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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 25.9.2018 klo 13.00 – 16.40

Paikka

Virastokeskus, Pappilantie 5, 41520 Hankasalmi

Osallistujat
Jäsen
Laitinen Mikko, kirkkoherra
Valkonen Erkki, varapuheenjohtaja
Kovanen Raili
Kytölä Marja-Leena
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
Pöyhönen Lahja
X
Valtavaara Raili
X
Manninen Susanna
X
Rajala Esko
X
Ylönen Reino

Läsnä

X
X

§§ 80 - 96

Sivut 1 - 10

Mikko Laitinen
Puheenjohtaja

Tiina Pitkänen
Sihteeri
§ 80 - § 86
§ 88 - § 96

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus
Paikka ja aika

Mikko Laitinen
Sihteeri
§ 87

Hankasalmi 1.10.2018

Allekirjoitukset

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Marja-Leena Kytölä
Pirkko Matilainen
Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 2.10.2018 – 1.11.2018

Todistaa

Tiina Pitkänen, sihteeri

Pöytäkirjaotteen oikeaksi
todistaa

Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ____.____.2018
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80. § Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kirkkoherra piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.
81. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Liite 1

Kokouskutsu (liite 1) ja esityslista on lähetetty 17.9.2018 sähköpostilla sekä postitse.
Kirkkolain 7:4 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

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

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

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

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajina olisivat
vuorossa Marja-Leena Kytölä ja Pirkko Matilainen, varalla Esko Pöyhönen.

Kirkkoherran esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 1.10.2018 klo 15 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa
2.10. – 1.11.2018 virastoaikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla olevalla kuulutuksella.
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi esityksen mukaisesti Marja-Leena Kytölä ja Pirkko
Matilainen, varalle Esko Pöyhönen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 2.10. – 1.11.2018
virastoaikana.

83. § Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Käydyn keskustelun pohjalta päätettiin yksimielisesti poistaa
90. § Seurakunnan nimenkirjoitusoikeuden päivittäminen.
Tämän muutoksen johdosta esityslistassa pykälästä 91 alkaen numerointi
muuttuu yhtä pienemmäksi.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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84. § As Oy Viitakalliontie 3, osakkeet no 692 – 723 myynti
Selvitys:

Hankasalmen seurakunta/Maria ja Juhani Jaatisen rahasto
omistaa huoneisto-osakkeen As Oy Viitakalliotie 3-nimisessä yhtiössä.
Huoneisto on kooltaan 32 m2 ja sijaitsee osoitteessa Ratakatu 6 B 15, H:salmi as.
Huoneisto on ollut vuokra käytössä, mutta ollut tyhjillään 1.1.2018 alkaen.

Vt. talouspäällikön esitys:
Laitetaan myyntiin As Oy Viitakalliontie 3 – nimisessä yhtiössä oleva
seurakunnan omistama asunto-osake (osakkeet no 692 – 723) osoitteessa Ratakatu 6
B 15, 41500 Hankasalmi as
Asunto-osake myydään tarjousten perusteella siinä kunnossa kuin se tällä hetkellä on.
Seurakunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

85. § Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2019 ja talousarvion suunnitteluperusteet

Selvitys:

Seurakunnan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2014 alkaen 1,95 %.
Kirkollisverokertymä vuosittain on ollut:
2014
940.724

