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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikko 17.4.2019 klo 16

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
x
x

§§ 37 - 52

Sivut 1 - 9

Teuvo Karjalainen Leena Jäntti
Puheenjohtaja
Puheenjohtaja
37 - 47 §
48 §
49 - 52 §

Tiina Pitkänen
Sihteeri

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Hankasalmi 17.4.2019

Leena Jäntti
Pirkko Matilainen
Esko Pöyhönen
37– 47 § 49-52 §
37 – 52 §
48 §
Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Todistaa
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

37.§ Kokouksen avaus
Vs.kirkkoherra avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 61.
38.§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Kokouskutsu on pidetty seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa ajalla
10.4. – 17.4.2019. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 10.4.2019 sähköpostilla.
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.

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

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan.

Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkistajaksi Pekka Häkkinen ja Pirkko Matilainen, varalle
Esko Pöyhönen.
Pöytäkirja tarkistetaan taloustoimistossa 23.4.2019 klo 15 mennessä. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 24.4. – 27.5.2019 virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Leena Jäntti ja Pirkko Matilainen, varalla Esko
Pöyhönen.

40.§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Selvitys:

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

Puheenjohtajan esitys:
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Poistetaan pykälä 42, muutoin esityslistan mukainen. Tämän muutoksen johdosta
pykälästä 42 alkaen pykälöinti muuttuu yhtä pienemmäksi.

41. § Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus
Selvitys:

Liite 1

Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat
kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 §:ssä. Talousarviovuodelta on laadittava
tilinpäätös seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on
tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarittaessa toimenpiteistä talouden
tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä talousarvion toteumavertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava
viranhaltija.
Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajan tarkistettavaksi.
Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun
mennessä.
Vuoden 2018 talousarvion mukainen tulos oli alijäämäinen 66.025 €.
Metsän myyntituloja saatiin 52.394 €, talousarviossa oli 80.000 €. Puukauppa kyllä
tehtiin mutta hakkuu toteutuu vuonna 2019 ja myös tulot kirjautuvat vuodelle 2019.
Henkilöstökulut olivat 641.580 €, talousarvioon verrattuna säästöä tuli 50.128 €.
Toimintakate oli – 825.924 €, talousarviossa – 859.225 €. Toimintakatteessa
ei ole mukana mitään kertaluonteisia myyntieriä.
Verotulot ja valtionrahoitus olivat 899.883 €, talousarviosta jäätiin 25.346 €.
Verotulot olivat 77.000 euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna.
Tilinpäätöksen mukainen vuosikate on 15.432 euroa positiivinen, mutta
poistojen ja poistoeron jälkeen tilikauden tulos on 35.406,74 € alijäämäinen.
Hautainhoitorahaton tilinpäätös osoittaa vuodelta 2018 3.779,27 euron
ylijäämää.

Vt. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. oikeuttaa vt. talouspäällikön tekemään tilinpäätökseen mahdolliset
tekniset ja sanalliset pienet korjaukset, nämä eivät kuitenkaan saa
vaikuttaa tilikauden tulokseen
2. hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen
3. antaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tilintarkastusta ja arviointia varten
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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4. antaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1. vahvistaa tilinpäätöksen ja
2. hyväksyy toimintakertomukseen sisältyvän esityksen tilikauden
tuloksen käsittelystä
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

42. § Ohjelma- ja turvallisuusvastaavan nimeäminen kesän 2019 leireille
Selvitys:

KirVESTES 41 §:n mukaan viranhaltijalle/työntekijälle, joka on määrätty
ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevaksi leirin johtajaksi, maksetaan
johtajalisää jokaiselta yhdenjaksoiselta leirivuorokaudelta 18,07 €.
Johtajalisän maksamisen edellytyksenä on, että leirille osallistuvien lukumäärä
on vähintään 18 henkilöä. Erityisestä syystä johtajalisää voidaan maksaa, jos leirille
osallistuvien lukumäärä on vähintään 10 henkilöä.
Lukumäärään ei lasketa leirillä järjestelyihin osallistuvia viranhaltijoita, työntekijöitä
tai muita leirille palkattuja tai palkkiotoimisia ohjaajia.
Johtajalisää voi saada samalta leiriltä vain yksi viranhaltija/työntekijä. Jollei
ohjelma- ja turvallisuusvastuussa oleva leirin johtajaa ole määrätty, johtajalisää
ei makseta. Enintään 12 tuntia kestävältä leiriltä johtajalisää ei makseta.
Soveltamisohjeen mukaan päätös johtajalisän maksamisesta on tehtävä etukäteen.

