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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikko 27.3.2019 klo 18.00 – 18.51

Paikka

Seurakuntatalo, Pappilantie 4, 41520 Hankasalmi

Osallistujat

Gustafsson Arto, puheenjohtaja
Manninen Antero, varapuheenjohtaja
Heikkinen Mirja-Liisa
Hyvärinen Raimo
Hyvönen Teija
Häkkinen Pekka
Jäntti Leena
Karjalainen Salme
Kovanen Raili
Kärkkäinen Marjaana
Matilainen Pirkko
Mäkelä Tarja
Oikari Kirsi
Oksanen Katriina
Pöyhönen Esko
Pöyhönen Lahja
Romo Keijo
Rossi Pekka
Skantz Pirjo
Jalkanen Sanna, varajäsen
Valtavaara Raili, varajäsen
Karjalainen Teuvo, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Pitkänen Tiina, sihteeri

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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x
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Käsiteltävät asiat

§§ 15 - 24

Sivut 1 - 9

Arto Gustafsson
Puheenjohtaja

Tiina Pitkänen
Sihteeri

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Hankasalmi 1.4.2019

Salme Karjalainen

Raili Kovanen

Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 2.4.2019 – 2.5.2019

Todistaa

Tiina Pitkänen

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

15. § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Arto Gustafsson avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden
ja laulettiin virsi no 78.
16. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Liite 1

Kokouskutsu (liite 1) on pidetty seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa ajalla 12.3. – 27.3.2019. Valtuutetuille on postitettu
kokouksen esityslista 12.3.2019. Kokouksesta on ilmoitettu Hankasalmen Sanomissa 21.3.2019.

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

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Päätös:

Kokouksen osallistujat merkittiin pöytäkirjaan. Paikalla oli 19:sta valtuutetusta
16 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

17. § Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
Selvitys:

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Puheenjohtajan esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajina vuorossa olisivat Pekka Häkkinen ja Leena Jäntti, varalla
Salme Karjalainen.
Pöytäkirja tarkistetaan taloustoimistossa 1.4.2019 klo 15 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 2.4. – 2.5.2019 virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Pekka Häkkinen ja Leena Jäntti ilmoittivat, että eivät ole käytettävissä
pöytäkirjantarkistajiksi.
Puheenjohtajan kokouksessa tekemä muutosesitys
Valitaan aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkistajiksi Salme Karjalainen ja
Raili Kovanen, varalle Marjaana Kärkkäinen.
Päätös:

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkistajiksi Salme Karjalainen ja Raili Kovanen,
varalle Marjaana Kärkkäinen.

18 .§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Selvitys:

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

Puheenjohtajan esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Puheenjohtaja

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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19. § Katualueen ostotarjous

Liitteet 2 - 4

Pekka Häkkinen, Leena Jäntti ja Esko Pöyhönen jääväsivät itsensä eivätkä osallistuneet
tämän pykälän käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

kn 6.2.2019/
6§
Tämän pykälän käsittelyn ajaksi Leena Jäntti, Pekka Häkkinen ja Esko Pöyhönen
jääväsivät itsensä (Hankasalmen kunnanhallituksen jäseniä) ja poistuivat paikalta.
Paikalle saapuivat: Katriina Oksanen (Leena Jäntin varajäsen) Keijo Romo (Pekka
Häkkisen varajäsen) ja Mirja-Liisa Heikkinen (Esko Pöyhösen varajäsen)

Selvitys:

Hankasalmen kirkonkylän Kirkkotien katualueesta osa on Hankasalmen seurakunnan
omistuksessa. Kunnan eikä myöskään seurakunnan arkistosta ole löytynyt asiakirjoja
katualueen haltuunotosta, joten Hankasalmen kunta on tehnyt katualueesta
30.11.2018 päivätyn ostotarjouksen:
” Hankasalmen kunta tarjoutuu ostamaan Hankasalmen seurakunnalta liitekarttaan
(liite 2) merkityn katualueen 1.500 eurolla. Katualue muodostuu kiinteistöistä
077-403-13-47 Kirkkoranta ja 077-403-35-2 Kirkkopuisto. Pinta-alaltaan kyseessä
on n. 3100 m2 suuruinen alue.”