2015
905.773

2016
869.537

2017
876.482

Eli vuosina 2014 – 2017 kirkollisverotulot on vähentynyt 64.242 €
vaikka veroprosentti on pysynyt samana.
Vuonna 2017 kirkollisverotulot kuitenkin kasvoivat ed. vuoteen verrattuna, vaikka
jäsenmäärä väheni 131 henkilöllä ed.vuodesta. Selvää yksittäistä syytä
tähän kasvuun ei ole, vaan koostuu useammasta tekijästä.
Seurakunnan jäsen maksa keskimäärin kirkollisveroa 211 €/vuosi.
Mikäli jäsenmäärän väheneminen pysyy nykyisellä tasolla (90 hlö/vuosi)
vuodelle 2019 arvioitava kirkollisvero 1,95 %:lla olisi noin 829.000 €.
Verotulojen ennustaminen on kuitenkin hankalaa, koska esim. vuoden
2018 veroja tilitetään useamman seuraavan vuoden aikana.
Seurakunta saa myös valtionrahoitusta, jota maksetaan kunnan väkiluvun perusteella
n. 97.0000 euroa vuonna 2019.
Vuonna 2017 valtionrahoitusta tuli 102.177,60 €. Kunnan väkiluku on
laskenut vuosittain, joten tämä vaikuttaa alentavasti myös seurakunnan saamaan
valtionrahoitukseen.
Vaikka kirkollisverotulot ovat seurakunnasamme vähenemään päin, ei
veroprosentin nosto ole oikea tapa korjata seurakunnan taloutta vaan
säästöjä on pyrittävä löytämään muilla keinoin. Lisäksi veroprosentti
on jo nyt yli keskitason.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Vt. talouspäällikön esitys:
Esitän kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
että vuoden 2019 tuloveroprosentiksi määrätään 1,95 % ja talousarvio ja toimintasuunnitelma perustuvat tällöin 829.000 euron kirkollisverotuloon ja 97.000 euron
valtionrahoitukseen.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

86. § Toisen papin tehtävään liittyvät virkajärjestelyt
Selvitys:

Seurakunnan vs. kappalainen Tuulia Kokkosen virkamääräys päättyy 18.3.2019.
Kirkkovaltuusto on päättänyt lakkauttaa kappalaisen viran ja perustaa seurakuntapastorin viran. Seurakuntapastorin viran osalta pätevyysvaatimukset ovat väljemmät ja
virantäyttäprosessi kevyempi. Koska viran palkkaus perustuu tehtävänkuvauksen
mukaiseen vaativuuden arviointiin eikä virkanimikkeeseen, viran tyypillä ei ole palkkavaikutuksia. Koska Kokkosen virkamääräys on päättymässä, on tarpeen ratkaista,
käynnistetäänkö virantäyttöprosessi ja millä aikataululla vai pyydetäänkö kapitulilta
määräaikaista virkamääräystä vuoden 2019 loppuun saakka. Mikäli päädytään virantäyttöprosessin käynnistämiseen harkittavaksi jää vielä täyttöprosessin aikataulutus.
Vaihtoehtoina on tällöin täyttää seurakuntapastorin virka 1.4.2019 alkaen, joka rajaa
käytännön syistä hakijoiden joukon jo pappisvihkimyksen saaneisiin. Mikäli haluttaisiin ottaa huomioon myös maisterihakijat, joilla saattaisi olla jo muualla aiemmassa
työssä kertynyttä työkokemusta ja osaamista, virka voitaisiin täyttää vasta kevään
pappisvihkimyksestä alkaen.

Kirkkoherran esitys:
Käynnistetään virantäyttöprosessi Hankasalmen seurakunnan seurakuntapastorin viran täyttämiseksi 1.4.2019 alkaen toistaiseksi. Ottaen huomioon mahdollisen valitun
2kk irtisanomisajan, kirkkoneuvoston tulisi ratkaista valinta tammikuussa, jotta kapituli voi antaa virkamääräyksen helmikuun istunnossaan. Virantäyttöilmoitus tulisi
tällöin julkaista viimeistään joulukuussa, jolloin viran vaativuusryhmän ja peruspalkan määrittely tulisi neuvoston käsiteltäväksi lokakuun kokoukseen.
Kokouksessa tehty vastaesitys:
Pirkko Matilainen esitti, että pyydetään kapitulilta määräaikaista virkamääräystä
31.12.2019 asti.
Päätös:

Puheenjohtaja

Vastaesitys ei saanut kannatusta, joten kokouksen päätökseksi tuli käynnistää seurakuntapastorin virantäyttöprosessi 1.4.2019 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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87. § Talouspäällikön viran järjestelyt 1.6.2019 alkaen
Vt. talouspäällikkö poistui paikalta eikä ottanut osaa tämän pykälän käsittelyyn.
Tämän pykälän osalta sihteerinä toimii kirkkoherra.

