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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

142.§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
143. § 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 24.11.2020 kokoukseen on lähetetty 18.11.2020
sähköpostilla.

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

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

144. § 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 26.11.2020 – 28.12.2020
virastoaikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.
Koska Raimo Hyvärinen ei ole paikalla, valitaan hänen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi
Pekka Rossi.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Leena Jäntti ja Pekka Rossi, varalle Pekka
Häkkinen.

145. § 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.
Kokouksessa puheenjohtajan tekemä muutos esitys:
Otetaan pykäläksi 162 Kirkon aukioloaika 28.12.2020 – 27.3.2021
joka käsitellään pykälien 157 ja 158 välissä.
Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys.

146. § Vuoden 2021 talousarvio ja toiminta –ja taloussuunnitelma 2021 - 2023
Liite 1
Selvitys:
Talousarvio perustuu 1,95 %:n tuloveroprosenttiin, jolla arvioidaan
kertyvän kirkollisverotuloja 814.000 €. Valtionrahoituksen arvioidaan olevan
92.000 €.
Toimintatuloja arvioidaan tulevan 235.740 €, josta 95.000 € puun myyntituloja.
Vuodelle 2021tuloutuu suurin osa vuoden 2020 puukaupoista.
Toimintakulujen arvioidaan olevan 1.064.870 €
Alla tiivistetty yhteenveto vuosista 2021 – 2023
Edellinen TP
2019

Kuluvan vuoden
TA
2020

TA
2021

TS1
2022

TS2
2023

Toimintatuotot

-245 390,67

-226 010,00

-235 740,00

-189 240,00

-183 240,00

Toimintakulut

1 031 900,71

1 098 452,00

1 064 870,00

961 561,00

958 131,00

TOIMINTAKATE

786 510,04

872 442,00

829 130,00

772 321,00

774 891,00

Kirkollisverotulot

-853 031,69

-829 000,00

-814 000,00

-780 000,00

-760 000,00

-95 592,00

-97 000,00

-93 000,00

-92 000,00

-91 000,00

Verotuskulut

12 881,91

13 600,00

13 410,00

12 800,00

12 500,00

Kirkon rahastomaksut

69 762,00

69 900,00

69 000,00

68 000,00

67 000,00

Toiminta-avustukset

-16 846,00

-13 540,00

Rahoitustuotot- ja kulut

-11 170,33

-12 030,00

-11 700,00

-10 800,00

-10 500,00

-107 486,07

4 372,00

-7 160,00

-29 679,00

-7 109,00

83 782,14

84 629,00

83 401,00

80 191,00

78 382,00

-23 703,93

89 001,00

76 241,00

50 512,00

71 273,00

Valtionrahoitus

VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Poistoerojen lisäys (-) tai
vähennys (+)

-34 779,42

-34 778,00

-34 776,00

-34 776,00

-34 776,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-58 483,35

54 223,00

41 465,00

15 736,00

36 497,00

Vuoden 2021 talousarvo näyttää 41.465 euron alijäämää, myös vuodet 2022
ja 2023 näyttävät alijäämäisiltä.
Seurakunnalla on taseessa edellisten vuosien ylijäämää 200.902 €.
Vuonna 2021 on löydyttävä ratkaisuja, joilla talous saadaan tasapainoon,
koska tulevat tilikaudet näyttävät alijäämäisiltä.

