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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
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x
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

99.§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
100. § 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 22.9.2020 kokoukseen on lähetetty 16.9.2020
sähköpostilla.

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

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

101 .§ 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 Leena Jäntti ja Raimo
Hyvärinen, varalle Pekka Häkkinen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 24.9.- 26.10.2020 virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Päätös:

Puheenjohtaja

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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102. § 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.

103. § Hakkuu tarjous, Jussila harvennus ja ensiharvennus
Selvitys:

Seurakunta on pyytänyt 3.8.2020 tarjoukset harvennus ja ensiharvennus
kohteista Jussila-nimiseltä (077-403-0042) tilalta.
Tarjouspyynnössä seurakunta pidätti itsellään oikeuden hylätä tai hyväksyä
tarjouksen.
Metsätaloussuunnitelman mukaan tarjouspyynnössä olleissa kuvioissa harvennus
ja ensiharvennus alkaa olla ajankohtaista.
Määräaika tarjousten jättämiselle oli 21.8.2020 klo 15.
Tarjoukset avattiin 21.8.2020 klo 15.05, avauksesta laadittiin pöytäkirja.
Tarjouspyynnöt laitettiin ja vastaukset saatiin seuraavasti:
Tarjouspyyntö
Keitele Group
Metsä Group
Stora Enso Oyj
UPM-Kymmene Oyj
Versowood

Saatu tarjous
ei tarjousta
tarjouspyynnön mukainen
tarjouspyynnön mukainen
ei tarjouspyynnön mukainen – rajoittava ehto
ei tarjousta

Tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia tuli kaksi, Stora Enso Oyj.ltä ja Metsä
Groupilta
Tarjouspyynnössä olleiden puumäärien (1104 m3) mukaiset ja saaduissa tarjouksissa
niistä maksettava taksa muodostaa kokonaistarjouksena seuraavasti:
Stora Enso Oyj
Metsä Group

20.588,00 € alv 0 %
14.160,00 € alv 0 %

Seurakunnalle parhaimman tarjouksen teki Stora Enso Oyj.

Talouspäällikön esitys:
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Hyväksytään Stora Enso Oyj:n tekemä tarjous.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

104. § Hakkuu tarjous, Jussila päätehakkuu
Selvitys:

Seurakunta on pyytänyt 3.8.2020 tarjouksen Jussila-nimiseltä (077-403-0042)
tilalta päätehakkuusta, määräaika tarjousten jättämiselle oli 21.8.2020 klo 15.
Tarjouspyynnössä seurakunta pidätti itsellään oikeuden hylätä tai hyväksyä
tarjouksen.
Tarjoukset avattiin 21.8.2020 klo 15.05, avauksesta laadittiin pöytäkirja.
Metsätaloussuunnitelman mukainen arvioitu puumäärä on 1204 m2.
Tarjouspyynnöt laitettiin ja vastaukset saatiin seuraavasti:
Tarjouspyyntö
Keitele Group
Metsä Group
Stora Enso Oyj
UPM-Kymmene Oyj
Versowood

Saatu tarjous
ei tarjousta
ei tarjouspyynnön mukainen
ei tarjousta
tarjouspyynnön mukainen
ei tarjousta

Ainoa tarjouspyynnön mukainen tarjous tuli UPM-Kymmene Oyj:ltä.
Arvioitu tulo päätehakkuusta on 62.462,10 € alv 0 %.

Esitys:

Esitys tehdään kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.
Kokouksessa tehty talouspäällikön tekemä esitys:
Hyväksytään UPM Kymmene Oyj:n tarjous.

Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty esitys.

105. § Hoitamattomien hautojen liputus
Selvitys:

Puheenjohtaja

Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen 18.8.2020 Lepola-hautausmaalla.
Katselmuksessa todettiin, että liputetaan hoitamatta olevat haudat.
Edellinen liputus on tehty vuonna 2009.
Kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa
vastaavasti hoidettuna. Haudanhoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.
Jos haudanhoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto velvoittaa
hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun
päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi
julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä on tiedotettava kirkkolain
24 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.
Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa
Pöytäkirjan tarkastaja
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ilmoitus 3 momentissa tarkoitetusta tai hautaustoimilain 14 §:n 3 momentissa
tai muusta hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi
haudalle.
päätöksestä tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti
leviävässä sanomalehdessä.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Lepola-hautausmaalla pitkään hoitamattomana
olevat haudat liputetaan ja hoitamattomista haudoista kuulutetaan
Hankasalmen Sanomissa.
Liputus tehdään lokakuu 2020 aikana ja määräaika hautapaikan kunnostamiseen
on 30.11.2021.
Päätös:

Hyväksytään esitys.