Vs. kirkkoherran esitys:
Nuorisotyönohjaaja nimetään rippikoululeirin 13.6. – 19.6.2019 ja lastenleirin
31.7. – 3.8.2019 ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi.
Diakonian viranhaltija nimetään Keva- leirin 1.7. – 3.7.2019 ohjelmaja turvallisuusvastaavaksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

43. § Edustajien nimeäminen Suomen lähetysseura ry:n vuosikokoukseen
Selvitys:

Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokous on la 18.5.2019 klo alkaen Jyväskylän
kaupungin teatterissa, Vapaudenkatu 36, Jyväskylä. Yhdistyksen kokoukseen alle
10.000 hengen seurakunta voi lähettää kaksi edustajaa, joiden yhteystiedot tulee
ilmoittaa yhdistykselle 25.4.2019 mennessä. Kokousmateriaali postitetaan
kokousedustajille viikolla 19. Kokousedustajille tulle olla lähettävän tahon valtakirja.
Lähetystyön ohjausryhmä tekee kokouksessaan 17.4.2019 henkilöesitykset
edustajista kirkkoneuvostolle.

Vs. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi ohjaustyöryhmän esittämää seurakunnan edustajaa
Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokoukseen sekä päättää maksaa heidän kokous ja
matkakulut.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Päätös:

Valittiin yksimielisesti edustajiksi Marjaana Kärkkäinen ja Katriina Oksanen.
Seurakunta maksaa kokouksen osallistumismaksun ja matkakulut.

44. § Edustajan nimeäminen suomen Pipliaseura ry:n vuosikokoukseen
Selvitys:

Suomen Pipliaseura ry:n vuosikokous pidetään 18.5.2019 klo 13 Jyväskylässä
Kaupungintalon juhlasalissa, Vapaudenkatu 32, Jyväskylä. Vuosikokous on tarkoitettu
jäsenyhteisön valtuuttamalle edustajalle. Hankasalmen seurakunta on Suomen
Pipliaseura ry:n jäsen.
Voidakseen käyttää äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa jäsenen on ilmoitettava
osallistumisestaan etukäteen hallitukselle valtakirjojen tarkastamisen yhteydessä
kokouspäivänä klo 11.30 – 12.45 kaupungintalon aulassa. Seurakunta voi valita
kokoukseen yhden edustajan. Lähetystyön ohjausryhmä tekee kokouksessaan 17.4.2019
henkilöesityksen edustajasta kirkkoneuvostolle.

Vs. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee yhden lähetystyön ohjausryhmän esittämän seurakunnan
edustajan Suomen Pipliaseura ry:n vuosikokoukseen sekä päättää maksaa hänen
kokous ja matkakulut.
Päätös:

Valittiin yksimielisesti edustajaksi Raili Kovanen.
Seurakunta maksaa kokouksen osallistumismaksun ja matkakulut.

45. § Edustajan valitseminen Kirkkopalvelut ry:n vuosikokoukseen
Selvitys:

Kirkkopalvelut ry:n vuosikokous on 17.5.2019 klo 11.00 – 13.00 Jyväskylässä
kaupungintalolla, Vapaudenkatu 32, Jyväskylä. Valtakirjojen tarkastus on
kaupungintalolla klo 8.30 – 11.00. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua yksi
edustaja kustakin jäsenseurakunnasta tai –yhteisöstä. Kullakin edustajalla on yksi ääni.
Edustajalla tulee olle lähettävän tahon valtakirja.
Edustaja tulee ilmoittaa 15.4.2019 mennessä.

Vs. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee yhden edustajan Kirkkopalvelut ry:n vuosikokoukseen sekä
päättää maksaa hänen kokous – ja matkakulut.
Päätös:

Valittiin yksimielisesti edustajaksi Pirkko Matilainen.
Seurakunta maksaa kokouksen osallistumismaksun ja matkakulut.

