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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 30.10.2018 klo 18.00 - 19.15

Paikka

Hännilän leirikeskus, Hankasalmentie 723, 41520 Hankasalmi

Osallistujat
Läsnä
Gustafsson Arto, puheenjohtaja
Kemppainen Toini, varapuheenjohtaja
Heikkinen Mirja-Liisa, 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

Laitinen Mikko, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Pitkänen Tiina, kirkkovaltuuston sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus
Paikka ja aika

Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Hankasalmi 5.11.2018

Teija Hyvönen
Leena Jäntti
Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Todistaa

Tiina Pitkänen, sihteeri

Pöytäkirjaotteen oikeaksi
todistaa

Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ____.____.2018

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
27. §
Kokouksen avaus
Koska valtuuston puheenjohtaja ei ollut paikalla, kokouksen puheenjohtaja
toimi valtuuston varapuheenjohtaja Toini Kemppainen, joka avasi kokouksen.
Kirkkoherra piti alkuhartauden.

28. §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Liite 1

Kokouskutsu (liite 1) on pidetty seurakunnan ilmoitustaululla
kirkkoherranvirastossa ajalla 16.10. – 30.10.2018 Valtuutetuille on postitettu
kokouksen esityslista 16.10.2018. Kokouksesta ilmoitetaan Hankasalmen Sanomissa
25.10.2018.

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

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Kokouksen osallistujat merkittiin pöytäkirjaan. Todettiin, että
kirkkovaltuuston jäsenistä paikalla on 10/17:sta, joten todettiin, että
kokous on laillinen ja päätösvaltainen,

29. §
Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
Selvitys:

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirjantarkistajina olisivat vuorossa Teija Hyvönen ja Leena Jäntti,
varalla Yrjö Korhonen. Pöytäkirjantarkistajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Puheenjohtajan esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa
5.11.2018 klo 15 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 6.11. – 7.12.2018 virastoaikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla olevalla kuulutuksella.
Päätös:

Esityksen mukainen.

30. §
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:

Esityksen mukainen.

31. §
Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2019 ja talousarvion suunnitteluperusteet

Selvitys:
kn 25.9.2018
85 §

Seurakunnan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2014 alkaen 1,95 %.
Kirkollisverokertymä vuosittain on ollut:
2014
940.724

Puheenjohtaja

2015
905.773

2016
869.537

Pöytäkirjan tarkastaja

2017
876.482
Pöytäkirjan tarkastaja
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Eli vuosina 2014 – 2017 kirkollisverotulot on vähentynyt 64.242 €
vaikka veroprosentti on pysynyt samana.
Vuonna 2017 kirkollisverotulot kuitenkin kasvoivat ed. vuoteen verrattuna, vaikka
jäsenmäärä väheni 131 henkilöllä ed.vuodesta. Selvää yksittäistä syytä
tähän kasvuun ei ole, vaan koostuu useammasta tekijästä.
Seurakunnan jäsen maksa keskimäärin kirkollisveroa 211 €/vuosi.
Mikäli jäsenmäärän väheneminen pysyy nykyisellä tasolla (90 hlö/vuosi)
vuodelle 2019 arvioitava kirkollisvero 1,95 %:lla olisi noin 829.000 €.
Verotulojen ennustaminen on kuitenkin hankalaa, koska esim. vuoden
2018 veroja tilitetään useamman seuraavan vuoden aikana.
Seurakunta saa myös valtionrahoitusta, jota maksetaan kunnan väkiluvun perusteella
n. 97.0000 euroa vuonna 2019.
Vuonna 2017 valtionrahoitusta tuli 102.177,60 €. Kunnan väkiluku on
laskenut vuosittain, joten tämä vaikuttaa alentavasti myös seurakunnan saamaan
valtionrahoitukseen.
Vaikka kirkollisverotulot ovat seurakunnasamme vähenemään päin, ei
veroprosentin nosto ole oikea tapa korjata seurakunnan taloutta vaan
säästöjä on pyrittävä löytämään muilla keinoin. Lisäksi veroprosentti
on jo nyt yli keskitason.
Vt. talouspäällikön esitys:
Esitän kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
että vuoden 2019 tuloveroprosentiksi määrätään 1,95 % ja talousarvio ja toimintasuunnitelma perustuvat tällöin 829.000 euron kirkollisverotuloon ja 97.000 euron
valtionrahoitukseen.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