106. § Kirpputorin vuokratilat
Selvitys:

Seurakunnan Lähetystyön kirpputori on toiminut vuokratiloissa
osoitteessa Keskustie 33, Hankasalmi.
Kiinteistö jossa vuokratilat sijaitsee alkaa olla tiensä päässä.
Lähimmäisen kammarissa ja kirpputorilla käy päivittäin 40 – 50 asiakasta ja
vapaaehtoisina työskenteleviä on vähän yli 40 henkilöä.
Lähimmäisen kammarin ja kirpputorin toiminta on koettu erittäin tärkeänä
työmuotona.
Kirpputorin ja Lähimmäisen kammarin ohjausryhmä on keskustellut ja
kartoittanut uusien vuokratilojen tarpeellisuudesta.
15.9.2020 ohjausryhmä on katsastanut kaksi vuokratilaa Hankasalmen kirkonkylällä.
Näistä tiloista toinen oli kooltaan (60 m2) eli liian pieni. Tilaan voisi olla liitettävissä
toinen huoneisto, joka on kooltaan 54 m2. Vaikka nämä tilat yhdistäisi, tilojen
käytettävyys ei olisi tarkoituksenmukainen. Tiloista pyydettävä vuokra on 10 €/m2.
Toinen tarjolla oleva vuokratila sijaitsee osoitteessa Keskustie 35 ja on kooltaan
123 m2. Ohjausryhmän jäsenet olivat sitä mieltä, että nämä tilat sopisivat
Kirpputorin ja Lähimmäisen kammarin toimintaan erittäin hyvin.
Ohjaustyöryhmä esittääkin kirkkoneuvostolle, että vuokrataan osoitteessa
Keskustie 35 41520 Hakasalmi toimitilat Kirpputorin ja lähimmäisen kammarin
toiminnalle

Talouspäällikön esitys:
Vuokrataan kirpputorin ja lähimmäisen kammarin toimintaan tilat osoitteesta
Keskustie 35, vuokra 850 €/kk + sähkö + vesi. Vuokrasopimus tehdään
toistaiseksi voimassa olevana.
Irtisanotaan Keskustie 33:ssa oleva vuokratila, irtisanomisaika on 3 kuukautta.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Hyväksyttiin esitys.

107. § Rippikoulun 2021 toteutusperusteita
Selvitys:
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. 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 (toukosyyskuu), mikä on mahdottomuus, kun vuoden 2021 aikana toteutetaan piispantarkastus
sekä mahdollinen seurakuntarakenneselvitys. (Ellei sitten palkata erillistä lisätyövoimaa
kesäkaudelle helpottamaan vuosilomasijaistuksia.)
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.
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
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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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
rippikoulukustannusta 35 leiriläisellä 3850€, jos taas 125€ vähennys olisi 4375€.
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.
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.
Kirkkoherran teki kokouksessa muutosesityksen:
Valmistellaan asia uudelleen 12.10.2020 kirkkoneuvoston kokoukseen.

Päätös:

Puheenjohtaja

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys.
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108. § Virkavapaan myöntäminen toisen tehtävän koeaikaa varten
Selvitys:
Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranviraston toimistonhoitaja Jaana Hupli hakee
virkavapaata toisen tehtävän koeaikaa varten ajalle 1.12.2020.-31.5.2021.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.7.2020 (77§) linjannut, että Hankasalmen
seurakunnan palveluksessa oleville myönnetään virkavapaata/työlomaa toisen tehtävän
koeaikaa varten. Työnantajan linjauksen mukaisesti Huplille tulee myöntää hakemuksen
mukainen virkavapaa.
Kirkkoherran esitys:
Myönnetään Huplille virkavapaa hakemuksen mukaisesti.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