46. § Edustajien valitseminen kirkkopäiville
Selvitys:

Puheenjohtaja

Jyväskylässä järjestetään 17. – 19.5.2019 joka toinen vuosi järjestettävät
kirkkopäivät sekä Lähetysjuhlat. Pääjärjestäjinä toimivat Kirkkopalvelut, Suomen
Lähetysseura ry ja Jyväskylän seurakunta. Tapahtuman ohjelmassa on keskustelutilaisuuksia, kulttuuria, lähetystilaisuuksia sekä koulutusta.
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Vs. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Kirkkopäiville kaksi seurakunnan edustajaa sekä
päättää maksaa heidän osallistumis- ja matkakustannukset.
Päätös:

Valittiin yksimielisesti edustajaksi Pirkko Matilainen ja Teuvo Karjalainen.
Seurakunta maksaa kokouksen osallistumismaksun ja matkakulut.

47. § Lastenohjaajan toimen järjestelyt 1.6.2019 alkaen
kn 7.3.2019/28 §
Selvitys:

Hankasalmen seurakunnassa on kaksi osa-aikaista lastenohjaajaa, joiden viikoittainen
työaika on noin 15 tuntia/henkilö. Riitta Oksanen on irtisanoutunut lastenohjaajan
toimesta 1.6.2019 alkaen. Lastenohjaajat hoitavat seurakunnan varhaiskasvatusta pitäen
päiväkerhoja, Perhekerhoja sekä vierailevat mm. päiväkodeissa ja eskareissa.
Kerhotoimintaan osallistuu yli 70 lasta. On todettu, että kerhotoiminnan ohjelma- ja
turvallisuusvastuu pystytään toteuttamaan paremmin kahden osa-aikaisen
lastenohjaajan suorittamana kuin yhden lastenohjaajan toimesta. Lastenohjaaja kuuluu
seurakunnan hengellisen työn työntekijöiden ryhmään. Lasten ohjaajan tehtävään
suositellaan piispaikokouksen 9.9.2009 antaman päätöksen mukaista 120 ov:n pituista
lapsi- ja perhetyön perustutkintoa. Hankasalmen seurakunnan lastenohjaajien palkkaus
on toteutettu tuntipalkkana.

Vs. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi työsopimussuhteisen osa-aikaisen
lastenohjaajan toimen. Hakuaika päättyy 29.3.2019 klo 15.00. Työaika on noin 90 h/kk.
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. Toimen
täyttämisessä huomioidaan 6:n kuukauden koeaika.
Vs. kirkkoherran kokouksessa tehty muutosesitys:
Kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi työsopimussuhteisen osa-aikaisen
lastenohjaajan toimen. Hakuaika päättyy 5.4.2019 klo 15.00. Työaika on noin 90 h/kk.
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. Toimen
täyttämisessä huomioidaan 6:n kuukauden koeaika.
Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys yksimielisesti.

-----kn 17.4.2019/48 §
Selvitys:
Puheenjohtaja

Lastenohjaajan osa-aikaista tointa on määräaikaan mennessä hakenut kaksi henkilöä.
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Näin ollen ennen valinnan suorittamista, joka tapahtunee kirkkoneuvoston kokouksessa
16.5.2019, on aiheellista suorittaa hakijoiden työhaastattelut. Asian joustavan
etenemisen kannalta on parhainta valita haastatteluryhmä.

Vs. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee lastenohjaajan osa-aikaisen toimen täyttämistä varten
haastatteluryhmään vs. kirkkoherran, seurakuntapastorin sekä kolme kirkkoneuvoston
edustajaa.
Päätös:

Valittiin haastatteluryhmään yksimielisesti kirkkoherra, seurakuntapastori,
Kristiina Korhonen, Pirkko Matilainen, Leena Jäntti ja Esko Pöyhönen.

48. § Kirkkoherran viran hoitaminen ajalla 15.5. – 30.6.2019
Teuvo Karjalainen poistui kokouspaikalta ja puheenjohtajana toimi tämän pykälän kohdalla
Leena Jäntti.
Tämän pykälän kohdalla pöytäkirjan tarkistajana toimi Esko Pöyhönen.

