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Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 14.10.2020 –
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Todistaa
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

114.§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
115. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan.
Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa
suunnitelman.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.
Koollekutsumisaika on vähintään 7 vuorokautta ellei asian kiireellisyys
muuta vaadi. Kokouskutsu liitteineen toimitetaan sähköisesti.
Kokouskutsu ja esityslista 12.10.2020 kokoukseen on lähetetty 6.10.2020
sähköpostilla.

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

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

116. § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
Selvitys:

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja yhden varatarkastajan
tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan Pekka Häkkinen ja
Raili Kovanen, varalla Pirkko Matilainen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14.10. – 16.11.2020
virastoaikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.
Päätös:

Puheenjohtaja

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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117. § 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:

Hyväksyttiin esitys.

118. § Rippikoulun 2021 toteutusperusteita (jatkovalmisteltu)
Selvitys:

Kirkkoneuvosto keskusteli kokouksessaan 22.9. vuoden 2021 rippikoulun
toteutusperusteita, mutta päätyi palauttamaan asian jatkovalmisteluun, jotta t
yöterveyshuollon ja AVI:n leirikeskus Hännilää koskevien tarkastusten raportit
olisivat käytettävissä päätöksenteon tukena. Työterveyshuollon tarkastus
(työpaikkaselvitys) leirikeskus Hännilään on tehty 23.9., mutta kirjallista raporttia ei
ole vielä saatu. AVI:n tarkastus on siirtynyt pidettäväksi vasta 16.10., joten siltäkään
osin lisätietoa päätöksenteon tueksi ei ole vielä saatavilla.
Ikäluokka
Ikäluokkapoiminnan perusteella rippikoulun 2021 suunnitteluperusteena on 45
rippikoululaista (22n/23m), joista osa käynee rippikoulun intensiivijakson toisaalla ja
osalle on järjestettävä päiväkoulumuotoinen toteutus. Jos päiväkoulumuotoinen ryhmä
toteutetaan kevään 2021 aikana, kesälle 2021 pidettävälle intensiivijaksolle osallistunee
noin 35 rippikoululaista, jolloin leirin kokonaishenkilömäärä on 35 leiriläistä +9 isosta
+6vetäjää = 51. Suunnitteluperusteena on tällöin 7 majoitusvuorokautta 50-60 hengelle.
(Talousarvion suunnitteluvaraus n. 25 000 --- 30 000€)
Toteutusvaihtoehtoja
Mikäli intensiivijakso toteutettaisiin seurakunnan omassa leirikeskus Hännilässä,
intensiivijaksoja tarvittaisiin kaksi, ulkopuolisessa toteutuksessa riittäisi yksi
intensiivijakso (majoitus-, oleskelu- ja työskentelytilojen riittävä väljyys). Yksi
intensiivijakso vaikuttaa henkilöstösuunnittelussa koko lomakauden pituuteen kahden
viikon verran (varsinainen intensiivijakso, jolloin leiriin sidottu henkilöstö (erit. pappi ja
kanttori) ovat poissa muusta käytöstä, sekä henkilöstön leirivapaat ja siirtyneet
vapaapäivät). Kesälomien sijaistamisjärjestelyjen vuoksi kahdella intensiivijaksolla
seurakunnan hallinnon kesätauon pituus olisi 5kk (touko-syyskuu), mikä on
mahdottomuus, kun vuoden 2021 aikana toteutetaan piispantarkastus sekä mahdollinen
seurakuntarakenneselvitys. (Ellei sitten palkata erillistä lisätyövoimaa kesäkaudelle
helpottamaan vuosilomasijaistuksia.)