109. § Hankasalmen seurakunnan Henkilöstösuunnitelma 2020

Liite 1

Selvitys:
Hankasalmen seurakunnan kirkkovaltuusto on asettanut valtuustokaudelle 2019-2022
säästötavoitteeksi 200 000€ vähennyksen vuotuisista kiinteistö- ja henkilöstökuluista.
Tavoitteen toteuttamiseksi kirkkoneuvoston tulee tehdä kirkkovaltuustolle esitys
Hankasalmen seurakunnan henkilöstösuunnitelmaksi. Esityksestä tulee käydä ilmi,
kuinka säästötavoite olisi mahdollista toteuttaa henkilöstökulujen osalta toimenpiteet
vuoteen ja tehtävään/vakanssiin sitoen.
Kirkkoherran laatimassa esityksessä henkilöstösuunnitelmaksi on huomioitu
kirkkoneuvoston käymissä valmistavissa iltakoulukeskusteluissa, kirkkoneuvoston
käynnistämän KirVesTes liitteen 10 mukaisen tuta-menettelyn kokoontumisissa
pöytäkirjoineen (koko henkilöstön tuta-neuvottelu 16.9. sekä yhteistyötoimikunnan
kokous 16.9.) esitetyt näkökohdat, jotka on sovitettu yhteen seuraavien
suunnitteluperiaatteiden kanssa:
1) seurakunnan konstitutiivisiin virkoihin ei voida puuttua ennen kuin muut vakanssit
on käyty läpi
2) seurakunnan varsinaisiin tehtävin liittyviin vakansseihin ei voida puuttua ennen kuin
tuki- ja oheispalvelut on käyty läpi (perustehtävän ja ydintoimintojen turvaaminen)
3) jos vaihtoehtona on osa-aikaisen tai kokoaikaisen työn tarjoaminen, valitaan
vaihtoehto, joka mahdollistaa kokoaikaisen työn
4) jos irtisanomisen vaihtoehtona on lomautus, valitaan ensi sijassa lomautus
Henkilöstösuunnitelman eri toimenpidevaihtoehdot on koottu erilliseen liitteeseen
taulukoksi, josta käyvät ilmi toimenpiteen vaihe/toteutusvuosi (rivit) ja keskenään
vaihtoehtoiset toimenpidelinjat (sarakkeet a-f). Mikäli edellä kuvatuista periaatteista
pidetään kiinni, on hyvin vaikea keksiä johdonmukaisia perusteita sille, että
henkilöstövähennykset kohdistuisivat muihin vakansseihin ennen kuin sekä
Puheenjohtaja
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apuemännän että emännän vakanssit on lopetettu, koska kaikkien muiden tehtävien
kohdalla kyseessä olisi puuttuminen seurakunnan perustehtävään tai ydintoimintoon.

Kirkkoherran esitys:
Toiminnallisista, taloudellisesti sekä työyhteisödynaamisista ja Lapuan hiippakunnan
tuomiokapitulin käynnistämä seurakuntarakenneselvitysprosessi huomioiden esitän, että
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteen mukaisen henkilöstösuunnitelman,
josta valitaan toteutettavaksi toimenpidelinja b.
Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 18.05 – 18.30.
Kokouksessa Leena Jäntti teki seuraavanlaisen muutosesityksen:
Valmistellaan asia uudelleen 12.10.2020 kirkkoneuvoston kokoukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin Jäntin muutosesityksen mukaisesti.

110. § Muut asiat
1.Pidetään 12.10.2020 leirikeskus Hännilässä kiinteistökatselmus luottamushenkilöille.
2.Kiinteistötyöryhmän kokous 12.10.2020, koolle kutsujana jatkossa toimii Leena Jäntti
111. § Ilmoitusasiat
1.Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
19/2020 – Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
20/2020 – Uudet seurakuntien ja seurakuntayhtymien taloushallinnon ohjaat
21/2021 - Kipa 2-hankkeen loppuraportti julkaistu
22/2020 – Itä-Euroopan romanien kohtaaminen seurakunnan työssä
2.Keski-Suomen museon (Jouko Koskinen) kohderaportti siunauskappelista
3.Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja 18.8.2020
4.Yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat 26.8.2020 ja 16.9.2020
5.Verotuloennuste vuoteen 2030 asti, FCG kirkkohallituksen toimeksianto
Yleiskirjeet löytyvät
osoitteesta:http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp2?open&cid=Content5D9D1

112. § 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.”
Puheenjohtaja
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Valmistelussa on arvioitu, että 109 § on merkittäviä lapsiasianvaikutuksia:
henkilöstövähennykset osuvat seurakunnan kasvatustyöhön liittyviin vakansseihin.
113. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25 ja antoi liitteen 2 mukaisen
valitusosoituksen.

Puheenjohtaja
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