Talouspäällikön esitys:
Käydään läpi vuoden 2021 talousarvio ja toiminta –ja taloussuunnitelma vuosille
2021 – 2023 ja tehdään siihen tarvittavat muutokset.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi:
1. Vuoden 2021 talousarvion, mikä näyttää alijäämää 41.465 euroa sekä
toiminta –ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023
2. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä
3. Talousarvion sitovuustasoksi päätetään pääluokka
4. lisäyksenä kohtaan 1 osa kirkkoneuvoston jäsenistä tekee kirkkoherran
näkemyksistä poikkeavan yleiskatsauksen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Arto Gustafsson poistui kokouksesta klo 17.25.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.10 – 18.20

147. § Talouden toteuma tammi – lokakuu 2020
Selvitys:

Tammi – lokakuu 2020 talouden toteuma on ollut seuraavanlainen:

Toteuma
1 - 10 /2019

TA yhteensä
&0T_FY&

Toteuma
1 - 10 /2020

T-%

Toimintatuotot

187 208,41

226 010,00

100 826,01

44,6

Toimintakulut

-813 568,01

-1 098 452,00

-778 951,11

70,9

TOIMINTAKATE

-626 359,60

-872 442,00

-678 125,10

77,7

Kirkollisverotulot

699 583,28

829 000,00

710 954,00

85,8

Valtionrahoitus

79 660,00

97 000,00

79 510,00

82,0

Verotuskulut

-9 661,44

-13 600,00

-10 027,02

73,7

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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-65 111,00

-69 900,00

-65 573,17

93,8

16 846,00

13 540,00

16 566,00

122,3

15,60

12 030,00

1 266,54

10,5

94 972,84

-4 372,00

54 571,25

-1 248,2

-69 397,88

-84 629,00

-70 652,92

83,5

Poistoerojen lisäys (-) tai
vähennys (+)

-8 982,84

34 778,00

28 982,84

83,3

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

54 557,80

-54 223,00

12 901,17

-23,8

Toiminta-avustukset
Rahoitustuotot- ja kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti olisi 83,33 %.
Puun myyntituloja ei vielä ole tilitetty mutta tälle vuodelle niitä on tulossa
noin 25.000 € ja loput tehdyistä kaupoista siirtyy ensi vuodelle.
Toimintakulut tulevat jäämään pienemmäksi kuin mitä talousarviossa on johtuen
koronan aiheuttamista rajoituksista toiminnassa. Myös suunnitellut koulutukset
ovat osittain peruuntuneet tai siirtyneet nettiin jolloin kuluja niistä ei ole juurikaan
ollut.
Verotulot ovat toteutuneet arvion mukaisesti, mutta marras- ja joulukuun tilityksissä
oikaistaan vielä vuoden 2019 verotusta ja tilitykset tulevat olemaan pienemmät kuin
normi kuukaudessa.
Vuoden 2020 alijäämäksi on arvioitu 54.223 €, mutta näyttää siltä, että alijäämä
ei tule olemaan näin paljon.
Talouspäällikön esitys:
Merkitään tiedoksi talousarvion toteuma tammi – lokakuu 2020.
Päätös:

Merkittiin talouden toteuma tiedoksi ajalta tammi – lokakuu 2020.

148. § Palvelusopimuksen uusiminen Suomen Lähetysseura ry:n kanssa
Selvitys:

Hankasalmen seurakunnalla on ollut Suomen Lähetysseuran kanssa solmittu
palvelusopimus seurakunnan lähetystehtävän toteuttamiseksi Suomen Lähetysseuran
kautta. Sopimuksen perusteella seurakunnalla on ollut kaksi nimikkolähettiä ja lisäksi
seurakunta on tukenut kolmea muuta Lähetysseuran hanketta. Talousarvioon on
varattu seurakunnan verotuloista Lähetysseuralle osoitettavaksi yhteensä 13 240€.
Kun Lähetysseuran kanssa solmitun palvelusopimuksen sopimuskausi on tulossa
päätökseen, lähetyksen ohjausryhmä on käynyt läpi palvelusopimuksen
kokonaisuuden ja esittää, että palvelusopimusta jatketaan saman sisältöisenä ja saman
suuruisena kuin edeltävällä sopimuskaudella seuraavasti:

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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5000 €
5000 €
1000 €

Nepal: Mimosa Hedberg
Tansania: Katri Niiranen-Kilasi
Hong Kong: maahanmuuttajia tavoittava työ
Nepal: KOSHISH –
vaikuttamistyö vammaisten oikeuksien toteuttamiseen
Thaimaa: kummilapsityö