Hankasalmen kunnan tekninen päällikkö on lisäksi lähettänyt vielä selventävän
karttaotteen, (liitteet 3 ja 4) missä ostotarjouksen kohteena olevat alueet on merkitty
tarkemmin.
Ostotarjouksen olevan kohteen pinta-alat kiinteistöittäin on:
077-403-35-2 Kirkkopuisto, noin 276 m2
077-403-13-47 Kirkkoranta, noin 2840 m2
Koska Hankasalmen kunta on jo katualueet rakentanut seurakunnan kiinteistöille,
on myös tarkoituksenmukaisinta hyväksyä Hankasalmen kunnan tekemä ostotarjous.
Kyseessä on hivenen erikoislaatuinen kaupan kohde, joten kiinteistöarvio kohteista
ei lienee tarpeen.
Vt. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että myydään Hankasalmen kunnalle
ostotarjouksen perusteella määräalat (katualueet) kiinteistöistä 077-403-35-2
Kirkkopuisto, kooltaan 276 m2 ja 077-403-13-47 Kirkkoranta, kooltaan 2840 m2.
Pinta-ala yhteensä 3116 m2. Kauppahinta on 1.500 €.
Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy kiinteistöjen kaupan, lähetetään se edelleen
tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kaupasta tehdään esikauppakirja, nähtävänä kokouspaikalla.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Päätös:

Esitetään kirkkovaltuustolle, että myydään Hankasalmen kunnalle määräalat
(katualueet) kiinteistöistä 077-403-35-2 Kirkkopuisto, kooltaan 276 m2 ja
077-403-13-47 Kirkkoranta, kooltaan 2840 m2. Pinta-ala yhteensä 3116 m2.
Kauppahinta 1.500 €.
Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy kiinteistöjen kaupan, lähetetään se edelleen
tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

-------

kv 27.3.2019/
19. §
Esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että myydään Hankasalmen kunnalle
määräalat (katualueet) kiinteistöistä 077-403-35-2 Kirkkopuisto, kooltaan 276 m2 ja
077-403-13-47 Kirkkoranta, kooltaan 2840 m2. Pinta-ala yhteensä 3116 m2.
Kauppahinta 1.500 €.
Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy kiinteistöjen kaupan, lähetetään se edelleen
tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

20. § Seurakunnan hankintaohjeen päivitys

Liite 5

kn 6.2.2019/
10. §
Selvitys:

Kirkkovaltuuston kokouksessa 1.11.2017/30 § on vahvistettu seurakunnan
hankintaohje. Hankinta ilman kilpailua eli suorahankinta on mahdollinen
kynnysarvon alittavissa hankinnoissa jos hankinnan arvo on vähäinen tai jos
tarjouskilpailun järjestäminen olisi:
- ilmeisen kohtuutonta
- epätarkoituksen mukaista tai
- aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia mahdollisesti tulevaan hyötyyn nähden.

Vt. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että päivitetään 1.11.2017/30 § vahvistettu
hankintaohje liitteen 4 mukaan.
Muutokset on merkitty hankintaohjeeseen punaisella, muilta osin hankintapäätös
säilyy ennallaan.
Päätös:

Esitetään kirkkovaltuustolle, että päivitetään 1.11.2017/30 § vahvistettu
hankintaohje liitteen 4 mukaan.
Muutokset on merkitty hankintaohjeeseen punaisella, muilta osin hankintapäätös
säilyy ennallaan.

------

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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kv 27.3.2019/
20 . §
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että päivitetään 1.11.2017/ 30. § vahvistettu
hankintaohje liitteen 5 mukaan.
Muutokset on merkitty hankintaohjeeseen punaisella, muilta osin hankintapäätös
säilyy ennallaan

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

21. § Määrärahan ylitykset vuonna 2018

Liite 6

kn 7.3.2019/
31. §
Selvitys

Vuoden 2018 vahvistetussa talousarviossa sitovuustasoksi on päätetty
tulosyksikkötaso (työala/kustannuspaikka)
Määrärahan ylityksistä tuli joillakin työaloilla/kustannuspaikoilla.

Vt. talouspäällikön esitys
Käydään läpi liitteestä kolme ilmenevät talousarvion ylitykset ja esitetään
se edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:

Käytiin läpi määrärahan ylitykset vuonna 2018 ja esitetään ne
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

------kv 27.3.2019/
21. §
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi määrärahan
ylitykset vuonna 2018.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

22. § Lisätalousarvio vuodelle 2019
kn 7.3.2019/
32. §
Selvitys:

Kirkkovaltuusto on päättänyt kokouksessaan 31.10.2018/32 § luopua Hännilän
leirikeskuksesta, virastokeskuksesta sekä Niemisjärven ja aseman seurakuntakodeista avoimella aikataululla.
Ennekuin mitään päätöksiä ko. kiinteistöjen luopumisesta voidaan
tehdä, on selvitettävä kiinteistöjen kunto.
Kiinteistötyöryhmä on kokoontunut 20.2.2019 ja päätyi siihen tulokseen, että

