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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikko 16.5.2018 klo 18.00 - 19.00

Paikka

Kirkonkylän seurakuntatalo, Pappilantie 4, 41520 Hankasalmi

Osallistujat

Gustafsson Arto, puheenjohtaja
Kemppainen Toini, varapuheenjohtaja
Heikkinen Mirja-Liisa, jäsen
Hotanen Heleena, jäsen
Hyvönen Teija, jäsen
Jäntti Leena, jäsen
Korhonen Yrjö, jäsen
Kovanen Raili, jäsen
Kuronen Riikka, jäsen
Kytölä Marja-Leena, jäsen
Manninen Antero, jäsen
Manninen Susanna, jäsen
Matilainen Pirkko, jäsen
Pöyhönen Lahja, jäsen
Rauhala Sirkka, jäsen
Rossi Pekka, jäsen
Taskinen-Kekki Päivi, jäsen
Valkonen Erkki, jäsen
Korhonen Sirpa, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Pitkänen Tiina, kirkkovaltuuston sihteeri

Läsnä
X
X

Poissa

X esteilmoitus
X esteilmoitus
X poissa
X
X
X esteilmoitus
X
X
X poissa
X
X
X
X esteilmoitus
X
X
X esteilmoitus
X
X

HANKASALMEN SEURAKUNTA¤
KIRKKOVALTUUSTO
käsiteltävät asiat

PÖYTÄKIRJA 2/2018
16.5.2018

Sivu 2 / 8

§§ 8 - 17

Sivut 1- 8

Arto Gustafsson
Puheenjohtaja

Tiina Pitkänen
Sihteeri

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus
Paikka ja aika

Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Hankasalmi 18.5.2018

Pirkko Matilainen
Pekka Rossi
Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 21.5. – 25.6.2018

Todistaa

Tiina Pitkänen, sihteeri

Pöytäkirjaotteen oikeaksi
todistaa

Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ____.____.2018

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
8. §
Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Arto Gustafsson avasi kokouksen.
Vs. kirkkoherra Sirpa Korhonen piti alkuhartauden.
9. §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Liite 1

Kokouskutsu (liite 1) on pidetty seurakunnan ilmoitustaululla
kirkkoherranvirastossa ajalla 8.5.2018 -16.5.2018 Valtuutetuille on postitettu
kokouksen esityslista 8.5.2018. Kokouksesta on ilmoitettu Hankasalmen Sanomissa
9.5.2018.

Puheenjohtajan esitys:
Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:
Puheenjohtaja

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Paikalla oli 11 kirkkovaltuutettua
18:sta, joten todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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10. §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
Selvitys:

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirjantarkistajina ovat vuorossa Pirkko Matilainen ja Sirkka
Rauhala, varalla Pekka Rossi. Pöytäkirjan tarkistajat toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Puheenjohtajan esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 18.5.2018 klo 15 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa
21.5.2018 – 25.6.2018 virastoaikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla olevalla kuulutuksella.
Puheenjohtajan tekemä muutosesitys:
Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Sirkka Rauhalan tilalle Pekka Rossi ja varatarkastajaksi Päivi Taskinen-Kekki.
Pöytäkirjantarkastajat olisivat siis Pirkko Matilainen ja Pekka Rossi,
varatarkastaja Päivi Taskinen-Kekki.

Päätös:

Hyväksyttiin muutosesitys yksimielisesti.

11. §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Selvitys:

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

Puheenjohtajana esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

12. §
Vaalilautakunnan valitseminen vuoden 2018 seurakuntavaaleihin
Selvitys:
kn 14.3.2018/
Puheenjohtaja

Kuluvan vuoden marraskuussa toimitetaan seurakuntavaalit, joissa
valitaan kirkkovaltuusto vuosille 2019 – 2022. Seurakuntavaalien
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

