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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 9.6.2020 klo 15.02 - 15.35

Paikka

Kirkko, Kirkkotie 2, 41520 Hankasalmi

Osallistujat
Jäsen
Laitinen Mikko, kirkkoherra, 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, kn sihteeri

Käsiteltävät asiat

Läsnä Poissa

x
x

§§ 57 - 68

Sivut 1 - 6

Mikko Laitinen
Puheenjohtaja

Tiina Pitkänen
Sihteeri

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Hankasalmi 9.6.2020

Pirkko Matilainen
Esko Pöyhönen
Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Todistaa
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

57.§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.02
58. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 3.6.2020.
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.

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

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

Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja varatarkastaja kokouspaikalla. Pöytäkirjantarkistajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 10.6. – 9.7.2020 virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kokouksessa puheenjohtajan tekemä muutosesitys:
Puheenjohtaja esitti että pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Pirkko Matilainen ja Esko
Pöyhönen jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Varatarkastajaksi valitaan Raili Kovanen.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja tarkastettu pöytäkirja pidetään
nähtävillä kirkkoherranvirastossa 10.6. – 9.7.2020 virastoaikana ja nähtävillä olosta
ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Päätös:

Puheenjohtaja

Hyväksyttiin puheenjohtajan kokouksessa tekemä muutosesitys yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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60. § 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.
Puheenjohtajan kokouksessa tekemä muutosesitys:
Otetaan käsittelyyn pöydältä pykäläksi 68:
Kirkkoneuvoston päätöksen 49 § (29.4.2020) täydentäminen
Tämä pykälä käsitellään pykälien 63 ja 64 välissä.
Päätös:

Hyväksyttiin puheenjohtajan kokouksessa tekemä muutosesitys yksimielisesti.

61. § Tilintarkastuspöytäkirja
Selvitys:

Liite 1

Tilintarkastuslaki 18.9.2015/1141, 3.luku 7 §
”Tilintarkastuslain (1141/2015) 7 §:n mukaan tilintarkastaja voi esittää hallitukselle,
hallintoneuvostolle, toimitusjohtajalle tai muulle vastuuvelvollisille huomautuksia
myös seikoista, joita ei esitetä tilintarkastuskertomuksessa tai 6§:n 2 momentissa
tarkoitetussa tarkastusvaliokunnan lisäraportissa. Tällaiset huomautukset merkitään
pöytäkirjaan. Pöytäkirja on annettava yhteisön tai säätiön hallitukselle tai vastaavalle
toimielimelle. Toimielimen on käsiteltävä pöytäkirja viipymättä ja säilytettävä se
luotettavalla tavalla.”
Tilintarkastaja on laatinut 12.5.2020 päivätyn tilintarkastuspöytäkirjan koskien
vuoden 2020 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa 2020-2022.
Kyseisten vuosien talousarvio ja taloussuunnitelmat ovat alijäämäisiä.
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai
perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson
aikana.

Talouspäällikön esitys:
Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelmat tulee pyrkiä
laatimaan siten, että talous on tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukaudella.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää antaa tilintarkastuspöytäkirjan
tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Puheenjohtaja

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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62. § Lisämääräraha kiinteistöjen korjaustarpeiden kustannuslaskentaan
Selvitys:

Pohjolan Kiinteistökartoitus Oy on suorittanut kiinteistöjen kuntoon liittyviä
tutkimuksia seuraavissa kiinteistöissä: virastokeskus (v. 2019) leirikeskus
Hännilä (v. 2019), Niemisjärven seurakuntakoti (v. 2020) ja Aseman seurakuntakoti,
osakehuoneisto (v. 2020)
Aseman seurakuntakoti sijaitsee asunto-osakeyhtiössä ja osa toimenpidesuosituksista
kuuluu taloyhtiölle.
Toimenpidesuosituksille tulee laskea kustannusarviot päätösten teon
tueksi. (korjaus/luopuminen).
Vuoden 2020 talousarvioon ei ole varattuna palkkamäärärahoja kustannuslaskelmien
tekemiseen.
Vuoden 2020 talousarvion investointiosaan on varattu seuraavat investoinnit:

