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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikko 5.6.2019 klo 18.00 – 19.32

Paikka

Seurakuntatalo, Pappilantie 4, 41520 Hankasalmi

Osallistujat

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

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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x
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Käsiteltävät asiat

§§ 25 - 36

Sivut 1 - 9

Arto Gustafsson
Puheenjohtaja

Tiina Pitkänen
Sihteeri

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Hankasalmi 7.6.2019

Marjaana Kärkkäinen
Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Pirkko Matilainen

Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 10.6. – 11.7.2019

Todistaa
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

25. § Kokouksen avaus
Laulettiin virsi 571 jonka jälkeen kirkkoherra piti alkuhartauden.

26. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Liite 1

Kokouskutsu (liite 1) on pidetty seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa ajalla 20.5. – 5.6.2019. Valtuutetuille on postitettu
kokouksen esityslista 20.5.2019. Kokouksesta on ilmoitettu Hankasalmen Sanomissa 29.5.2019.

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,
joten todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

27. § 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 Marjaana Kärkkäinen ja Pirkko Matilainen, varalla
Tarja Mäkelä.
Pöytäkirja tarkistetaan taloustoimistossa 7.6.2019 klo 15 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 10.6. – 11.7.2019 virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

28. § 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.
Puheenjohtajan kokouksessa tekemä muutosesitys:
Otetaan esityslistalle kirkkoneuvoston 5.6.2019 kokouksessa tekemä esitys
kirkkovaltuustolle: Kiinteistökannan toimintastrategian muuttaminen.
(kn 5.6.2019/77 §)
Tämän lisäyksen johdosta muutetaan pykäläksi 34:
Kiinteistökannan toimintastrategian muuttaminen.
Tämän muutoksen johdosta esityslistassa pykälästä 34 alkaen numerointi muuttuu
yhtä isommaksi.

:

Antero Manninen esitti Raimo Hyvärisen kannattamana, että hyväksytään
puheenjohtajan kokouksessa tekemä muutosesitys kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Puheenjohtaja

Muita esityksiä ei tullut, joten hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan kokouksessa
tekemä muutosesitys kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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29. § Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus

Liite 2

kn 17.4.2019/41. §
Selvitys:

Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat
kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 §:ssä. Talousarviovuodelta on laadittava
tilinpäätös seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on
tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarittaessa 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.
Vuoden 2018 talousarvion mukainen tulos oli alijäämäinen 66.025 €.
Metsän myyntituloja saatiin 52.394 €, talousarviossa oli 80.000 €. Puukauppa kyllä
tehtiin mutta hakkuu toteutuu vuonna 2019 ja myös tulot kirjautuvat vuodelle 2019.
Henkilöstökulut olivat 641.580 €, talousarvioon verrattuna säästöä tuli 50.128 €.
Toimintakate oli – 825.924 €, talousarviossa – 859.225 €. Toimintakatteessa
ei ole mukana mitään kertaluonteisia myyntieriä.
Verotulot ja valtionrahoitus olivat 899.883 €, talousarviosta jäätiin 25.346 €.
Verotulot olivat 77.000 euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna.
Tilinpäätöksen mukainen vuosikate on 15.432 euroa positiivinen, mutta
poistojen ja poistoeron jälkeen tilikauden tulos on 35.406,74 € alijäämäinen.
Hautainhoitorahaton tilinpäätös osoittaa vuodelta 2018 3.779,27 euron
ylijäämää.

Vt. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. oikeuttaa vt. talouspäällikön tekemään tilinpäätökseen mahdolliset
tekniset ja sanalliset pienet korjaukset, nämä eivät kuitenkaan saa
vaikuttaa tilikauden tulokseen
2. hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen
3. antaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tilintarkastusta ja arviointia varten
4. antaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1. vahvistaa tilinpäätöksen ja
2. hyväksyy toimintakertomukseen sisältyvän esityksen tilikauden
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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tuloksen käsittelystä
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

---------

kv 5.6.2019/29 §
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1. vahvistaa tilinpäätöksen ja
2. hyväksyy toimintakertomukseen sisältyvän esityksen tilikauden tuloksen
käsittelystä.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen
ja hyväksyä toimintakertomuksessa sisältyvän esityksen tilikauden tuloksen
käsittelystä
”tilikauden 1.1. – 31.12.2018 alijäämä 35.406,74 € siirretään taseeseen
edellisten tilikausien yli/alijäämä-tilille.”