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Ulkopuolista intensiivijakson toteutusta puoltavat myös Hännilän osalta tiedossa olevat
ongelmat etenkin henkilöstön majoituksen, tilojen käytettävyyden ja sisäilman sekä
välttämättömän lisäkeittiöhenkilökunnan rekrytoinnin osalta. Työterveyshuolto ja
mahdollisesti AVI/Työsuojelu arvioivat Hännilän rakennututkimuksissa todetun haittaaineen (kloorianisoli) työsuojelullisen riskin. Kirjallisia raportteja Työterveyshuollon tai
AVI:n arvioista ei ole vielä käytettävissä (tilanne 6.10.2020).
Ottaen huomioon kokonaishenkilömäärän ja aiempien vuosien kokemukset,
ulkopuolinen majoitustarjous on pyydetty seuraavista tarkoituksenmukaisista paikoista:
Aholansaari, Nilsiä; Isohiekka, Keuruu; Partaharju, Pieksämäki. Keuruun seurakunta
peruutti Isohiekkaa koskevan tarjouksen 26.8. päällekkäisyyksien vuoksi.
Aholansaaren tarjouksen mukainen kokonaishinta (51 x (29+33) x 7) = 22 134 €
Partaharjun tarjouksen mukainen kokonaishinta (51 x 345) = 17 595 €
Ulkopuolisista toteutusvaihtoehdoista Aholansaari (ja Isohiekka) majoituskustannusten
päälle tulevat vielä kuljetuskustannukset, joita ei tarvitse huomioida Partaharjun
kohdalla, koska sinne on etäisyyden puolesta kohtuullista odottaa kotiväen järjestävän
leiriläisen kyydityksen. Saatujen tarjousten perusteella Partaharju on vaihtoehdoista
seurakunnan kannalta edullisin.
Intensiivijaksosta perittävän leirimaksun määritysperusteita
Ruokailujen hinta
= 245 €

(7*35)
Kohtuullisen kulutuksen viitebudjetin ruokailuhinta
(ts. rippikoululaisen ruokailut kotioloissa)
(221+257)/2/30*7 = n. 56 (2018)

= 60 €

Muiden seurakuntien hintoja:
Jyväskylän seurakunta
perusleirit 135 €
erikoisleirit 160-430 €
Laukaan seurakunta

päiväkoulu 60 €
perusleirit 110 €
erikoisleirit 150 €

Muiden seurakuntien hintoihin suhteutettu oma hinta

= 125 €

Jokin muu (perusteeseen sitomaton) hinta

= ??? €

Rippikoulun intensiivijakson osakustannuksista (kun henkilöstömenoja ei huomioida)
suurimmat erät ovat ruokailu- ja majoituskustannukset. Valtaosa seurakunnista perii
intensiivijakson osallistujilta jonkin suuruista omavastuuosuutta. Jyväskylän ja Laukaan
seurakunnan hintoihin suhteutettuna Hankasalmen seurakunnan olisi
tarkoituksenmukaista asettaa omavastuuosuudeksi vähintään sama kuin Laukaan
seurakunnan 110 €. Mikäli omavastuuosuus olisi 110 €, se vähentäisi seurakunnan
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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rippikoulukustannusta 35 leiriläisellä 3.850 €, jos taas 125 € vähennys olisi 4.375 €.
Isoimmillaankin vaikutus olisi alle 20% rippikoulun järjestämisen
kokonaiskustannuksista ja vain n. 4% seurakunnan koko toimintamäärärahasta (n.
120 000€). Seurakunnan kokonaistalouden näkökulmasta olisi siis myös mahdollista
olla perimättä omavastuuosuutta, mutta ratkaisu poikkeaisi ns. yleisestä linjasta.
Mikäli rippikoululaisten ilmoittautuminen saadaan toteutettua suunnitellussa
aikataulussa (lokakuun loppuun mennessä), voidaan vuoden 2021 rippikoulutyön
talousarvio laatia todellisen ilmoittautuneiden määrän perusteella ikäluokkaan
perustuvan arvion sijasta.
Kirkkoherran esitys:
1) Toteutetaan vuoden 2021 rippikoulu siten, että intensiivijaksoja järjestetään kaksi:
yksi päiväkoulumuotoinen ja yksi leirimuotoinen intensiivijakso.
2) Leirimuotoisen intensiivijakson toteutuspaikkana on Partaharju (5.-12.7.2021 tai
28.6.-5.7.2021).
3) Leirimuotoisen intensiivijakson omavastuuosuus eli leiristä perittävä hinta on 125
euroa. Päiväkoulun osalta osallistujilta ei peritä maksua.
Pekka Häkkinen esitti, että ensisijaisesti intensiivijakso pidetään Hännilässä,
ja mikäli siellä ei voida pitää niin sitten muualla.
Esitys ei saanut kannatusta.
Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja teki kokouksessa muutosesityksen,
että intensiivijakson leirimaksu on 90 €.
Päätös:

Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2 esityksen mukaan ja kohta 3 kokouksessa
tehdyn muutosesityksen mukaan.

119. § Hankasalmen seurakunnan henkilöstösuunnitelma 2020 (jatkovalmisteltu)
Liite 1
Selvitys:

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 22.9.2020 kirkkoherran esityksestä
seurakunnan henkilöstösuunnitelmaksi ja päätyi palauttamaan asian
jatkovalmisteltavaksi kuitenkaan yksilöimättä mitään konkreettista
jatkovalmisteltavaa. Jatkovalmistelussa on tausta-aineistoksi tehty kaikille
luottamushenkilöille suunnattu kysely, johon 6.10.2020 mennessä vastasi
nimettömästi 11/19 valtuutettua. Esitystavan osalta useat toisilleen rinnakkaiset
toimintavaihtoehtolinjat on purettu ns. kriittisiksi kysymyksiksi, joiden pohjalta
toimintavaihtoehtolinja määrittyy.
Kirkkoherran jatkovalmisteltu esitys seurakunnan henkilöstösuunnitelmaksi on
liitteenä 1.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi liitteen 1 mukaisen
Hankasalmen seurakunnan henkilöstösuunnitelma 2020 –asiakirjan.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Pidettiin neuvottelutauko 17.05 – 18.01.
Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja teki liitteen 6 mukaisen muutosesityksen.
Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys.

120. § Seurakunnan arkiston muuntaminen sähköiseen muotoon
kn 22.7.2020/79 §
Selvitys:

Seurakunnan arkisto sijaitsee Pappilan virastokeskuksessa olevassa arkistotilassa.
Arkistotila itsessään ei enää täytä kaikkia voimassa olevia arkistotilalle asetettuja
vaatimuksia. Toiseksi kirkkovaltuusto on päätöksellään 9.6.2020/12 § nimennyt
kyseisen rakennuksen sellaiseksi seurakunnan toimitilaksi, josta luopumalla voidaan
tavoitella seurakunnan vuotuisten kiinteiden kulujen vähennystä.
Kolmanneksi on tiedossa, että Hankasalmen seurakuntaan tehdään piispantarkastus
syksyllä 2021, ja piispantarkastukseen liittyen seurakunnan tulee osoittaa, kuinka
arkisto saatetaan vastaamaan voimassa olevia arkistotoimen vaatimuksia.
Itsenäisen seurakunnan tulee kyetä huolehtimaan kaikista arkistointiin liittyvistä
vastuista ja velvoitteista.
kirkkohallitus on solminut paikallisseurakuntia varten puitesopimuksen Canon
Oy:n kanssa arkistojen digitoimisesta ja Hankasalmen seurakunta on saanut
Canon Oy:ltä ratkaisuehdotuksen eli tarjouksen seurakunnan arkiston muuttamisesta
digitaaliseen muotoon. Digitointiprojektin avulla seurakunnan tavoitteena olisi
- varmistaa aineiston säilyminen ja paperiarkistoon kohdistuvien riskien minimointi
- järjestää aineiston digitointi ja aineiston säilyttäminen
- parantaa arkistossa olevan tiedon saatavuutta ja löydettävyyttä
- parantaa arkistossa olevan tiedon hallittavuutta ja tietoturvaa
Mikäli seurakunnan arkisto olisi sähköisessä muodossa, arkistotilan tarve vähenisi
olennaisesti nykyisestä, mikä osaltaan helpottaisi toimintojen sijoittelua ja
mahdollistaisi yksinkertaisempia tilaratkaisuja (mukaan lukien toimintojen
keskittäminen kirkonkylän seurakuntatalolle)

Kirkkoherran esitys:
Seurakunnan arkistointiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi, arkiston käytettävyyden
lisäämiseksi ja tilantarpeen vähentämiseksi vuoden 2021 talousarvioon varataan
Canon Oy:n tarjouksen mukainen määräraha arkiston digitointiprojektin toteuttamiseksi
vuoden 2021 aikana siten, että jos mahdollista, projekti olisi valmis
piispantarkastukseen mennessä.