HANKASALMEN SEURAKUNTA¤
KIRKKOVALTUUSTO
30 §

PÖYTÄKIRJA 2/2018
16.5.2018

Sivu 4 / 8

toimittamisesta huolehtii vaalilautakunta jonka asettaa kirkkovaltuusto.
Vaalilautakunta tulee valita viimeistään 31.5.2018.
Kirkkovaltuusto nimeää puheenjohtajaksi jonkun vaalilautakunnan jäsenistä.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa,
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan
jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä
ehdokkaan kansa avioliitonomaisessa olosuhteissa tai rekisteröidyssä
parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita
enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä.
Varsinaisia jäseniä tule olla vähintään neljä + kirkkoherra sekä varajäseniä
vähintään neljä.
Varsinaisena vaalipäivänä seurakunnassa on yksi tai useampi
äänestyspaikka, jonka tulee olla auki klo 11 – 20 välisen ajan, näin
ollen kiertäviä äänestyspaikkoja ei tule enää järjestää.
Jos tarvitaan useampi äänestyspaikka varsinaisena äänestyspäivänä,
tulee seurakunta jakaa äänestysalueisiin. Tällöin seurakunnan äänioikeutetuista tehdään äänioikeutettujen luettelo äänestysalueittain.
Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin
vaalilautakunta asetetaan, jotta vaalilautakuntaan ja äänestysalueen
vaalien toimittamisesta vastuussa oleviin jaostoihin osataan valita
tarpeellinen määrä jäseniä.

Vs. kirkkoherran esitys:
Esitän kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle esitettäväksi että:
1.
2.
3.
4.
5.

seurakunta ei jakaudu äänestysalueisiin
päätetään vaalilautakunnan kokoonpanoksi neljä jäsentä + kirkkoherra sekä neljä varajäsentä
valitaan vaalilautakunnan jäsenet
valitaan vaalilautakunnan varajäsenet
valitaan vaalilautakunnan puheenjohtaja

Vs. kirkkoheran kokouksessa tekemä muutosesitys:
Muutetaan kohtaa 2:
Päätetään vaalilautakunnan kokoonpanoksi vähintään neljä jäsentä + kirkkoherra sekä vastaava määrä varajäseniä. Muut kohdat pysyvät ennallaan.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa tehty muutosesitys ja
esitetään se kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

-----

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:
1. seurakunta ei jakaudu äänestysalueisiin.
2. päätetään vaalilautakunnan kokoonpanoksi vähintään neljä jäsentä
+ kirkkoherra sekä vastaava määrä varajäseniä.
3. valitaan vaalilautakunnan jäsenet
4. valitaan vaalilautakunnan varajäsenet
5. valitaan vaalilautakunnan puheenjohtaja

Asiasta käydyn keskustelun pohjalta Toini Kemppainen teki vastaesityksen:
Muutetaan kohtaa 2:
2. päätetään vaalilautakunnan kokoonpanoksi vähintään neljä
jäsentä + puheenjohtaja sekä vastaava määrä varajäseniä.
Muut kohdat pysyisivät ennallaan.

Päätös

Keskustelun tuloksena päätökseksi tuli yksimielisesti kokouksessa tehty
vastaesitys eikä asiasta äänestetty.
1. seurakunta ei jakaudu äänestysalueisiin.
2. päätetään vaalilautakunnan kokoonpanoksi vähintään neljä jäsentä
+ puheenjohtaja sekä vastaava määrä varajäseniä.
3. valitaan vaalilautakunnan jäsenet
4. valitaan vaalilautakunnan varajäsenet
5. valitaan vaalilautakunnan puheenjohtaja

Henkilövalinnat vaalilautakuntaan:
Pirkko Matilainen esitti:
Vaalilautakuntaan valitaan:

Erkki Valkonen, Marja-Leena Kytölä, Esko Rajala,
Urho Korhonen ja Tiina Pitkänen.

Varajäseniksi valitaan:

Eini Lohi, Ari Häkkinen, Vieno Laitinen, Susanna
Manninen ja Yrjö Korhonen.

Puheenjohtajaksi valitaan:

Marja-Leena Kytölä

Hyväksyttiin yksimielisesti esitetyt henkilövalinnat vaalilautakuntaan.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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13. § Kappalaisen viran lakkauttaminen ja seurakuntapastorin viran perustaminen
Selvitys:
kn 14.3.2018/
36 §

Seurakunnan kappalainen jää eläkkeelle 1.4.2019 alkaen.
Viran lakkauttaminen on perusteltua seurakunnan jäsenmäärän
vähentymisen myötä. Viran muutos tuo säästöjä, mutta myös
joustavuutta virkajärjestelyihin.
Virkojen lakkauttaminen ja perustaminen on kirkkovaltuuston
tehtävä. Päätös viran lakkauttamisesta vaatii määräenemmistön
päätöksen. KL luku 9 § 3 mom. 5.
Virkojen perustamista ja lakkauttamista koskevaan päätökseen tulee
antaa valitusoikeus. Valitusoikeus tulee liittää pöytäkirjan otteeseen
kun asiasta tiedotetaan tuomiokapitulia.