Selvitys:

Kirkkoherra Mikko Laitinen on virkavapaalla virastaan 14.5.2019 saakka. Hän on
ilmoittanut palaavansa suomeen 18.5.2019, jonka jälkeen hänellä on
19. – 25.5.2019 kotiutumisjakso, jonka aikana ei voi palata viran hoitoon ja jolle
ajalle sekä 26. – 31.5.2019 hän on ilmoittanut anovansa tuomiokapitulilta
virkavapautta. Lisäksi Mikko Laitinen on ilmoittanut haluavansa pitää kaikki
kertyneet vuosilomat kesäkuun alusta alkaen, Hänelle muodostuu vuosilomaan
oikeuttavaa aikaa 1. – 30.6.2019.
Vs. kirkkoherra Teuvo Karjalaisen viranhoitomääräys päättyy 14.5.2019.
Näin 1.4.2019 seurakunnassa aloittanut seurakuntapastori jäisi puoleksitoista
kuukaudeksi hoitamaan yksin papiston tehtäviä.
Tuomiokapitulin notaari Janne Bovelanin ja vs. kirkkoherra Teuvo Karjalaisen
kesken 8.4.2019 käydyssä keskustelussa kävi ilmi tuomiokapitulin näkemyksenä,
ettei näin syntyvä tilanne ole mahdollinen tehtävien hoidon kannalta.
Ratkaisuvaihtoehtoina tulivat ilmi kaksi mallia:
1. kirkkoherra Mikko Laitinen velvoitetaan pitämään vuosilomansa jonain toisena
erikseen sovittuna ajankohtana.
2. Hankasalmen seurakunta pyytää tuomiokapitulilta vs. kirkkoherra Teuvo
Karjalaiselle viranhoitomääräystä Hankasalmen seurakunnan kirkkoherran
viran hoitamiseen ajalle 15.5. – 30.6.2019.

Vs. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta vs. kirkkoherra
Teuvo Karjalaiselle viranhoitomääräystä Hankasalmen seurakunnan kirkkoherran
viran hoitamiseen ajalle 15.5. – 30.6.2019.
Päätös:
Puheenjohtaja

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Teuvo Karjalainen palasi kokouspaikalle.

49. § Ilmoitusasiat
1. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 21.3.2019 –
seurakuntapastorin viran täyttö
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 18/2018 – tietosuojalaki voimaan 1.1.2019
3 .Kirkkohallituksen yleiskirje 19/2018 – kunta ja seurakunta paikallisen
hyvinvoinnin edistäjinä
4. Kirkkohallituksen yleiskirje 20/2018 – uuden etu- ja sukunimilain vaikutukset
vuodenvaihteessa
5. Kirkkohallituksen yleiskirje 1/2019 – harkinnanvaraisten avustusten hakeminen
vuonna 2019
6. Kirkkohallituksen yleiskirje 2/2019 – oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit
päivitetty
7. Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2019 – laskennallinen osuus kattamattomasta
eläkevastuusta 31.12.2018
8. Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2019 – kirkonkirjojenpito keskitetään alueellisiin
keskusrekistereihin
9. Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2019 – esitykset pro ecclesia – mitalin ja ritarikuntien
kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2019
10. Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2019 – kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019
11. Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2019 – saavutettavuus ja digitaaliset palvelut
12. Kirkon työmarkkinalaitos – yleiskirje A1/2019
13. Korjausarvioiden tilanne katsaus
Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
50. § Muut asiat
-

ystävyysseurakuntatyön ohjausryhmän jäsenen valitseminen:
valittiin yksimielisesti jäseneksi Marko Korhonen

-

kirkkoherranviraston aukioloajat kesä-elokuu 2019
pidetään kirkkoherranvirasto auki 1.6. – 31.8.2019 maanantai – keskiviikko

-

edustajan valitseminen As Oy Seuralan yhtiökokoukseen 25.4.2019
valittiin edustajaksi Pekka Häkkinen, varalle Esko Pöyhönen

-

Kihvelikirkko kesällä 2019
valtuutettiin kirkkoherra neuvottelemaan seurakunnan puolesta
jumalanpalveluksen pitämisestä Kihvelitelassa.

51. § 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.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.”
Valmistelussa on arvioitu, että pykälällä 47 on myönteinen vaikutus lapsiin.

52. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.02 ja antoi liitteen kaksi
mukaisen valitusosoituksen, mikä liitetään pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