Päätös:
--

Puheenjohtaja

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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kn 12.10.2020
Selvitys:

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt seurakunnan arkiston digitointiprojektin yhdeksi vuoden
2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaperusteeksi. Koska arkistoinnissa on
kyse seurakunnan pakollisista velvollisuuksista, seurakunnan on osoitettava riittävät
määrärahat velvollisuuksien hoitoon. Jotta digitointaprojekti voidaan käynnistää,
tarvitaan kuitenkin kirkkovaltuuston päätös määrärahan osoittamiseksi vuodelle 2021.
Mikäli päätös tapahtuu vasta talousarvion kokonaisuuden yhteydessä, projektin
toimeenpano uhkaa viivästyä, mikä on käytössä oleva työvoima huomioon ottaen
haitallista.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että määräraha (n. 17 000€)
arkiston digitointiprojektin toteuttamiseksi vuoden 2021 aikana hyväksytään vuoden
2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion osaksi ennen koko vuoden 2021 talousarvion
kokonaisuuden valmistumista, jotta projektilla on paremmat edellytykset tulla valmiiksi
piispantarkastukseen mennessä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

121. § Toimenpiteet Lapun hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen (16.9.2020/17§)
”Laukaan, Konneveden ja Hankasalmen seurakuntien rakenneuudistus” perusteella
Selvitys:

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 16.9.2020 (17§) päättänyt
seuraavasti koskien Laukaan, Konneveden ja Hankasalmen seurakuntien
rakenneuudistusta:
Tuomiokapituli päättää suosittaa, että:
1. Laukaan, Konneveden ja Hankasalmen seurakunnat aloittavat neuvottelut
yhteisestä rakenneuudistuksesta,
2. Laukaan, Konneveden ja Hankasalmen seurakunnat hankkivat valmistelun
tueksi Juha Muilun ja Antti Viidan osaamista.
Hankasalmen seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 9.6.2020 (12§)
hyväksynyt asiakirjan ”Valtuustokauden tavoitteet 2019-2022”, jossa yhteistyötä
koskevaksi tavoitteeksi on kirjattu:
Hankasalmen seurakunta tavoittelee tuomiokapitulin tukemaa perusteellista
selvitystä seurakuntarakenteen ja yhteistyömahdollisuuksien kehittämiseksi
naapuriseurakuntien kanssa. (Varautuminen omien toimien
riittämättömyyteen.)
Selvitys tulee toteuttaa niin, että uusi organisaatiorakenne voisi aloittaa
valtuustokauden 2023-2026 alusta, mikäli sellaiseen päädytään.
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätös (16.9.2020/17§) on Hankasalmen
seurakunnan ”Valtuustokauden tavoitteet 2019-2022” –asiakirjan tavoitteiden
mukainen. Kapituli on nimennyt Laukaan, Konneveden ja Hankasalmen

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

HANKASALMEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 9/2020
12.10.2020