Selvitys:

Seurakunnan virkaatekevän talouspäällikön virkasuhde on päättymässä
31.5.2019 ja mm. vuosilomasuunnittelun vuoksi on tarpeen ratkaista, kuinka talouspäällikön tehtäviä hoidetaan jatkossa.
Ratkaisuvaihtoehdot:
1. Aloitetaan virantäyttöprosessi talouspäällikön viran täyttämiseksi 1.6.2019 alkaen.
2. Jatketaan vt. talouspäällikön määräaikaista virkamääräystä vuoden 2019 loppuun
saakka, jolloin on tiedossa hiippakuntavaihdoksen toteutuminen ja seurakunnallisen
taloushallinnon yhteistyön luontevimmat neuvottelukumppani(t).
Jyvässeudun seurakunnat ovat jo tehneet merkittävää valmistelua taloushallinnon yhteistyön osalta ja mikäli hiippakuntavaihdos Hankasalmen seurakunnan osalta toteutuu 2020 alkaen, olisi epätarkoituksenmukaista täyttää talouspäällikön virka vakinaisesti ennen kokonaiskuvan hahmottumista. Elokuun tietojen perusteella esimerkiksi
Konneveden seurakunta ei toistaiseksi ole kiinnostunut taloushallinnon yhteistyön
kehittämisestä. Toisaalta talouspäällikön viran hoito on välttämätöntä järjestää siten,
että siihen kuuluvat tehtävät tulevat hoidetuiksi koko vuoden 2019 osalta.
Kun kirkonkirjojen pitoon liittyvä työ siirtyy Hankasalmen seurakunnalta Kuopion
seurakuntien keskusrekisterin hoidettavaksi vuoden 2019 alusta alkaen, taloustoimiston ja kirkkoherranviraston käytössä ollut osa-aikainen, määräaikainen 55% toimistosihteerin työsuhteeseen varattu henkilöstömääräraha vapautuu ja siihen kuuluneet
tehtävät siirtyvät kirkkoherranviraston hoitajan tehtäviksi, sillä laskennallisesti häneltä vapautuu 40% henkilöstömäärärahan edestä työaikaa kirkonkirjojen pitoon liittyvien tehtävien loppumisen myötä. Vaikka kirkkoherranviraston hoitaja voikin pääsääntöisesti toimia ensimmäisenä talouspäällikön sijaisena, on sijaistusjärjestelyistä
jatkossa syytä sopia taloushallinnon yhteistyökumppanin kesken.

Kirkkoherran esitys:
Jatketaan vt. talouspäällikkö Tiina Pitkäsen virkamääräystä vuoden 2019 loppuun
saakka, eikä käynnistetä virantäyttöprosessia ennen kuin hiippakuntarajojen muutoksesta ja taloushallinnon yhteistyön kehittämisen luontevimmista kumppaneista on
varmempaa tietoa.
Kokouksessa tehty vastaesitys:
Marja-Leena Kytölä esitti Erkki Valkosen kannattamana, että aloitetaan talouspäällikön virantäyttöprosessi 1.6.2019 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Koska oli tullut vastaesitys, suoritettiin äänestys:
Pohjaesitys JAA
Vastaesitys EI
Mikko Laitinen
Marja-Leena Kytölä
Pekka Rossi
Erkki Valkonen
Pirkko Matilainen
Raili Kovanen
Esko Pöyhönen
Äänestyksen tulos: JAA ääntä 2
EI ääntä 5
Päätös:

Äänestyksen jälkeen kokouksen päätökseksi tuli kokouksessa tehty
vastaesitys, eli aloitetaan talouspäällikön virantäyttöprosessi 1.6.2019
alkaen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Vt. talouspäällikkö palasi paikalle.
88. § Keittiötoimen lopettaminen
Selvitys:

Seurakunnassa on ollut yhtenä alana keittiötoimi. Keittiötoimi koostuu
ulkopuolisille asiakkaille tilausten perusteella tehdyistä pitopalvelutoiminnasta. ja tämä toiminta ei ole seurakunnallista toimintaa, vaan
ns. lisäpalvelua, johon ei saa käyttää verovaroja.
Vuonna 2017 keittiötoimen alijäämä oli 13.721 €
Seurakunnan omiin toimintoihin kohdistuvien emäntä palveluiden
kulut kirjataan suoraan kyseiselle työalalle, joten ne eivät ole mukana keittiötoimen
kuluissa.
Keittiötoimen työtilanne on siis suoraan riippuvainen ulkopuolisten
asiakkaiden tekemistä tilauksista. Ulkopulisilla asiakkailla tässä tarkoitetaan
esim. omaisia, jotka tilaavat pitopalvelun muistotilaisuuteen tai pitopalvelua
syntymäpäiväjuhliin, sekä ulkopaikkakuntalaisten rippileirit.
Tilauskanta on vähentynyt huomattavasti vuonna 2018.
Työaikasuunnittelu tehdään kolmen viikon jaksoille. Pitopalvelutilaukset
ovat tulleet yleensä 2 – 4 viikon varoajalla, joten työajansuunnittelun tekeminen
kolmen viikon jaksoille on haasteellista.
Seurakunnan työntekijöistä kaksi toimii tällä hetkellä keittiötoimessa (srk-emäntä
ja apuemäntä) tehden lisäksi seurakunnan omia töitä eri työaloille. Heidän töihin
kuuluu myös leirikeskuksen ja kk:n srk-talon ylläpito. Toinen työntekijä on 100 %:n
työajalla ja toinen 120 h/kk, eli 73 %:n työaika, eli yhteensä 1,73 henkilötyövuotta.
”Keittiöhenkilöstön” työajan käyttö omaan toimintaan oli 1,52 henkilötyövuotta
vuonna 2017 ja ajalla 1 – 6/2018 1,59 henkilötyövuotta.
Eli henkilötyövuosia on hivenen liikaa omaan toimintaan nähden.
Jos keittiötoimi päätetään lopettaa, on helpompi tehdä työaikasuunnitelmia
ja niiden perusteella tarkastella mikä on seurakunnan oma tarve ”keittiöhenkilöstölle”
ja siltä pohjalta tarkastaa, onko nykyisiin työsopimuksiin tarve tehdä muutoksia
seurakuntaemännän ja apuemännän osalta.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Tähän palataan keväällä 2019 kun nähdään, miten oma toiminta työllistää
emäntiä.
Vt. talouspäällikön esitys
Lopetetaan keittiötoimi tilauskannan vähenemisen johdosta 1.1.2019 alkaen
Keittiötoimi ei ole myöskään taloudellisesti kannattavaa, koska siihen
on jouduttu käyttämän verovaroja.
Kokouksessa tehty vastaesitys:
Esko Pöyhönen esitti Marja-Leena Kytölän kannattamana , että asia laitetaan uudelleen valmisteluun
Koska oli tullut vastaesitys, suoritettiin äänestys
Pohjaesitys JAA
Vastaesitys EI
Mikko Laitinen
Esko Pöyhönen
Pirkko Matilainen
Marja-Leena Kytölä
Pekka Rossi
Raili Kovanen
Erkki Valkonen
Äänestyksen tulos: JAA ääntä 3
EI ääntä 4

Päätös:

Äänestyksen tuloksena kokouksen päätökseksi tuli kokouksessa tehty
vastaesitys, eli keittiötoimen lopettaminen laitetaan uudelleen valmisteluun.