Vs. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:
1.
Hankasalmen seurakunnan kappalaisen viran lakkauttaminen
1.4.2019 lukien.
2.
perustaa Hankasalmen seurakuntaan seurakuntapastorin viran
1.4.2019 lukien.
3.
saattaa päätös tiedoksi Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille.
Päätös:
----kv 16.5.2018

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:
1. Hankasalmen seurakunnan kappalaisen virkan lakkauttamista
1.4.2019 alkaen.
2. perustaa Hankasalmen seurakuntaan seurakuntapastorin viran
1.4.2019 lukien.
3. saattaa päätös tiedoksi Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille.
Hyväksyttiin kirkkoneuvoston esitys yksimielisesti.

14 §. Määrärahan ylitykset 2017

Selvitys:
kn 19.4.2018
45 §

Puheenjohtaja

Liite 2

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 23.11.2016 46 §:ssä päättänyt talousarvion
sitovuustasoksi vuodelle 2017 lukutason käyttötalousosan osalta ja investointiosassa hankekohtainen määräraha. Kipa järjestelmässä ei ole lukutasoa, lähinnä
vastaava on tulos/kustannuspaikkataso.
Liitteessä 2 on esitetty vuoden 2017 määrärahan ylitykset kustannuspaikoittain.
Vertailuna on käytetty talousarviota 2017 ja toteuma ”sisäinen”
Investointeja vuonna 2017 ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Vt. talouspäällikön esitys:
Käydään läpi määrärahan ylitykset vuodelta 2017 ja esitetään ne edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
.
Päätös:
Käytiin läpi liitteen 2 mukaiset määrärahan ylitykset ja esitetään ne edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

kv 16.5.2018

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteen 2
mukaiset määrärahan ylitykset vuodelta 2017.

Hyväksyttiin kirkkoneuvoston esitys yksimielisesti.

15 §. Tilinpäätös 2017
Selvitys:
kn 19.4.2018/
46 §

Liite 3

Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat
kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:ssä. Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös
seuraava vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä
esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittaessa 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.
Tasekirja pohja tulee Kirkon Palvelukeskuksesta (Kipa). Numeeriset luvut toimittaa
Kipa Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti ja tekstiosa tehdään seurakunnassa.
Vuosi 2017 oli ensimmäinen Kipan asiakkuuden aikana ja Kipa tekee
vyörytykset Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Tämän takia
vuosi 2016 ja 2017 eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Esimerkiksi verotuskulut ja
keskusrahastomaksut on vyörytetty työaloille palkkakustannusten suhteessa ja
aikaisemmin ne on jäänyt tuloslaskelmaosaan.
Talousarvion mukainen alijäämä vuodelle 2017 oli 86.715,00 €.
Verotuloja tuli kuitenkin arvioitua enemmän ja kulupuolella ei toteutunut
mm. lisätalousarviossa kiinteistöjen tutkimussuunnitelmiin kohdennetut kulut.
Taseen loppusumma 31.12.2017 oli 3.507.654,17 €. Tuloslaskelmaosan
toteumavertailun mukaan toimintatuotot olivat 497.070,11 € ja toimintakulut
1.349.006,65 €. Toimintakate oli 851.936,54 € (2016 851.683,25 €)

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Verotulot ja valtionrahoitus oli 978.251,05 €.
Vuosikate oli 55.474,30 € ja poistojen ja poistoeron jälkeen tilikauden tulos
on ylijäämäinen 1.493,99 €.

Vt. talouspäällikön esitys:
Käydään läpi vuoden 2017 tilinpäätös.
Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tasekirjan vuodelta 2017. Tilinpäätös
annetaan tilintarkastajalle tarkastettavaksi.
Tasekirja ja tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus esitetään kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden käsittelemistä
varten.

Päätös:

Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus
esitettäväksi tilintarkastajalle ja edelleen kirkkovaltuustolle.
Allekirjoitettiin vuoden 2017 tasekirja.

----Esitys:
Seurakunnan tilintarkastus on suoritettu 8.5.2018 JHTT Erja Laaksosen toimesta.
kv 16.5.2018 Tilintarkastuskertomus esitetään kokouksessa.
Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastajan laatiman tilintarkastuskertomuksen
perusteella vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille tarkastetulta tilivuodelta 2017.

Päätös:

Myönnettiin tilivelvollisille yksimielisesti vastuuvapaus tilivuodelta 2017.

16 § Ilmoitusasiat
Pekka Rossi kertoi, että seurakunnan omistamalle tilalle Lintula II on valmistunut merkitty ulkoilupolku.
17. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja antoi liitteen 4 mukaisen valitusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 19.00.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

