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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 3.11.2020 klo 15.05 – 15.44

Paikka

Seurakuntatalo, Pappilantie 4, 41520 Hankasalmi

Osallistujat
Jäsen
Laitinen Mikko, kirkkoherra, pj
Jäntti Leena, varapj
Hyvärinen Raimo
Häkkinen Pekka, esteilm.
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, kn sihteeri

Käsiteltävät asiat

Läsnä Poissa

x
x
x

§§ 132 - 141

Sivut 1 - 4

Mikko Laitinen
Puheenjohtaja

Tiina Pitkänen
Sihteeri

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Hankasalmi 3.11.2020

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Pirkko Matilainen
Esko Pöyhönen
Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa
5.11. – 7.12.2020.

Todistaa
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

132.§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
133. § 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 3.11.2020 kokoukseen on lähetetty 28.10.2020
sähköpostilla.

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

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

134. § 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 Pirkko Matilainen ja
Esko Pöyhönen, varalle Raimo Hyvärinen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 5.11 – 7.12.2020 virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Päätös:

Puheenjohtaja

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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135. § 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.

136. § Kirkkoneuvoston 12.10.2020/ 119 § päätöksen kumoaminen
Leena Jäntti jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi, intressijääviys ja poistui kokouspaikalta.
Katriina Oksanen tuli paikalle tämän pykälän ajaksi Leena Jäntin varajäsenenä.
Selvitys:

Kirkkojärjestyksen 13 § mukaisesti kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten
noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudessa.
On tullut, ilmi, että kirkkoneuvoston kokouksessa 12.10.2020/119 § päätöksen
kohdalla on tapahtunut hallintolain 28 § mukaisesta esteellisyydestä tapahtunut
virhe. Kirkkoneuvoston tulee kumota virheellisessä järjestyksessä syntynyt päätös ja
käsitellä asia uudelleen esteettömällä kokoonpanolla.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto kumoaa päätöksen 12.10.2020/119§
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

137. § Hankasalmen seurakunnan henkilöstösuunnitelma 2020 (uudelleenkäsittely
virheellisessä järjestyksessä syntyneen päätöksen vuoksi)
Liite 1
Leena Jäntti jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi, intressijääviys ja poistui kokouspaikalta.
Katriina Oksanen tuli paikalle tämän pykälän ajaksi Leena Jäntin varajäsenenä.

Selvitys:

Puheenjohtaja

Käsitellessään kokouksessaan 12.10.2020/119§ kirkkoherran jatkovalmistelemaa
esitystä seurakunnan henkilöstösuunnitelmaksi, asian käsittelyssä tapahtui Hallintolain
28§ mukaisesta esteellisyydestä johtuva virhe, jonka vuoksi kirkkoneuvoston esitys
kirkkovaltuustolle on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kirkkoneuvoston
kumottua virheellisessä järjestyksessä syntyneen päätöksen 12.10.2020/119§,
kirkkoneuvoston tulee käsitellä uudelleen esitys henkilöstösuunnitelmaksi siten, että
päätös tehdään esteettömällä kokoonpanolla.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi liitteen 1 mukaisen
Hankasalmen seurakunnan henkilöstösuunnitelma 2020 –asiakirjan.
Kokouksessa Esko Pöyhönen teki seuraavanlaisen muutosesityksen:
1. Muutetaan emännän ja apuemännän työtehtävät nimikkeelle palvelutyöntekijä.
Heidän tehtävinä tulee olemaan; kiinteistöjen hoito –ja huoltotyöt,
kahvitukset ja ruokapalvelut, vastata suntion sijaisuudesta.
Erityisosaamista vaativat huoltotyöt eivät kuulu tehtäviin.
Tehtävä ovat osa-aikaisia.
Työpaikkana Hankasalmen seurakunta.
2. Virastolla olevien työtehtävien uudelleen tarkastelu/järjestely
mm. palkanlaskennan kustannus omana/ostopalveluna selvitetään
Raimo Hyvärinen kannatti kokouksessa tehtyä muutosesitystä, joten suoritettiin
äänestys.
Ketkä äänestävät pohjaesitystä sanovat JAA ja ketkä muutosesitystä sanovat Ei
JAA
x

Mikko Laitinen
Katriina Oksanen
Raimo Hyvärinen
Raili Kovanen
Pirkko Matilainen
Esko Pöyhönen

Päätös:

EI
x
x
x

x
x

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä, joten kokouksessa tehty
muutosesitys tuli päätökseksi esitettäväksi kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Katriina Oksanen poistui kokouspaikalta klo 15.32 ja Leena Jäntti palasi kokouspaikalle.
138. § Muut asiat
Kaikkia viranhaltijapäätöksiä ei ole tuotu kirkkoneuvoston tiedoksi.
139. § Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita
140. § 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 137 on lapsiasianvaikutuksia.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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141. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.44 ja antoi liitteen 2 mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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