-----------kv 30.10.2018
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019 tuloveroprosentiksi
määrätään 1,95 % ja talousarvio ja toimintasuunnitelma perustuu 829.000 euron
kirkollisverotuloon ja 97.000 euron valtionrahoitukseen.

Päätös:

Päätettiin vuoden 2019 tuloveroprosentiksi kirkkoneuvoston
esityksen mukaisesti 1,95 ja talousarvio ja toimintasuunnitelma perustuu
829.000 euron kirkollisverotuloon ja 97.000 euron valtionrahitukseen.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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32.§ Toimintastrategia kiinteistökannan vähentämiseksi
Selvitys:
kn 25.9.2018
89 §
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Liite 2

Seurakunnan omistuksessa on monta kiinteistöä: kirkko, siunauskappeli +
muut hautausmaan rakennukset, kk seurakuntatalo,
Niemisjärven srk-koti, leirikeskus Hännilä ja virastokeskus.
Aseman seurakuntakoti sijaitsee As Oy Hankasalmen Seurala-nimisessä
asunto-osakeyhtiössä, joten sen myyminen on kirkkoneuvostolle kuuluva
asia. (irtainta omaisuutta) mutta kokonaisuuden kannalta hyvä käsitellä
samalla kun käsitellään kiinteistöjen myyntiä.
Seurakunnan tulot ovat pienemään päin ja talous ei kestä tulevaisuudessa
näin isoa kiinteistökantaa.
Lisäksi joissakin kiinteistöissä seurakunnan toiminta on vähäistä ja onkin
syytä alkaa pohtimaan voidaanko joistakin kiinteistöistä luopua.
Kirkko ja hautausmaan rakennukset ovat sellaisia, mistä ei voida luopua.
Myös kirkonylän srk-talolla on paljon käyttöä ja tarpeellinen seurakunnan
toiminnalle.
Muiden kiinteistöjen osalta (leirikeskus, virasto, as ja Niemisjärvi) on selvitetty vuosittaiset käyttökulut sekä mihin toimintaan seurakunta kiinteistöä tarvitsee ja kuinka
monena päivänä/vuosi. Liite 2.
Työntekijöille on tehty kysely kiinteistöjen vähentämisen osalta ja
alla kooste palautteista:
Seurakunnan toiminnan kannalta vähäisimmällä käytöllä on leirikeskus,
mikä on myös kallein ylläpidettävä. Kaikki leirikeskuksessa pidettävä
toiminta on mahdollista siirtää muualle, kk srk-talolle ja toisiin
leirikeskuksiin, esim. Partaharju.
Virastokeskuksessa on monta työhuonetta, joista osa vähällä käytöllä.
Työhuoneiden siirtäminen esim. kk srk-talolle edellyttää siellä
jonkinlaisia rakennusjärjestelyjä, mutta ei lienee mahdoton toteuttaa.
Asemalla ja Niemisjärvellä järjestettävät kerhot, piirit ym. siirrettävissä
toisiin tiloihin (vuokratilat) tai sitten toimintoja voisi ainakin osittain
yhdistää.
Kyseisissä kiinteistöissä ei ole lähivuosina tehty isompia korjauksia,
mutta tulevaisuudessa niiltä ei vältytä.
Onkin syytä miettiä tarkoin, onko taloudellisesti ja toiminnallisesti
järkevää sijoittaa pääomaa monen kiinteistön ylläpitoon tai peruskorjauksiin
vain keskitetäänkö toiminta esim. kirkonkylän seurakukuntatalolle
niin paljon kuin mahdollista.