2000 €
240 €

Kirkkoherran esitys:
Jatketaan palvelusopimusta Suomen Lähetysseuran kanssa uudeksi sopimuskaudeksi
lähetyksen ohjausryhmän esityksen mukaan saman suuruisena ja saman sisältöisenä
kuin päättyvällä sopimuskaudella.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

149. § Suorituslisä vuodelle 2021
Selvitys:

Liite 2

Suorituslisäjärjestelmä
Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa
euromääräistä suorituslisää. Suorituslisä maksetaan viranhaltijan/työntekijän
työsuorituksen perusteella tarkoitukseen osoitettujen varojen puitteissa.
Suorituslisästä, sen arviointiperusteista, järjestelmän kirjallisesta kuvauksesta
ja suorituslisän maksamisesta päättää työnantaja.
Suorituslisäjärjestelmä ei koske tuntipalkkaisia työntekijöitä.
Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän määrän ja kenelle sitä maksetaan.
Käytettyjen suorituslisien yhteismäärän tulee olla vuosittain vähintään 1,1 %
yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen
yhteismäärästä.
Hankasalmen seurakunnassa vuonna 2021 suorituslisiin käytettävä rahamäärä on
1.920,69 €
Kirkkoneuvoston kokouksessa 21.11.2019/151 § on päätetty, että vuonna 2021
maksettavan suorituslisän tarkasteluajankohta on 1.1. – 31.10.2020 ja
arviointikriteerit:
1. työssä suoriutuminen
2. aloitteellisuus, kehityshakuisuus ja innovointikyky
3. yhteistyökyky
sekä suoritustasot:
1. odotusten mukainen hyvän suoritustason alittava suoritustaso
2. odotusten mukainen hyvä suoritustaso
3. odotusten mukainen hyvän suoritustason ylittävä suoritustaso

Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat arvioineet suoritusjärjestelmään kuuluvien
työntekijöiden työsuoritukset päätettyjen arviointikriteerien mukaisesti.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Suorituslisä vuodelle 2021, 1.920,69 € jaetaan yleisessä palkkausjärjestelmän
piirissä olevan henkilöstön kesken liitteen 2 mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

150. § Suorituslisän kriteerit vuodelle 2022
Selvitys:

Suorituslisä on palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaa
työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisää koskeva määräys on
KIRVESTEs:n 26 §ssä.
Suorituslisän maksamisesta työntekijälle päättää työnantaja.
Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän määrän ja kenelle lisää maksetaan.
Suorituslisiin käytetään vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän
piirissä olevan henkilöstön palkkojen yhteismäärästä.
Työsuorituksen tarkastelujakson olisi hyvä olla 10 – 12 kk.
Suorituslisän maksaminen edellyttää odotusten mukaisen hyvän tason ylittämistä
niiden kriteerien pohjalta, jotka seurakunta on valinnut arviointikriteeriksi.
Työsuorituksen arviointiperusteena käytetään vähintään kahta arviointikriteeriä ja
vähintään kolmea suoritustasoa. Arviointiperusteet pitää vahvistaa ennen alkavaa
tarkastelujaksoa.
Työntekijäkokouksessa 11.11.2020 keskusteltiin vuoden 2022 suorituslisän
arviointikriteereistä ja suoritustasoista ja yhteinen tulema oli, että
jatketaan entiseen malliin.