8

rakenneuudistuksen valmistelun tueksi Juha Muilun ja Antti Viidan, seurakuntien
tehtävänä on maksaa selvittäjien ja selvitystyön kulut:
Seurakuntien tulee itse huolehtia tarvittavan ulkopuolisen osaamisen
hankkimisesta. Tuomiokapituli suosittelee, että Laukaan, Konneveden ja
Hankasalmen seurakunnat tekevät sopimuksen tuomiokapitulin suosittelemien
konsulttien kanssa. Seurakunnat vastaavat konsulttien kuluista.
Konneveden seurakunnan tilanteen vuoksi selvitys tulee toteuttaa niin, että selvitykseen
osallistuvien seurakuntien kirkkovaltuustot voivat tehdä ratkaisunsa selvityksen
lopputuloksen mukaiseen uuteen organisaatiorakenteeseen liittymisestä/siirtymisestä
toukokuussa 2021, jotta uusi rakenne voisi aloittaa vuoden 2022 alusta. Käytännössä
selvitysprosessi kaikkine tilaisuuksineen ja kokoontumisineen ajoittunee tällöin välille
lokakuu 2020 – maaliskuu 2021.
Piispan johdolla 1.9. käydyn johtavien viranhaltijoiden neuvottelun perusteella
tavanomainen ja reiluna pidetty tapa jakaa rakenneselvityksen kustannukset
osallistujaseurakuntien kesken on perustunut yhteisten kustannusten jakamiseen
seurakuntien väkiluvun mukaan (näin myös mm. rovastikunnallisessa
yhteistyösopimuksessa). Ennakkoarvio selvityksen kustannuksista Hankasalmen
seurakunnan osalta on tällöin n. 3000-5000€.
Kapitulin nimeämä selvityksen konsultti Juha Muilu kutsui seurakuntien edustajat
(johtavat viranhaltijat ja puheenjohtajistot) yhteiseen aloitustapaamisen Hankasalmelle
5.10.2020. Aloitustapaamisessa sovittiin prosessin jatkoaikataulutuksesta. .Laukaan
seurakunta hoitaa konsulttien kulujen hallinnoinnin ja jyvittää kulut Hankasalmen ja
Konneveden seurakunnille.
Kirkkoherran esitys:
1.) Aloitetaan neuvottelut Laukaan, Konneveden ja Hankasalmen seurakuntien
yhteisestä rakenneuudistuksesta kapitulin nimeämien konsulttien (Juha Muilu ja
Antti Viita) johdolla.
2.) Tehdään Hankasalmen seurakunnan osalta sopimus tuomiokapitulin suosittelemien
konsulttien kanssa tarvittavan ulkopuolisen osaamisen hankkimiseksi ja
kustannusten kattamiseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

122. § Hautapaikkamaksut ajalle 1.1. – 31.12.2021
Selvitys:

Puheenjohtaja

Liite 2

Vuosittain tulee vahvistaa hautapaikasta perittävä maksu.
Seurakunnan hautausmaalta luovutetaan kolmenlaisia hautapaikkoja:
arkkuhautapaikka, uurnahautapaikka ja hautapaikka tuhkan sirottelualueelta.
Uusia hautapaikkoja luovutetaan vain Lepola-hautausmaalta. Vanhalle
hautausmaalle (ns. pappilan mutkassa) voidaan haudata lunastettuun hautapaikkaan
mutta uusia hautapaikkoja sieltä ei luovuteta.
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Uusia arkkuhautapaikkoja luovutetaan eniten J-alueelta, mutta seurakunnalla
on myös jonkin veran luovutettavia arkkuhautapaikkoja A – H osastoilla.
Uudet uurnapaikat sijaitsevat J – osastolla.
Hautapaikkamaksuja korotettiin vuodelle 2020, joten vuodelle 2021 ei ole
aihetta nostaa hautapaikkamaksuja.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että hautapaikkamaksut
ajalle 1.1. – 31.12.2021 ovat liitteen 2 mukaisia.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

123. § Hautauspalvelu ja muut hautauksen yhteydessä perittävät maksut ajalle
1.1. – 31.12.2021
Liite 3
Selvitys:

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää muut
kuin hautapaikasta perittävät maksut.
Hautauksen yhteydessä hautapaikan lisäksi perittäviä maksuja ovat
hautauspalvelumaksu, hautakiven/reunakiven siirto/oikaisu sekä mahdollisesti
siunauskappelin/kirkon käyttö.
Työhön liittyviin maksuihin on syytä tehdä pieni tarkistus, koska nyt on jo tiedossa
ensi vuoden toukokuussa tuleva vähintään 1,6 %:n palkankorotus.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa hautauspalvelu ja muut hautauksen yhteydessä
perittävät maksut ajalle 1.1. – 31.12.2021 liitteen 3 mukaiseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

