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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikko 22.9.2021 klo 18.00 – 18.30

Paikka

Hankasalmen kirkko, Kirkkotie 2, 41520 Hankasalmi

Osallistujat

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

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Pöytäkirjan tarkastaja
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Käsiteltävät asiat

§§ 29 - 37

Sivut 1 - 10

Arto Gustafsson
Puheenjohtaja

Tiina Pitkänen
Sihteeri

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Hankasalmi 24.9.2021

Salme Karjalainen
Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Pirkko Matilainen

Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa
27.9. – 28.10.2021 virastoaikana

Todistaa
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

29. § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.
30. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Liite 1

Kokouskutsu (liite 1) on pidetty seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa ajalla 8.9. – 22.9.2021 Valtuutetuille on toimitettu
kokouksen esityslista 8.9.2021 postitse. Kokouksesta ilmoitetaan Hankasalmen Sanomissa 16.9.2021.

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

Puheenjohtaja

Merkittiin läsnäolijat pöytäkirjaan, paikalla oli 13/19 valtuutetusta
joten todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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31. § 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 Salme Karjalainen ja Raili Kovanen, varalla
Marjaana Kärkkäinen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkistetaan 24.9.2021 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä 27.9. – 28.10.2021 välisenä aikana
kirkkoherranvirastossa virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Puheenjohtajan kokouksessa tekemä muutosesitys:
Raili Kovanen ei ole paikalla, joten valitaan hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi
Pirkko Matilainen.
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Salme Karjalainen ja Pirkko Matilainen,
varalle Marjaana Kärkkäinen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkistetaan 24.9.2021 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä 27.9. – 28.10.2021 välisenä aikana
kirkkoherranvirastossa virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

32. § 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.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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33. § Eropyyntö kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä
kn 12.7.2021/
66 §
Selvitys:

Kirkkovaltuuston jäsen Mirja-Liisa Heikkinen on lähettänyt 15.6.2021 sähköpostin,
jolla pyytää eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Hankasalmen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä ja tällä hetkellä
ei ole yhtään varajäsentä.
Mirja-Liisa Heikkinen on myös kirkkoneuvoston jäsenen Esko Pöyhösen
henkilökohtainen varajäsen. Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston
jäsenen pitää olla seurakuntavaaleissa vaalikelpoinen henkilö, joten Mirja-Liisa
Heikkinen ei voi olla enää varajäsenenä kirkkoneuvostossa.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että myönnetään Mirja-Liisa
Heikkiselle ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä.
Hänen tilalleen ei kutsuta varajäsentä, koska sellaista ei ole.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston
jäsenelle Esko Pöyhöselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

-------kv 22.9.2021
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että myönnetään Mirja-Liisa
Heikkiselle ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä.
Hänen tilalleen ei kutsuta varajäsentä, koska sellaista ei ole.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston
jäsenelle Esko Pöyhöselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.
Leena Jäntti esitti kokouksessa, että Esko Pöyhösen henkilökohtaiseksi varajäseneksi
kirkkoneuvostoon valitaan Salme Karjalainen.
Pirkko Matilainen esitti kokouksessa, että Esko Pöyhösen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi kirkkoneuvostoon valitaan Marjaana Kärkkäinen.
Koska oli esitetty kahta ehdokasta, puheenjohtaja totesi, että suoritetaan
suljettu lippuäänestys.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Salme Karjalainen oli valittu kokouksen pöytäkirjantarkistajaksi ja ääntenlaskijaksi,
joten puheenjohtaja totesi, että Salme Karjalaisen tilalle ääntenlaskijaksi
pitää valita joku toinen, koska hän on ehdokkaana äänestyksessä.
Valittiin yksimielisesti Leena Jäntti Salme Karjalaisen tilalle ääntenlaskijaksi
Pirkko Matilaisen pariksi.
Päätös:

Kirkkovaltuusto myönsi eron Mirja-Liisa Heikkiselle kirkkovaltuuston jäsenyydestä.
Äänestyksessä annettiin 13 ääntä, jotka jakaantuivat seuraavasti:
Marjaana Kärkkäinen
10
Salme Karjalainen
3
Valittiin äänestyksen tuloksen perusteella Marjaana Kärkkäinen Esko Pöyhösen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kirkkoneuvostoon.