30. § Tilintarkastajan lausunto vuodelta 2018
kn 16.5.2019/66 §
Selvitys:

Seurakunnan vuoden 2018 talouden ja hallinnon tarkastus suoritetaan 15.5.2019.
Tarkastuksen suorittaa JHT Jarmo Jäspi. (BDO Audiator Oy)
Tilintarkastuskertomus nähtävänä kokouspaikalla.

Vt. talouspäällikön esitys:
Tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus esitetään kirkkovaltuustolle
vastuuvapauden myöntämistä varten tilivelvollisille tilivuodelta 2018.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

-------kv 5.6.2019/30 §
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastajan laatiman tilintarkastuskertomuksen
kirkkovaltuustolle vastuuvapauden myöntämistä varten tilivelvollisille
tilivuodelta 2018.

Päätös:

Kirkkovaltuusto myönsi yksimielisesti vastuuvapauden tilivelvollisille
tilivuodelta 2018.

31. § Tilintarkastajan valinta vuosille 2019 – 2022
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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kn 16.5.2019/60 §
Selvitys:

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan
vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden
varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tarkastaja.
Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tarkastaja.
Seurakunnan tilintarkastuksen on suorittanut viime valtuustokaudella BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö, tilintarkastajan on ollut Erja Laaksonen ja marraskuusta 2018
alkaen JHT, HT Jarmo Jäspi. Tarkastuspäiviä on ollut keskimäärin 3 vuodessa.
BDO Audiator Oy:ltä on saatu tarjous hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista
vuosille 2019-2022.
Vastuunalaisen tilintarkastaja on JHT, HT Jarmo Jäspi,
Kuluvan valtuustokauden 2019 – 2022 tarkastuksen hinta on arvioidun mukaan
13.000 €.

Vt. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan hallinnon ja
talouden tarkastajaksi valitaan valtuustokaudelle 2019 – 2022
tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana toimii
JHT, HT Jarmo Jäspi.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

------kv 5.6.2019/31 §
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan hallinnon ja
talouden tarkastajaksi valitaan valtuustokaudelle 2019 – 2022
tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana toimii
JHT, HT Jarmo Jäspi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

32. § Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2020
kn 26.5.2019/67 §

Selvitys:

Puheenjohtaja

Seurakunnan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2014 alkaen 1,95 %.
Kirkollisverokertymä on ollut viime vuosina:

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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2014
940.724

2015
905.773

2016
869.537

2017
876.482

2018
799.577

2019 arvio
829.000

Lisäksi seurakunta saa valtionrahoitusta, mikä oli vuonna 2018 100.306 €.
Valtionrahoituksen maksuperusteena on kunnan väkiluku. Vuodelle 2019
on valtionrahoitusta arvioitu tulevan 97.000 €.
Verotulot ja valtionrahoitus on seurakunnan pääasiallinen tulonlähde ja nämä
eivät näyttäisi kasvavan seurakunnassamme, päinvastoin.
Jäsenmäärä pienenee noin 80 henkilöä vuosittain joten se pienentää myös verotuloa.
Kulurakenne ei kuitenkaan pienene samassa suhteessa. Suurimmat menoerät ovat
henkilöstö- ja kiinteistökulut.
Seurakunnassa onkin jo tehty periaatepäätös, että jostakin/joistakin kiinteistöistä
on luovuttava.
Tuloveroprosentin nostolle olisi tarvetta, mutta jo tällä hetkellä tuloveroprosentti on
yli keskitason ja talouden tasapainottaminen on tapahduttava muilla keinoin
kuin tuloveroprosenttia nostamalla.
1,95 %:n kirkollisvero toisi verotuloja vuodelle 2020 noin 800.000 €.
Vt. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2020 tuloveroprosentiksi
määrätään 1,95 %.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

--------

kv 5.6.2019/32 §
Esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2020 tuloveroprosentiksi
määrätään 1,95 %.

Vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 1,95.