Talouspäällikön esitys:
Työntekijöiden kesken käydyn keskustelun pohjalta esitän, että vuonna 2022
maksettavan suorituslisän arviointikriteerit ovat:
1. työssä suoriutuminen
2. aloitteellisuus, kehityshakuisuus ja innovointikyky
3. yhteistyökyky
Työsuorituksen arvioinnissa käytettävät suoritustasot ovat:
1. odotusten mukainen hyvän suoritustason alittava suoritustaso
2. odotusten mukainen hyvä suoritustaso
3. odotusten mukainen hyvän suoritustason ylittävä suoritustaso
työsuorituksen tarkastelujakso olisi 1.1. – 31.10.2021.
Päätös:

Puheenjohtaja

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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151. § Vs. kirkkoherran palkasta päättäminen
Selvitys:

Lapua hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 14.10.2020/11 § antanut
pastori Suvi-Orvokki Kunnastolle viranhoitomääräyksen Hankasalmen
seurakunnan kirkkoherran osittaisen (20 %) virkavapaan sijaisuuteen
1.1.-31.12.2021.
Kapituli ei määrää viransijaisuudesta maksettavaa korvausta vaan seurakunta
päättää sen itse.
Kunnastolle on maksettu ajalta 1.1. – 31.12.2020 vastaavanlaisesta
viransijaisuudesta 133,70 €/kk. (kn päätös 22.7.2020/73 §)

Kirkkoherran esitys:
Maksetaan pastori Suvi-Orvokki Kunnastolle kirkkoherran osittaisen virkavapauden
(20 %) hoitamisesta 133,70 €/kk ajalta 1.1. – 31.12.2021.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

152. § Koulutussuunnitelma vuodelle 2021
Selvitys:

Liite 3

Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen tarkoitus on
edistää työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön ammatillista osaamista.
Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille tarjottavaa
suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia
vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita.
Jos henkilöstön lukumäärä on alle säännöllisesti alle 20, työnantaja voi laatia
koulutussuunnitelman. Hankasalmen seurakunnassa työntekijöiden määrä on
alle 20, mutta koulutussuunnitelman laatiminen on edellytys koulutuskorvauksen
saamiseksi.
Mikäli seurakunnalla ei ole osoittaa riittävää määrärahaa henkilöstökoulutukseen aktivoi
tämä kapitulin puuttumiskynnyksen ”suunnitelmallisen henkilöstön koulutuksen ja
muun kehittämistoiminnan puute” tai ”henkilöstön ilmeiset kompetenssi ja
osaamisvajeet”.
Kirkon henkilöstökoulutusjärjestelmän koulutuspolkujen mukaisesti seurakuntapastori
Kunnaston tulisi suorittaa pastoraalitutkinto, joka muodostuu useammasta
osasuorituksesta. Dekaanin kanssa käydyn ohjauskeskustelun perusteelle Kunnaston on
tarkoitus suorittaa tutkinto nopeutetulla aikataululla kahden vuoden sisällä.
Samoin talouspäällikkö Pitkäsen tulee käydä henkilöstökoulutusjärjestelmän mukainen
ylimmän johdon johtamiskoulutus, koska hänelle on jo muutaman vuoden kokemus
talouspäällikön tehtävän hoidosta.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Kirkkoherra Laitisen kohdalla henkilöstökoulutusjärjestelmän johtamisen koulutuspolun
osalta vuorossa on organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus, jolle kapituli
valitsee/käskee osallistujat hiippakunnittain. (Kapitulin ratkaisu seuraavan
kurssikierroksen osallistujista ei ole vielä tiedossa.)
Koska jumalanpalvelukseen liittyvä kehittämistyö on kaiken seurakunnan toiminnan
ytimessä, osallistuvat Kunnasto, Iivarinen, Antikainen, Lehikoinen ja Happonen
yhtaikaa jumalanpalveluselämän kurssille ja toteuttavat kurssin pohjalta
kehittämishankkeen. Jatkoksi tälle kokonaisuudelle Iivarinen, Antikainen ja Happonen
osallistuvat myös kurssille, jonka tarkoituksena on saada lisää välineitä
seurakuntalaisten vapaaehtoisen toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 3 oleva koulutussuunnitelma vuodelle 2021.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

153. § Rahankeräyslupahakemuksen peruminen
Selvitys:

Kirkkoneuvoston kokouksessa 2.4.2020/34 § päätettiin hakea rahankeräyslupa
pienkeräykselle jossa keräysaika oli 20.4. – 19.7.2020.
Pienkeräyksen tuotto oli 2.202 € ja ko summa jaettiin edelleen diakonisina
avustuksina. Tilitys on tarkastettu ja hyväksytty 6.11.2020 Sisä-Suomen
poliisilaitoksen lupapalvelussa.
Samassa pykälässä päätettiin tehdä toinen pienkeräysilmoitus syksylle.
Tätä ilmoitusta ei ole kuitenkaan tehty, koska opetus- ja kulttuuriministeriö on
päättänyt myöntää Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle 4,4 miljoonan
euron avustuksen kirkon diakoniatyön tukemiseen.
Avustuksen käyttötarkoituksen on tukea seurakuntien diakoniatyötä
kompensoimalla koronaepidemiasta aiheutuvia verotulojen menetyksiä ja
ylläpitää näin seurakuntien kykyä osallistua ihmisten auttamiseen yhteiskunnan
toipuessa kriisistä.
Avustus jaetaan seurakunnan alueella asuvan väestön mukaisesti ja käyttöaika
on 16.3.2020 – 30.6.2021. Hankasalmen seurakunta on hakenut ja saanut
korona-avustusta 3.912 €.

Talouspäällikön esitys:
Perutaan 2.4.2020/34 § päätetty rahankeräysluvan hakeminen pienkeräykselle,
koska vastaavaan tarkoitukseen on saatu korona-avustusta, jossa avustuksen
käyttöaika on huomattavasti pitempi kuin pienkeräyksessä ( 3 kk)
Päätös:

Puheenjohtaja

Hyväksyttiin esitys.
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154. § Käyttöoikeuksien päivittäminen pankkien kanssa
Selvitys:

Kirkkoneuvoston kokouksessa 22.7.2020/74 § annettiin Jaana Huplille
käyttöoikeudet Nordean ja Konneveden Osuuspankin (ent. Hannulan Osuuspankin)
pankkitileihin.
Jaana Hupli jää virkavapaalle 1.12.2020, joten ko tilien käyttöoikeudet eivät ole
enää ajankohtaiset.

Talouspäällikön esitys:
Perutaan Jaana Huplin käyttöoikeudet Nordeasta ja Konneveden Osuuspankista
1.12.2020 alkaen.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

155. § Yritysten verkkopankkisopimus Keski-Suomen Osuuspankin kanssa
Selvitys:

Kirkkoneuvoston kokouksessa 22.7.2020/74 § annettiin Keski-Suomen
Osuuspankissa olevien pankkitilien käyttöoikeudet Mikko Laitiselle, Tiina
Pitkäselle ja Jaana Huplille.
Pankin kanssa käydyn keskustelun pohjalta seurakunnan tulisi päättää
yrityksen pankkipalveluiden sähköisestä käytöstä.
Tällä hetkellä Op:n verkkopalvelut toimivat henkilökäyttäjän alla. Seurakunnan
vakuutukset on OP Pohjolassa ja sähköisen palvelun avulla pystyttäisiin hoitamaan
myös vakuutusasioita.

Talouspäällikön esitys:
Avataan yritysten verkkopalvelusopimus (yrityspalvelut) Keski-Suomen
Osuuspankkiin ja valtuutetaan Tiina Pitkänen allekirjoittamaan sopimus ja
nimeämään palvelun edellyttämät pääkäyttäjät ja käyttäjät.
Sopimuksen pääkäyttäjän rooliin nimetty henkilö voi tehdä seuraavia
verkkopalvelusopimukseen liittyviä muutoksia verkossa:
- lisätä asiointipalveluita verkon kautta käytettäväksi
- lisätä henkilöitä verkkopalvelun eri käyttäjärooleihin
- muuttaa muiden käyttäjien kaikkia käyttöoikeuksia
Päivitetään Keski-Suomen Osuuspankissa olevien pankkitilien
käyttö ym. oikeudet tämän päätöksen mukaiseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