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle kuntotutkimuksen teettämistä
leirikeskukseen ja virastokeskukseen.
Vuoden 2019 talousarviossa ei määrärahoja näihin ole varattuna.
Tämän lisäksi hautausmaalle pitää uusia ajettava ruohonleikkuri, eikä tähän
ole varauduttu talousarviossa.
Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan 29.1.2019/4 § myöntänyt
verotulojen täydennysavustusta vuodelle 2019 16.846 €. Tätä ei ole vuoden
2019 talousarviossa.
Seurakunta päätti myydä kaksi kiinteistöä vuonna 2018, Kiila-niminen tila
sekä määräala (peltoalue) Hännilä-nimisestä tilasta.
Kauppakirjat on tehty vuonna 2019 ja kauppahinnoista tuloutuu osa vuodelle 2019.
Vt. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat
lisäykset/muutokset vuoden 2019 talousarvioon:
Tuloslaskelmaosa, Hännilä
435100 Rakennusten suunnittelupalvelu

6.200 €

Tuloslaskelmaosa, Virastokeskus
435100 Rakennusten suunnittelupalvelu

6.000 €

Tuloslaskelmaosa (1006010000)
540000 Verotulojen täydennysavustus

16.846 €

Tuloslaskelmaosa, maa –ja metsätalous
382000 Myyntituotot pysyvistä vastaavista

12.000 €

Investointiosa, hautausmaan koneet ja laitteet
125000 Muut koneet ja kalusto

6.500 €

Mikäli kiinteistöissä tehtävät kuntotutkimukset aiheuttavat jatkotoimenpiteitä
ja kustannuksia, siirretään kustannukset investointiosaa. Tässä vaiheessa
käsitellään vuosikuluina.
Näiden lisäysten ja muutosten jälkeen vuoden 2019 talousarvio on alijäämäinen
27.724 €. (ennen muutoksia alijäämäinen 44.370 €)
Vt. talouspäällikön kokouksessa tekemä muutosesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat
lisäykset/muutokset vuoden 2019 talousarvioon:

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

HANKASALMEN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA 2/2019
8
KIRKKOVALTUUSTO
27.3.2019
_______________________________________________________________________________________

Tuloslaskelmaosa, Hännilä
435100 Rakennusten suunnittelupalvelu

6.200 €

Tuloslaskelmaosa, Virastokeskus
435100 Rakennusten suunnittelupalvelu

6.000 €

Tuloslaskelmaosa (1006010000)
540000 Verotulojen täydennysavustus
Tuloslaskelmaosa, maa –ja metsätalous
382000 Myyntituotot pysyvistä vastaavista
Investointiosa, hautausmaan koneet ja laitteet
125000 Muut koneet ja kalusto
Tuloslaskelmaosa, siunauskappeli
460000 Kalusteet, katafalkki

16.846 €
12.000 €
6.500 €
2.500 €

Mikäli kiinteistöissä tehtävät kuntotutkimukset aiheuttavat jatkotoimenpiteitä
ja kustannuksia, siirretään kustannukset investointiosaa. Tässä vaiheessa
käsitellään vuosikuluina.
Näiden lisäysten ja muutosten jälkeen vuoden 2019 talousarvio on alijäämäinen
30.224 €. (ennen muutoksia alijäämäinen 44.370 €)
Päätös:

Esityksen mukainen

-----kv 27.3.2019/
22. §
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat
lisäykset/muutokset vuoden 2019 talousarvioon:
Tuloslaskelmaosa, Hännilä
435100 Rakennusten suunnittelupalvelu

6.200 €

Tuloslaskelmaosa, Virastokeskus
435100 Rakennusten suunnittelupalvelu

6.000 €

Tuloslaskelmaosa (1006010000)
540000 Verotulojen täydennysavustus

16.846 €

Tuloslaskelmaosa, maa –ja metsätalous
382000 Myyntituotot pysyvistä vastaavista

12.000 €

Investointiosa, hautausmaan koneet ja laitteet
125000 Muut koneet ja kalusto
Tuloslaskelmaosa, siunauskappeli
460000 Kalusteet, katafalkki
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

6.500 €
2.500 €
Pöytäkirjan tarkastaja
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Mikäli kiinteistöissä tehtävät kuntotutkimukset aiheuttavat jatkotoimenpiteitä
ja kustannuksia, siirretään kustannukset investointiosaa. Tässä vaiheessa
käsitellään vuosikuluina.
Näiden lisäysten ja muutosten jälkeen vuoden 2019 talousarvio on alijäämäinen
30.224 €. (ennen muutoksia alijäämäinen 44.370 €)
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

23. § Ilmoitusasiat
1. Kirkkoneuvosto pyytänyt Kuopion tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä
Suvi-Orvokki Kunnastolle Hankasalmen seurakunnan seurakuntapastoriksi
1.4.2019 alkaen.
2. Kirkkoneuvosto valinnut Tiina Pitkäsen talouspäällikön virkaan 1.6.2019 alkaen
24. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja antoi liitteen 7 mukaisen valitusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 18.51

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