Tilaus

Kustannusarvio

Talousarvio
2020

Investointimeno

Kirkon aita

0,00

3 000,00

Investointimeno

Kirkon ulkorappuset

0,00

2 500,00

Investointimeno

Leirikeskuksen peruskorjaus

0,00

70 000,00

Investointimeno

Siunauskappelin saneeraus

0,00

20 000,00

0,00

95 500,00

Kokonaistulos

TS2
2021

TS3
2022

Kirkon ympärillä kiertävä puuaita on uusimisen tarpeessa, samoin eteläpäädyn
ulkorappuset. Siunauskappeliin on suunniteltu rännien ja syöksyjen asennus sekä
kappelin ympärillä olevien salaojien kunnon tarkistus ja tarvittaessa uusiminen.
Hännilän leirikeskuksen korjaukseen on myös varattu varoja.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi lisämäärärahan
käyttötalousosaan palkka + henkilösivukuluihin kustannuslaskentaan seuraavasti:
- leirikeskus Hännilä
2.500,00
- siunauskappeli
1.200,00
- virastokeskus
1.500,00
- kirkko
1.500,00
- Niemisjärven srk-koti
1.500,00
Yhteensä
8.200,00

Päätös:

Puheenjohtaja

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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63. § Edustajien nimeäminen Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokoukseen
Selvitys:

Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokous on la 22.8.2020 Helsingissä. Kokouksen tarkka
pitopaikka ilmoitetaan kesäkuussa. Kokous tullaan mahdollisesti toteuttamaan
etäosallistumisena digitaalisia järjestelmiä hyödyntäen.
Yhdistyksen kokoukseen alle 10.000 jäsenen seurakunta voi lähettää kaksi edustajaa.

Vs. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Heidi Antikaisen ja Katriina Oksasen Hankasalmen
seurakunnan edustajiksi Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokoukseen 22.8.2020.
Seurakunta maksaa kokoukseen osallistumisesta aiheutuneet kulut.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

68. § Kirkkoneuvoston päätöksen 49 § (29.4.2020) täydentäminen
Selvitys:

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.4.2020 49§ päättänyt irtisanoa lähetystyön
yhteistyösopimukset Medialähetys sanansaattajat ry:n (3500€/vuosi) ja Suomen ev.lut.
kansanlähetys ry:n (5000€/vuosi) kanssa sekä nimikkosopimuksen Suomen ev.lut.
kansanlähetys ry:n (5000€/vuosi) kanssa.
Vuoden 2020 talousarviossa lähetystyöhön kohdennetun rahallisen yhteissumman
29.740€ yhteistyösopimuskohtainen erittely oli virheellinen (sopimusten yhteissumma
ei täsmää, Suomen ev.lut.kansanlähetys kahteen kertaan, Pipliaseura puuttuu).

Korjattu erittely sopimuksista on:
Suomen lähetysseura (palvelusopimus)
(Katri Niiranen-Kilasi, Tansania)
(Mimosa Hedberg, Nepal)
(maahanmuuttajatyö, Hong Kong)
(Vammaisten oikeudet, Nepal)
(Kummilapsi, Thaimaa)
Kirkon ulkomaanapu

13.240€
5.000€
5.000€
1.000€
2.000€
240€
5.000€

Medialähetys Sanansaattajat (arabiankielinen tv-työ) 3.500€
Suomen ev.lut. kansanlähetys (Heidi Tohmola, Lähi-Itä)
Suomen Pipliaseuran Raamatun käännös- ja levitystyö

5.000€
3.000€

Tällöin irtisanottavien sopimusten olisi tullut olla Medialähetys Sanansaattajat
(3.500€) ja Suomen ev.lut. kansanlähetys (5.000€) sekä Suomen Pipliaseura (3.000€).
Kirkkoneuvoston päätöksessä 49§ sopimus Suomen ev.lut. kansanlähetyksen kanssa
siis kahteen kertaan (yhteistyösopimuksena sekä nimikkosopimuksena) jolloin
Pipliaseura uupuu.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvoston päätöksen 49§ (29.4.2020) lisäksi irtisanotaan seuraavat
Hankasalmen seurakunnan lähetystyön yhteistyösopimukset:
Suomen Pipliaseuran Raamatun käännös- ja levitystyö
3.000€
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

Antero Manninen liittyi kokoukseen klo 15.17.
64. § Muut asiat
Keskusteltiin työntekijöiden työturvallisuudesta, tarvittavista turvavarusteista,
sekä työnantajan velvollisuudesta ohjeistaa työntekijöitä turvavarusteiden
käyttämiseen.
65. § Ilmoitusasiat
1 Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
- 14/2020 Kipa 2-hanke etenee yhteistyössä seurakuntien kanssa
- 15/2020 Oikaisuvaatimus- ja valitusosoitusmalit on päivitetty
2 Jyväskylän seurakunnan perheasian neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan
kokouksen pöytäkirja 14.5.2020
3 Jyväskylän seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan kokouksen
pöytäkirja 28.5.2020
4. Talouspäällikön viranhaltija päätökset 1 – 5/2020, kausityöntekijät

66. § 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 kokouksen päätöksillä ei ole olennaista
lapsiasiainvaikutusta.

67. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35 ja antoi liitteen 1 mukaisen
valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan..

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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