Vt. talouspäällikön esitys:
Esitän kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle että tehdään
päätökset toimitilojen vähentämiseksi laitamalla niitä myyntiin avoimella
aikataululla.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Vt. talouspäällikön kokouksessa tekemä muutosesitys:
Esitän kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että
kiinteistökulujen vähentämiseksi luovutaan Hännilän leirikeskuksesta,
virastokeskuksesta sekä Aseman ja Niemisjärven seurakuntakodeista
avoimella aikataululla.

Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys yksimielisesti.

--------kv 30.10.2018
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistökulujen vähentämiseksi
luovutaan Hännilän leirikeskuksesta, virastokeskuksesta sekä Aseman ja
Niemisjärven seurakuntakodeista avoimella aikataululla.

Päätös:

Susanna Manninen kannatti kirkkoneuvoston esitystä eikä muita
esityksiä tullut, joten päätettiin yksimielisesti, että
kiinteistökulujen vähentämiseksi luovutaan Hännilän leirikeskuksesta,
virastokeskuksesta sekä Aseman ja Niemisjärven seurakuntakodeista
avoimella aikataululla.

33. § Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteistyösopimuksen ja siihen liittyvien
johtosääntöjen hyväksyntä
Liite 3 - 5

Selvitys:
kn 25.9.2018
92 §
Keski-Suomen kehitysvammaistyön johtokunta on esittänyt Keski-Suomen seura
kuntien kehitysvammaistyön yhteistoimintasopimukseen (liitteenä), Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan johtosääntöön (liitteenä) ja KeskiSuomen kehitysvammaistyön papin johtosääntöön (liitteenä) joitakin päivityksiä.
Keski-Suomen seurakunnat ovat solmineet kehitysvammaistyön yhteistoimintasopimuksen vuonna 1989. Yhteinen kehitysvammaistyön papin virka sijoitettiin
Suolalahden seurakuntaan. Vuona 2007 seurakuntaliitoksen myötä kehitysvammaistyön
hallinto ja papin virka siirtyivät Äänekosken seurakunnalle.
Kehitysvammaistyössä ja sopijaseurakunnissa tapahtuneet muutokset vaativat
sopimuksen ja johtosääntöjen tekstisisällön päivittämistä ajantasaisiksi. Kysymys ei ole
uudesta sopimuksesta vaan sopimuksen tekstisisällön tarkastamisesta ja päivittämisestä
ajankohtaiseksi. Johtokunta on toivonut, että johtokunnan jäsenten toimikausi kestäisi
nykyisen kahden vuoden sijasta neljä vuotta.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Hyväksymällä päivitetyn yhteistoimintasopimuksen ja siihen liittyvät johtosäännöt
Hankasalmen seurakunta jatkaa vuosia jatkunutta yhteistoimintaa ja osallistuu seurakunnan väkiluvun osoittamassa suhteessa päätoimisen kehitysvammaistyön papin viran
rahoittamiseen.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevia Keski-Suomen seurakuntien
kehitysvammaistyön yhteistoimintasopimuksen, Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan johtosäännön ja Keski-Suomen kehitysvammaistyön
papin johtosäännön hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

-------kv 30.10.2018
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevia Keski-Suomen seurakuntien
kehitysvammaistyön yhteistoimintasopimuksen, Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan johtosäännön ja Keski-Suomen kehitysvammaistyön
papin johtosäännön hyväksymistä.

Päätös:

Esityksen mukainen.

34 § Ilmoitusasiat
Kirkkoherra ilmoitti, että on hakenut virkavapaata 6.11.2018 – 14.5.2019.
35. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15 ja antoi liitteen 6 mukaisen
valitusosoituksen joka liitetään pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