124.§ Kiinteistöistä perittävät vuokrat ja muut maksut ajalle 1.1. – 31.12.2021
Liite 4
Selvitys:

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää muut
kuin hautapaikasta perittävät maksut.
Seurakunnan tiloista perittäviä vuokria korotettiin vuonna 2020, joten
vuodelle 2021 ei ole syytä tehdä vuokran korotuksia.
Työhön liittyviin maksuihin (mm. pitopalvelu) on syytä tehdä pieni tarkistus, koska nyt
on jo tiedossa ensi vuoden toukokuussa tuleva vähintään 1,6 %:n palkankorotus.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa kiinteistöistä perittävät vuokrat ja muut
maksut liitteen 4 mukaiseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

125. § Haudanhoitorahaston maksut ajalle 1.1. – 31.12.2021

Selvitys:

Liite 5

Seurakunnalla on haudanhoitorahasto, jolle kertyneillä varoilla hoidetaan
hautoja, joista on tehty joko 5 vuoden sopimus tai 1 vuoden ”tarjoussopimus.”
Haudanhoitorahasto oli 31.12.2019 ylikatteellinen 45.405 €.

Talouspäällikön esitys:
Vahvistetaan haudanhoitorahaston maksut vuodelle 2021 liitteen
5 mukaisesti.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

126. § Kokouspalkkiot vuodelle 2021
Selvitys:

Kirkkovaltuusto päättää kirkkovaltuuston –ja neuvoston jäsenten kokouspalkkioista. Vuonna 2020 kokouspalkkio on ollut 30 €/kokous, lisäksi
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalle
ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle on maksettu 400 €:n vuosipalkkio.
Kilometrikorvaus maksetaan voimassa olevan taksan mukaan.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että vuonna 2021
kirkkovaltuuston –ja kirkkoneuvoston jäsenille maksetaan 30 €:n kokouspalkkio.
Lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan 400 €:n vuosipalkkio.
Kilometrikorvaus maksetaan voimassa olevan taksan mukaan.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

127. Kotimaalehden tilaus kirkkovaltuuston –ja neuvoston jäsenille vuodeksi 2021
Selvitys:

Puheenjohtaja

Seurakunnan kirkkovaltuuston –ja neuvoston jäsenille on tilattu seurakunnan
toimesta monen vuoden ajan Kotimaa-lehti. Lehdessä on yleistä tietoa
seurakuntien toiminnasta sekä ajankohtaisia asioita päätöksenteon tueksi.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

HANKASALMEN SEURAKUNTA
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12.10.2020

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että tilataan
seurakunnan toimesta kirkkovaltuuston –ja neuvoston jäsenille
Kotimaa-lehti vuodeksi 2021.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

128. § Muut asiat
Tarjotaan järjestetty joulukuusen haku retki Lintula II kiinteistöltä.
Hautalyhtyjen hankinta sankarihautausmaalle.
129. § Ilmoitusasiat
1.Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
23/2020 – Talousarvion valmistelun perusteet 2021
2.Kirkkohallituksen tuki 3.026 € koronaviruspandemian johdosta
3.Muistio seurakuntarakenne selvityksen aloituskokouksesta 5.10.2020
4. Toimenpiteet toimistonhoitajan virkavapauden vuoksi
5.Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 96/2020, kirkkoherran
virkavapaa 29.9. – 2.10.2020
6. Neuvottelu Kirkon palvelukeskuksen kanssa kipan laajennetuista
palveluista

Yleiskirjeet löytyvät
osoitteesta:http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp2?open&cid=Content5D9D1

130. § Kooste päätösten valmistelussa suoritetuista 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 118 ja 119 on lapsiasianvaikutuksia.

131. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25 ja antoi liitteen 7 mukaisen
valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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