89. § Toimintastrategia kiinteistökannan vähentämiseksi
Selvitys:

Liite 2

Seurakunnan omistuksessa on monta kiinteistöä: kirkko, siunauskappeli +
muut hautausmaan rakennukset, kk seurakuntatalo,
Niemisjärven srk-koti, leirikeskus Hännilä ja virastokeskus.
Aseman seurakuntakoti sijaitsee As Oy Hankasalmen Seurala-nimisessä
asunto-osakeyhtiössä, joten sen myyminen on kirkkoneuvostolle kuuluva
asia. (irtainta omaisuutta) mutta kokonaisuuden kannalta hyvä käsitellä
samalla kun käsitellään kiinteistöjen myyntiä.
Seurakunnan tulot ovat pienemään päin ja talous ei kestä tulevaisuudessa
näin isoa kiinteistökantaa.
Lisäksi joissakin kiinteistöissä seurakunnan toiminta on vähäistä ja onkin
syytä alkaa pohtimaan voidaanko joistakin kiinteistöistä luopua.
Kirkko ja hautausmaan rakennukset ovat sellaisia, mistä ei voida luopua.
Myös kirkonylän srk-talolla on paljon käyttöä ja tarpeellinen seurakunnan
toiminnalle.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Muiden kiinteistöjen osalta (leirikeskus, virasto, as ja Niemisjärvi) on selvitetty vuosittaiset käyttökulut sekä mihin toimintaan seurakunta kiinteistöä tarvitsee ja kuinka
monena päivänä/vuosi. Liite 2.
Työntekijöille on tehty kysely kiinteistöjen vähentämisen osalta ja
alla kooste palautteista:
Seurakunnan toiminnan kannalta vähäisimmällä käytöllä on leirikeskus,
mikä on myös kallein ylläpidettävä. Kaikki leirikeskuksessa pidettävä
toiminta on mahdollista siirtää muualle, kk srk-talolle ja toisiin
leirikeskuksiin, esim. Partaharju.
Virastokeskuksessa on monta työhuonetta, joista osa vähällä käytöllä.
Työhuoneiden siirtäminen esim. kk srk-talolle edellyttää siellä
jonkinlaisia rakennusjärjestelyjä, mutta ei lienee mahdoton toteuttaa.
Asemalla ja Niemisjärvellä järjestettävät kerhot, piirit ym. siirrettävissä
toisiin tiloihin (vuokratilat) tai sitten toimintoja voisi ainakin osittain
yhdistää.
Kyseisissä kiinteistöissä ei ole lähivuosina tehty isompia korjauksia,
mutta tulevaisuudessa niiltä ei vältytä.
Onkin syytä miettiä tarkoin, onko taloudellisesti ja toiminnallisesti
järkevää sijoittaa pääomaa monen kiinteistön ylläpitoon tai peruskorjauksiin
vain keskitetäänkö toiminta esim. kirkonkylän seurakukuntatalolle
niin paljon kuin mahdollista.
Vt. talouspäällikön esitys:
Esitän kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle että tehdään
päätökset toimitilojen vähentämiseksi laitamalla niitä myyntiin avoimella
aikataululla.
Vt. talouspäällikön kokouksessa tekemä muutosesitys:
Esitän kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että
kiinteistökulujen vähentämiseksi luovutaan Hännilän leirikeskuksesta,
virastokeskuksesta sekä Aseman ja Niemisjärven seurakuntakodeista
avoimella aikataululla.

Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys yksimielisesti.

90. § Metsähakkuu tarjoukset
Selvitys:

Liite 3

Seurakunta on pyytänyt tarjoukset metsähakkuista Hietamäki-nimisellä tilalla
14.9.2018 klo 15 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen toimittivat:
Stor Enso Oyj, Metsäliito Osuuskunta, UPM-Kymmene Oyj ja Versowood.
Jotta tarjoukset ovat vertailukelpoisia keskenään, on niistä koottu
taulukko tarjouspyynnössä olevien puu lajien ja määrien mukaan. Liite 3.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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49.107,20 €
48.189,30 €
48.000,00 €
47.874,40 €

Vt. talouspäällikön esitys:
Esitän, että hyväksytään UPM-Kymmene Oyj:n tekemä tarjous ja valtuutetaan
kirkkoherra ja vt talouspäällikkö allekirjoittamaan kauppa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

91. § Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteistyösopimuksen ja siihen liittyvien
johtosääntöjen hyväksyntä
Liite 4 - 6
Selvitys:
Keski-Suomen kehitysvammaistyön johtokunta on esittänyt Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteistoimintasopimukseen (liitteenä), Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan johtosääntöön (liitteenä) ja KeskiSuomen kehitysvammaistyön papin johtosääntöön (liitteenä) joitakin päivityksiä.
Keski-Suomen seurakunnat ovat solmineet kehitysvammaistyön yhteistoimintasopimuksen vuonna 1989. Yhteinen kehitysvammaistyön papin virka sijoitettiin
Suolalahden seurakuntaan. Vuona 2007 seurakuntaliitoksen myötä kehitysvammaistyön
hallinto ja papin virka siirtyivät Äänekosken seurakunnalle.
Kehitysvammaistyössä ja sopijaseurakunnissa tapahtuneet muutokset vaativat
sopimuksen ja johtosääntöjen tekstisisällön päivittämistä ajantasaisiksi. Kysymys ei ole
uudesta sopimuksesta vaan sopimuksen tekstisisällön tarkastamisesta ja päivittämisestä
ajankohtaiseksi. Johtokunta on toivonut, että johtokunnan jäsenten toimikausi kestäisi
nykyisen kahden vuoden sijasta neljä vuotta.
Hyväksymällä päivitetyn yhteistoimintasopimuksen ja siihen liittyvät johtosäännöt
Hankasalmen seurakunta jatkaa vuosia jatkunutta yhteistoimintaa ja osallistuu seurakunnan väkiluvun osoittamassa suhteessa päätoimisen kehitysvammaistyön papin viran
rahoittamiseen.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevia Keski-Suomen seurakuntien
kehitysvammaistyön yhteistoimintasopimuksen, Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan johtosäännön ja Keski-Suomen kehitysvammaistyön
papin johtosäännön hyväksymistä.
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Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

92 § Kolehtisuunnitelma loka - joulukuu 2018

Selvitys:

Liite 7

Kirkkoneuvoston kokouksessa 13.6.2018 on vahvistettu kolehtisuunnitelma
heinä – syyskuu 2018 ja nyt pitää vahvistaa kolehtisuunnitelma
ajalle loka – joulukuu 2018.
Kolehtisuunnitelma toimitetaan kokouspaikalle.

Kirkkoherran esitys:
Hyväksytään kolehtisuunnitelma ajalle loka – joulukuu 2018.
Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma ajalle loka – joulukuu 2018.

Päätös:

93. § Ilmoitusasiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A5/2018
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A6/2018
Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2018
Virkavapaahakemus 8 – 26.10.2018
Virkavapaahakemus 1.1. – 31.12.2019
Hautausmaa katselmuksen pöytäkirja 7.8.2018
Toimistosihteeri Sanna Jalkasen irtisanoutuminen 1.9.2018
Kirkkoherran viranhaltijapäätös 18.9.2018

Yleiskirjeet löytyvät osoitteesta: http://sakasti.evl.fi

94 § Muut asiat
Kirkkoneuvoston kokous 30.10.2018 klo 16
Kirkkoneuvoston kokous 27.11.2018 klo 13
Kirkkoneuvoston kokous 18.12.2018 klo 16
Kirkkovaltuuston kokous 30.10.2018 klo 18
Kirkkovaltuuston kokous 18.12.2018 klo 18
Keskusteltiin pappistyövoiman käytöstä mm. siunauksiin. Kirkkoherra
kertoi, että perjantain siunauksissa käytetään ”keikkapappia” (kirkkoherran vapaapäivä)
ja lauantaisin vs. kappalaista.
95. § Kooste päätösten valmistelussa suoritetusta lapsivaikutusten arvioinnista
Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:n mukaan:
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”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.”
Todettiin, että toimitilojen vähentämisellä on vaikutuksia lapsiin.
Tarkempi lapsivaikutusten selvitys tehdään, kun toimitilasta on päätetty luopua.

96. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja antoi liitteen 8 mukaisen valitusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 16.40
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