhuollosta on oltu yhteydessä Hankasalmen Latu ja
Polku ry:n liittyen vesinäytteen otosta Pappilan rantasaunalla.
Samalla kävi ilmi, että sauna luokitellaan yleiseksi avantosaunaksi, koska sitä voi
vuokrata useampi taho.
Yleinen avantosauna on Tukesin (turvallisuus ja kemikaliovirasto) valvontaan ja
ohjeistukseen kuuluvaa toimintaa. Palveluntarjoaja vastaa mm. turvallisuudesta,
valvonnasta ja vesinäytteiden otosta.
Mikäli avantosauna vuokrataan vain yhdelle vuokalaiselle joka käyttää sitä omaan
toimintaan, on avantosauna silloin yksityisen avantosauna.

Talouspäällikön esitys:
1. Kumotaan 25.9.2019/ 118 § tehty päätös
2. Luokitellaan Pappilan rantasauna ajalla 1.10. – 30.4. yksityiseksi avantosaunaksi
3. Vuokrataan Pappilan rantasauna Hankasalmen Latu ja Polku ry:lle ajalle
1.10 – 30.4 kolmen vuoden ajaksi (1.10.2019 – 30.4.2022) kahtena iltana viikossa.
4. Vuokran määrä on 50 €/kk
5. Ajalla 1.5. – 30.9. rantasaunaa on muidenkin mahdollisuus vuokrata, päivävuokra
35 €.
Päätös:

Hyväksytään esitys yksimielisesti.

157. § Rippikoulun ohjesäännön tarkistaminen

Liite 3

Selvitys:
Kirkkojärjestys (KJ 3:3) edellyttää, että kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnalle
rippikoulun ohjesäännön. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Puheenjohtaja
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Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 13.6. (85§) käsitellyt Hankasalmen seurakunnan
rippikoulun ohjesäännön, hyväksynyt ja lähettänyt sen Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Tuomiokapituli on odottanut kaikkien hiippakunnan
seurakuntien rippikoulun ohjesääntöjä voidakseen käsitellä ne kerralla.
Hiippakuntasihteeri Juha Antikainen on käynyt läpi seurakuntien lähettämät
rippikoulun ohjesäännöt ja sähköpostissaan 20.11. yksilöinyt muutostarpeet.
Muutoksin korjattu ja tarkistettu ohjesääntö on liitteenä 3.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 3 olevan rippikoulun ohjesäännön ja lähettää
sen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

158. § Lastenohjaajan irtisanoutuminen

Selvitys

Lastenohjaaja on irtisanoutunut tehtävästään 1.12.2019 alkaen koeajan puitteissa.

Kirkkoherran esitys:
Merkitään asia tiedoksi.

Päätös

Merkittiin asia tiedoksi.

159. § § Muut asiat
Selvitys rippikoulun 2020 toteutusperusteiden toimeenpanosta
160. § Ilmoitusasiat
1. Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2019 – vuoden 2020 kirkkokolehdit
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 17/2019 – kirkkohallituksen päätös 15.10.2019
nk. hiilineutraalisuusavustus
3. Yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja 8.11.2019
4. Kirkkohallituksen yleiskirje 18/2019 – uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
5. Pöytäkirja yleinen palotarkastus – Niemisjärven seurakuntakoti
6. Pöytäkirja määräaikaistarkastus sähkölaitteisto – kirkonkylän srk.talo
7. Pöytäkirja määräaikaistarkastus sähkölaitteisto – leirikeskus Hännilä
8. Talouspäällikön viranhaltija päätös 10/2019 – Vuoden 2020 kesäkukat
9. Jyväskylän rovastikuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 2/2019
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161. § Kooste päätösten valmistelussa suoritetuista lapsivaikutusten arvioinnista.
Valmistelussa on arvioitu, että kokouksen päätösten pykälillä 150, 155 ja
158 on olennainen lapsiasianvaikutus.
162. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.58. Pöytäkirjaan liitetään
oikaisuvaatimusosoitus, liite 4.
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