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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikko 5.6.2019 klo 17.00 – 17.30

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

Käsiteltävät asiat

Läsnä Poissa

x
x

§§ 73 - 80

Sivut 1 - 3

Teuvo Karjalainen
Puheenjohtaja

Tiina Pitkänen
Sihteeri

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Hankasalmi 5.6.2019

Pekka Häkkinen
Raili Kovanen
Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 6.6. – 5.7.2019

Todistaa
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

73.§ Kokouksen avaus
Kirkkoherra avasi kokouksen.
74.§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Kirkkoneuvoston kokouksesta on sovittu 29.5.2019 puhelimitse.
Samalla jäsenten kanssa on sovittu, että esityslista toimitetaan
heti sen valmistuttua.

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

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

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

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan.

Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkistajaksi Pekka Häkkinen ja Raili Kovanen, varalle
Pirkko Matilainen.
Pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksen jälkeen. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 6.6. – 5.7.2019 virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

76.§ 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.
Päätös:
Puheenjohtaja

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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77. § Kiinteistökannan toimintastrategian muuttaminen
Selvitys:

Kirkkovaltuuston kokouksessaan 30.10.2018/32 § on tehty päätös:
”… kiinteistökulujen vähentämiseksi luovutaan Hännilän leirikeskuksesta,
virastokeskuksesta sekä aseman ja Niemisjärven seurakuntakodeista.”
Päätöksen teon yhteydessä ei ole kuitenkaan selvitetty perin pohjin missä
kyseisissä kiinteistöissä olevat toiminnat järjestetään mikäli niistä luovutaan ja mikä on
eri toimialojen tilankäyttötarve tulevaisuudessa.

Talouspäällikön esitys:
Tehdään kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.
Talouspäällikkö esittää käydyn keskustelun pohjalta, että kirkkovaltuusto kumoaa
30.10.2018/ 32 § tehdyn päätöksen asian keskeneräisyyden vuoksi.
Lisäksi kirkkovaltuusto antaa kirkkoneuvostolle kiinteistötyöryhmän ja muiden
tarvittavien asiantuntijoiden avustuksella tehtäväksi ryhtyä valmiselemaan
uutta ehdotusta, ottaen huomioon mahdollisuudet kiinteistöjen käytön uudelleen
järjestelyjä, toiminnan uudelleen järjestelyä sekä mahdollisia kiinteistöistä
luopumisia ajatellen.
Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty esitys yksimielisesti.

78. § Muut asiat
Ei muita asioita.
79. § 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 77 on myönteinen vaikutus lapsiin.
80. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30 ja antoi liitteen 1 mukaisen
valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