156. § Kolehtilista tammi – helmikuu 2021
Selvitys:

Puheenjohtaja

Liite 4

Kirkkohallitus on julkaissut yhteenvedon vuoden 2021 koko kirkon yhteisistä
kolehtikohteista (28/2020-27.10.2020) ja Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on
kokouksessaan 14.10.2020 määrännyt hiippakunnallisesti kerättävistä kolehdeista
(julkaistu 6.11.2020). Viikkokolehtiperiaatteen ja seurakunnan lähetystyön
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nimikkokohteiden (lähetit, alueet/hankkeet, ystävyysseurakuntatyö) lisäksi
kirkkohallituksen suosituskohdeluettelosta jää seurakunnan valittavaksi joitakin ns.
vapaita kolehteja, jotka kuitenkin kahta lukuunottamatta (su 3.1.2021 ja su 17.1.2021)
ajoittuvat välille maalis-joulukuu 2021. Näiden kohteiden osalta seurakuntalaisilla on
mahdollisuus ilmaista omat suosikkinsa kirkossa ja kirpputorilla esillä pidettävien
listojen kautta joulukuun aikana (kuten aiempinakin vuosina).
Koska 24.11. jälkeen seuraava kirkkoneuvoston kokous on suunniteltu helmikuulle,
täytyy kolehtisuunnitelmasta tammi-helmikuun osalta päättää jo tässä vaiheessa, jotta
tammi-helmikuun kolehdit voidaan kerätä ja seurakuntalaisten näkemykset on
mahdollista huomioida vapaiden kohteiden valinnassa.
Kirkkoherran esitys:
Hyväksytään liitteen 4 mukaiset kolehdit kerättäväksi tammi-helmikuussa ja
hyväksytään loppuvuoden kolehtisuunnitelma, kun seurakuntalaisten näkemykset on
joulukuun aikana kartoitettu (suunnitelman mukaan kirkkoneuvoston kokous
helmikuussa).
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

157. § Lausuntopyyntö Lapuan hiippakunnan rovastikuntien jaon uudistamisesta
Liite 5
Selvitys:

Lapuan hiippakunnassa on tällä hetkellä 44 seurakuntaa kuudessa
rovastikunnassa; Etelä-Pohjanmaan rovastikunta, Järvi-Pohjanmaan rovastikunta,
Kauhajoen rovastikunta, Isokyrön rovastikunta, Pohjoisen Keski-Suomen
rovastikunta ja Jyväskylän rovastikunta, johon Hankasalmen seuraunta tällä
hetkellä kuuluu.
Lapuan tuomiokapituli pyytää kirkkoneuvostojen lausuntoa rovastikuntajaosta
ja rovastikuntien nimeämisestä.
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksessa 11.11.2020/16 § alustava
esityksenä on, että rovastikuntien määrää vähennetään yhdellä. Rovastikunnat
muodostuisivat seuraavasti:
Rovastikunta 1. Alavus, Kuortane, Ähtäri, Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi,
Vimpeli, Alajärvi, Soini (10 seurakuntaa)
Rovastikunta 2. Ilmajoki, Kurikka, Seinäjoki, Kauhajoki, Teuva, Karijoki,
Isojoki, Isokyrö (8 seurakuntaa)
Rovastikunta 3. Saarijärvi, Karstula, Kyyjärvi, Kinnula, Pihtipudas, Viitasaari,
Äänekoski, Laukaa, Konnevesi, Hankasalmi (10 seurakuntaa)
Rovastikunta 4. Keuruu, Multia, Petäjävesi, Uurainen, Jyväskylä, Muurame,
Toivakka, Joutsa, Jämsä (9 seurakuntaa)
Rovastikunta 5. Kristiinankaupungin suomalainen seurakunta, Kaskinen,
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Vaasan suomalainen seurakunta, Vähäkyrön seurakunta, Mustasaaren
seurakunta, Laihia, Pietarsaaren suomalainen seurakunta (7 seurakuntaa)
Esitetyssä mallissa rovastikunnat olisivat pääsääntöisesti tasapainoisia.
Rovastikunta 5 muodostuu enimmäkseen yhtymiin kuuluvista seurakunnista.
Näiden maantieteellinen etäisyys toisistaan on suurehko, toisaalta välimatkat
kasvavat rovastikunta 3:sta lukuunottamatta.