34. § Kirkkovaltuuston 8.6.2021/24 §:n päätöksen kumoaminen
Tukihakemus Maria ja Juhani Jaatisen testamenttirahastosta
Raimo Hyvärinen ja Katriina Oksanen jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouspaikalta
eivätkä ottanet osaa tämän pykälän käsittelyyn eikä päätöksentekoon
kn 15.4.2021/
29 §
Selvitys:

Hankasalmen Kotiseutuyhdistys ry anoo avustusta Maria ja Juhani Jaatisen
testamenttirahastosta
2000 € käsityöprojektin toteuttamiseen, oviverhopari ja kaitaliina Hallan tuvalle.
Seurakunnalla on Maria ja Juhani Jaatisen testamenttirahasto, jolla on
omat säännöt.
Rahaston tarkoituksen on Maria ja Juhani Jaatisen haudan hoito, seurakunnan
diakoniatyön tukeminen sekä hankasalmelaisten nuorten opiskelun tukeminen.
Rahaston korkovarat ja muusta omaisuudesta tuleva tuotto jaetaan seuraavasti:
 korkeintaan 60 % oman seurakunnan diakoniatyölle
 korkeintaan 20 % opiskelija-avustuksiin
 vähintään 20 % Maria ja Juhani Jaatisen haudan hoitoon
Rahaston pääomasta siirretään vuosittain enintään 10 % seurakunnan talousarvioon
diakoniatyön tueksi.
Muuhun tarkoitukseen testamenttirahaston varoja ei sääntöjen mukaan voi käyttää.

Talouspäällikön esitys:
Hankasalmen seurakunta ei myönnä Maria ja Juhani Jaatisen testamenttirahastosta
2.000 euron avustusta Hankasalmen Kotiseutuyhdistys ry:lle koska
haettavan avustuksen käytön tarkoitus ei täytä testamenttirahaston sääntöjä.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Leena Jäntti teki kokouksessa vastaesityksen, että kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle poikkeamispäätöksen tekemistä että myönnetään Hankasalmen
Kotiseutuyhdistys ry:lle 1.500 € käsityöprojektin toteuttamiseen Maria ja Juhani
Jaatisen testamenttirahastosta.
Esko Pöyhönen kannatti Leena Jäntin kokouksessa tekemää vastaesitystä.
Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan äänestys.
Ketkä kannattavat pohjaesitystä, sanovat JAA ja ketkä vastaesitystä sanovat EI

Laitinen Mikko
Jäntti Leena
Häkkinen Pekka
Kovanen Raili
Matilainen Pirkko
Pöyhönen Esko

Päätös:

JAA
x

EI
x
x
x

x
x

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä, joten kokouksen päätökseksi
tuli Leena Jäntin tekemä vastaesitys.

------kv 8.6.2021
24 §
Raimo Hyvärinen ja Katriina Oksanen jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouspaikalta
eivätkä ottanet osaa tämän pykälän käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle poikkeamispäätöksen tekemistä
että myönnetään Hankasalmen Kotiseutuyhdistys ry:lle 1.500 €
käsityöprojektin toteuttamiseen Maria ja Juhani Jaatisen
testamenttirahastosta.
Marjaana Kärkkäinen teki kokouksessa vastaesityksen että Maria ja Juhani Jaatisen
rahastosta ei myönnetä avustusta Hankasalmen Kotiseutuyhdistys ry:lle.
Lahja Pöyhönen, Raili Valtavaara ja Pirjo Skantz kannattivat Marjaana
Kärkkäisen tekemää vastaesitystä.
Leena Jäntti kannatti pohjaesitystä.
Koska kokouksessa oli tehty pohjaesityksestä poikkeava vastaesitys
jota kannatettu, puheenjohtaja totesi, että suoritetaan äänestys.
He ketkä kannattavat pohjaesitystä äänestävät JAA ja ketkä kannattavat
kokouksessa tehtyä vastaesitystä äänestävät EI.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Päätös:

Äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä.
Kokouksen päätökseksi tuli kirkkoneuvoston pohjaesitys poikkeamispäätöksen
tekemisestä, eli myönnetään Hankasalmen Kotiseutuyhdistys ry:lle 1.500 €
käsityöprojektin toteuttamiseen Maria ja Juhani Jaatisen testamenttirahastosta.
Äänestyslista liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 7.

Arto Gustafsson ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen päätöksestä kirjallisena.
Raimo Hyvärinen ja Katriina Oksanen liittyivät takaisin kokoukseen.
--------kn 12.7.2021
Selvitys:

Hankasalmen Kotiseutuyhdistys ry on lähettänyt seurakunnalle kirjeen 29.6.2021,
jossa se ilmoittaa että se ei ota vastaan kirkkovaltuuston kokouksessaan 8.6.2021/24 §
myöntämää 1.500 euron apurahaa Maria ja Juhani Jaatisen testamenttirahastosta.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se kumoaa 8.6.2021/24 §
tekemänsä päätöksen, jossa päätettiin myöntää Hankasalmen Kotiseutuyhdistys ry:lle
1.500 euroa käsityöprojektin toteuttamiseen Maria ja Juhani Jaatisen
testamenttirahastosta.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

-------kv 22.9.2021
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se kumoaa 8.6.2021/24 §
tekemänsä päätöksen, jossa päätettiin myöntää Hankasalmen Kotiseutuyhdistys ry:lle
1.500 euroa käsityöprojektin toteuttamiseen Maria ja Juhani Jaatisen
testamenttirahastosta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Raimo Hyvärinen ja Katriina Oksanen palasivat kokouspaikalle.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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35. § Hankasalmen seurakunnan strategia vuoteen 2026

Liite 2

kn 7.9.2021

Selvitys:

Hankasalmen seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 9.6.2020
strategisen asiakirjan ”Valtuustokauden tavoitteet 2019-2022” ja tämän pohjalta
asiakirjat Henkilöstösuunnitelma 2020 sekä Kiinteistösuunnitelma 2021.
Valtuustokaudelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti seurakunta on myös osallistunut
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin tukemaan seurakuntarakenneselvitykseen
yhdessä naapuriseurakuntien (Laukaa ja Konnevesi) kanssa. Kokouksessaan
25.3.2021 kirkkovaltuuston päätökseksi tuli, ettei Hankasalmen seurakunta osallistu
seurakuntaliitokseen vuoden 2022 alusta vaan jatkaa toistaiseksi itsenäisenä
seurakuntana.
Kirkkohallituksen täysistunto on hyväksynyt kokouksessaan 22.9.2020 koko kirkon
yhteisen strategia-asiakirjan ”Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
strategia vuoteen 2026”. Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa 10.2.2021
on hyväksytty ja hiippakuntavaltuuston kokouksessa 23.2.2021 vahvistettu Lapuan
hiippakunnalla strategia-asiakirja ”Ovet auki rohkeasti – Lapuan hiippakunnan
strategia vuoteen 2026”. Koska Hankasalmen seurakunta jatkaa toistaiseksi
itsenäisenä talous- ja hallintoyksikkönä, tulisi seurakunnan ottaa kantaa siihen,
kuinka seurakunnassa paikallisesti liitytään sekä koko kirkon että Lapuan
hiippakunnan yhteisiin strategisiin tavoitteisiin kuluvaa valtuustokautta pidemmällä
aikajänteellä. Lisäksi piispantarkastukseen (1.-3.10.2021) liittyen arvioitavana ovat
myös seurakunnan strategiset tavoitteet, niiden vaikuttavuus ja itsenäisen talous- ja
hallintoyksikön edellytykset toteuttaa tavoitteita toiminnassaan.
Kuluvalla valtuustokaudella luottamushenkilöt ovat työskennelleet huomattavan
paljon strategisen tason kysymysten äärelle erityisesti resurssinäkökulmasta
(henkilöstörakenne, toimitilat), mikä on kaikki palvellut myös kannanmuodostusta
liittymisestä kokonaiskirkon ja hiippakunnan yhteisiin tavoitteisiin. Esitys
seurakunnan strategiaksi perustuu kyselylomakkeella toteutettuihin
luottamushenkilöiden, henkilöstön ja kaikille seurakuntalaisille avoimeen
näkemysten kartoitukseen. Vaikka kaikille avointa kyselyä ja
osallistumismahdollisuutta mainostettiin sekä paikallislehdessä että seurakunnan
verkkosivuille, vastauksia saatiin vain kolme (3), samoin henkilöstölle työtehtäväksi
annettu vastaaminen kyselyyn tuotti vain kolme (3) vastausta. Tämä tosin selittyy
osittain sillä, että vastausaika osui kesälomakaudelle… Kirkkovaltuuston jäsenistä
vastaajia oli yksitoista (11) eli jäljellä olevan valtuustokokoonpanon enemmistö.
Koko kirkon yhteisistä strategisista tavoitteista nousee vastausten perusteella esiin
selkeä kahden kärki, joka kertoo halusta panostaa diakoniaan sekä seurakunnan
kasvatustehtävään. Kirkkovaltuutettujen osalta näkyy myös selkeästi se, että
valtuutetut tunnistavat tehtävänsä toiminnan resurssien määrittäjinä ja
toimintaedellytysten turvaajina.
 Asetumme heikoimpien puolelle ja voimistamme niiden ääntä, joilla sitä
yhteiskunnassamme ei ole. Kohdistamme diakoniaa entistä vahvemmin sinne,
missä vaikeudet kasautuvat tai mihin apu ei ulotu.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Edistämme lasten ja nuorten osallisuutta, perheiden hyvinvointia ja
ylisukupolvista vuorovaikutusta.
Strategiakauden aikana ratkaisemme, miten toiminta resursoidaan
tulevaisuudessa. Seurakunnan toimintaan ja velvoitteisiin on löydyttävä
voimavaroja.

Hiippakunnallisten tavoitteiden osalta heijastuvat samat teemat, kun kolmen kärjeksi
nousevat seuraavat:
 Kaikessa toimimme, keskustelemme ja viestimme rohkeasti Raamatun ja
kristillisen sanoman pohjalta
 Toteutamme lähimmäisenrakkautta siinä mitä teemme.
 Etsimme ennakkoluulottomasti ratkaisuja, joilla voimme parhaiten turvata
seurakunnan työn edellytykset
Yhdessä nämä kuusi kirjausta muodostavat Hankasalmen seurakunnan tiiviin
strategian vuoteen 2026 siten, että seurakunta liittyy sekä kirkon yhteisiin että
hiippakunnallisiin strategisiin tavoitteisiin.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 2 mukaisen
Hankasalmen seurakunnan strategia vuoteen 2026 asiakirjan.

Kirkkoherran kokouksessa tekemä muutosesitys:
Lisätään strategiaan vielä kohta:
Seurakunnan toiminta suunnitellaan Polku-toimintamallin mukaisesti.
Korjattu Hankasalmen seurakunnan strategia vuoteen 2026 liitteeksi 3.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 3
mukaisen Hankasalmen seurakunnan strategia vuoteen 2026 asiakirjan.

kv 22.9.2021
Kirkkoneuvoston esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 2
mukaisen Hankasalmen seurakunnan strategia vuoteen 2026 asiakirjan.

Päätös:

Puheenjohtaja

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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36. § Ilmoitusasia
1. Lapuan hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 30.10.2021
Lapuan hiippakuntakartanossa.
37. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30 ja antoi liitteen 3 mukaisen
valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