33. § Lisämääräraha kirkon paloilmoitinkentän laitteiden uusimiseen
kn 16.5.2019/62 §
Selvitys:

Puheenjohtaja

Kirkon paloilmoitin keskus on uusittu muutama vuosi sitten, mutta silloin ei
uusittu ns. ilmaisimia.
Keski-Suomen pelastuslaitokselta on tullut 22.3.2019 korjauskehotus, koska
kirkon paloilmoittimet ovat tehneet paloilmoituksia, jotka ovat kaikeksi
onneksi osoittautuneet aiheettomiksi.
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Näitä aiheettomia palohälytyksiä on tullut useita vuodessa vuodesta yli kymmenen
vuoden ajalla.
Pelastuslaitos on laskuttanut aiheettomista hälytyksistä, mikäli niitä on ollut
enemmän kuin 3 12 kuukauden aikana.
Korjauskehotuksen jälkeen on tilattu Palset Oy vaihtamaan ilmaisimet.
Uusittu paloilmoitinkeskus antaa nyt mahdollisuuden asentaa ilmaisimet
siten, että paloilmoitinkeskuksessa näkyy heti, mikä ilmaisin hälyttää.
Aikaisemmin näki vain ryhmän, mutta ei hälyttävää ilmaisinta.
Lisäksi ilmaisimia voidaan säätää paloilmoitinkeskuksen kautta.
Korjaus toimenpiteet on jo suoritettu, vaikka määrärahaa ei ole, koska
kyseessä on ns. hätäkorjaus. Tällä toimenpiteellä vältytään myös
aiheettomien paloälytysten maksuilta (635 €/krt)
Vt. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
vuoden 2019 lisätalousarvioon:
Investointiosa
Kirkon koneet ja kalusteet
(tasapoisto 5 vuotta)
Päätös:

11.000 €

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

---------

kv 5.6.2019/33 §
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
vuoden 2019 lisätalousarvioon:
Investointiosa
Kirkon koneet ja kalusteet
(tasapoisto 5 vuotta)

Päätös

11.000 €

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

34. § Kiinteistökannan toimintastrategian muuttaminen
kn 5.6.2019/77 §
Selvitys:

Puheenjohtaja

Kirkkovaltuuston kokouksessaan 30.10.2018/32 § on tehty päätös:
”… kiinteistökulujen vähentämiseksi luovutaan Hännilän leirikeskuksesta,
virastokeskuksesta sekä aseman ja Niemisjärven seurakuntakodeista.”

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Päätöksen teon yhteydessä ei ole kuitenkaan selvitetty perin pohjin missä
kyseisissä kiinteistöissä olevat toiminnat järjestetään mikäli niistä luovutaan ja mikä on
eri toimialojen tilankäyttötarve tulevaisuudessa.
Talouspäällikön esitys:
Tehdään kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.
Talouspäällikkö esittää käydyn keskustelun pohjalta, että kirkkovaltuusto kumoaa
30.10.2018/ 32 § tehdyn päätöksen asian keskeneräisyyden vuoksi.
Lisäksi kirkkovaltuusto antaa kirkkoneuvostolle kiinteistötyöryhmän ja muiden
tarvittavien asiantuntijoiden avustuksella tehtäväksi ryhtyä valmiselemaan
uutta ehdotusta, ottaen huomioon mahdollisuudet kiinteistöjen käytön uudelleen
järjestelyjä, toiminnan uudelleen järjestelyä sekä mahdollisia kiinteistöistä
luopumisia ajatellen.
Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty esitys yksimielisesti.

-----kv 5.6.2019
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää käydyn keskustelun pohjalta, että kirkkovaltuusto kumoaa
30.10.2018/ 32 § tehdyn päätöksen asian keskeneräisyyden vuoksi.
Lisäksi kirkkovaltuusto antaa kirkkoneuvostolle kiinteistötyöryhmän ja muiden
tarvittavien asiantuntijoiden avustuksella tehtäväksi ryhtyä valmiselemaan
uutta ehdotusta, ottaen huomioon mahdollisuudet kiinteistöjen käytön uudelleen
järjestelyjä, toiminnan uudelleen järjestelyä sekä mahdollisia kiinteistöistä
luopumisia ajatellen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

35. § Ilmoitusasiat
1. Niemisjärven seurakuntakodin ohjausryhmän kokous 12.6.2019 klo 18
Niemisjärven seurakuntakodilla.
2. Piispa Jari Jolkkonen vierailee seurakunnassa syksyllä, ajankohta tarkentuu
myöhemmin
36. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja antoi liitteen 3 mukaisen valitusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 19.32.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