Kirkkoherran esitys:
Hyväksytään liitteen 5 mukainen lausunto kirkkoneuvoston lausunnoksi kapitulille.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

162. § Kirkon aukioloaika 28.12.2020 – 27.3.2021
Selvitys:

Kirkkoneuvoston kokouksessa 2.4.2020/36 § on päätetty, että kirkko
pidetään suljettuna 28.12.2020 – 27.3.2021 välisen ajan.
Nyt kuitenkin covid 19-viruksesta johtuvista suosituksista ja rajoituksista
johtuen esim. siunauskappeliin voidaan ottaa max. 25 hengen kokoinen
saattoväki jotta turvavälit voidaan taata. Yli 25 hengen käsittävät siunaustilaisuudet
on pidetty kirkossa.
Kirkonkylän seurakuntatalolle voidaan ottaa jumalanpalveluksiin noin 50 -60
henkilöä jotta turvavälit voidaan taata. Osallistumista jumalanpalveluksiin ei voida
rajata, vaan jokaisen tulee voida harjoittaa omaa uskontoaan haluamallaan tavalla,
esim. osallistumalla jumalanpalvelukseen.
Näistä asioista ja vallitsevista suosituksista ja rajoituksista johtuen on
tarkoituksen mukaista pitää kirkko auki myös 28.12.2020 – 27.3.2021 välisenä
aikana.

Kirkkoherran esitys:
Pidetään kirkko avoinna myös 28.12.2020 – 27.3.2021 välisenä aikana.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

158. § Muut asiat
Ei muita asioita

159. § Ilmoitusasiat
1. Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin 14.10.2020/11 § päätös:
kirkkoherra Mikko Laitisen osittainen palkaton virkavapaa 1.1. – 31.12.2021,
viranhoito-osuus 80 %.
Samassa pykälässä annettu viranhoitomääräys pastori Suvi-Orvokki Kunnastolle
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kirkkoherran osittaiseen (20 %) virkavapauden sijaisuudelle 1.1. – 31.12.2021.
2. Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin 14.10.2020/15 § päätös:
Lapuan hiippakunnan määräämät kolehdit vuonna 2021
3.Jyväskylän rovastikuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 19.10.2020
4. Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymä/aluekeskusrekisterin johtokunnan
kokouksen pöytäkirja 8.9.2020
5. Iita Itä-Suomen it-aluekeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021
6. Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
25/2020; hengellisen työn ammattien ja erityistehtävien uudistetut
ydinosaamiskuvaukset
26/2020; kirkon säädöskokoelmassa julkaistut uudet tutkintoihin liittyvät
päätökset
26/2020; kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
26/2020; vuoden 2021 kirkkokolehdit
7. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A9/2020 – kirkon sopijapuolten yhteinen ohjeistus työajattoman hengellisen
työn viranhaltijan/työntekijän lisävapaapäivistä arkipyhänä tehdystä työstä
A10/2020 – suositeltavat tutkinnot lastenohjaajan tehtävään
A11/2020 – osaamista ja tutkintoja kiinteistö- ka kirkonpalvelustyön ja
hautausmaatyön tehtäviin
8. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 9 – 12/2020
9. Kari Laitisen kirje kirkkoneuvostolle
160. § 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 pykälillä 146 ja 152 on positiivinen
lapsiasianvaikutus
161. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20 ja antoi liitteen 6 mukaisen
valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.
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