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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 8.6.2021 klo 18.00 – 19.45

Paikka

Hankasalmen kirkko, Kirkkotie 2, 41520 Hankasalmi

Osallistujat

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

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Läsnä
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
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Pöytäkirjan tarkastaja
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Käsiteltävät asiat

§§ 18 - 28

Sivut 1 - 14

Arto Gustafsson
Puheenjohtaja

Tiina Pitkänen
Sihteeri

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Hankasalmi 10.6.2021

Pekka Häkkinen
Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Leena Jäntti

Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa
11.6. – 12.7.2021 virastoaikana.

Todistaa
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

18. § Kokouksen avaus
Kirkkoherra piti alkuhartauden.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
19. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Liite 1

Kokouskutsu (liite 1) on pidetty seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa ajalla 24.5.- 8.6.2021 Valtuutetuille on toimitettu
kokouksen esityslista 21.5.2021 postitse. Kokouksesta ilmoitetaan Hankasalmen Sanomissa 27.5.2021 ja 3.6.2021.

Puheenjohtajan esitys:
Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Päätös:

Merkittiin osallistujat pöytäkirjaan, paikalla oli 17 valtuutettua
19:sta. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

20. § 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 Sanna Jalkanen, varalla
Leena Jäntti.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkistetaan 10.6.2021 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä 11.6. – 12.7.2021 välisenä aikana
kirkkoherranvirastossa virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Koska Sanna Jalkanen ei ole paikalla, valitaan hänen tilalle Leena Jäntti
ja varalle aakkosissa seuraava, Salme Karjalainen.
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Pekka Häkkinen ja Leena Jäntti, varalle
Salme Karjalainen. Pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

21. § 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.
Kokouksessa Pirjo Skantz ilmoitti, että hän käyttää puheenvuoron
pykälässä 27. § Ilmoitusasiat.
Päätös:

Puheenjohtaja

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi lisättynä Pirjo Skantzin
puheenvuorolla pykälässä 27.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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22. § Tilivuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus

Liite 2, 3

kn 15.4.2021/
25 §
Tilinpäätökseen sisältyy myös haudanhoitorahasto sekä erilliskirjanpitona hoidettu
testamenttirahasto
Selvitys:

Seurakuntatalouden tilinpäätös laaditaan noudattaen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen
15 luvun säädöksi ja Kirkkohallituksen antamia määräyksiä (KL 22 luku 2 § kohta 7
c)
Seurakuntatalouden tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta
vastaava viranhaltija.
Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajan tarkistettavaksi.
Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi, joka
hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.
Kirkkohallitus antoi 17.6.2020 uuden ohjeen tilinpäätöksen laatimisesta.
Sakastiin päivitettiin vasta 23.2.2021 uusi tilinpäätösmalli mikä osoittautui
ohjeiltaan huonoksi.
Maaliskuun 2021 alussa tulikin kirkkohallituksesta tieto, että vuoden 2020
tilinpäätöksen voi tehdä ”vanhaan malliin” ja näin tehtiin. Tämä puljaaminen
aiheutti aikatauluissa muutoksia, tilinpäätös oli kyllä laadittu maaliskuun loppuun
mennessä mutta neuvosto käsittelee sen huhtikuussa.
Vuoden 2020 talousarvio oli muutoksen jälkeen 54.223 € alijäämäinen. Toteutunut
ylijäämä on 17.759,81 €.
Korona epidemia aiheutti seurakunnan toiminnassa ja taloudessa paljon muutoksia.
Toimintatuloissa ruoka, -leiri, retki ym. tuloja ei juurikaan ollut, koska korona rajoitti
toimintaa.
Toimintakulut talousarviossa oli 1.098.452 €, toteutuneet 982.222 €.
Suurin säästö tuli henkilöstökuluissa, 91.619 €.
Verotulot olivat 829.282 € (ta 829.000 €) ja valtionrahoitus 95.412 € (97.000 €)
nämä toteutuivat lähes 100 %:sti.

Toimintatuotot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Aineet ja tarvik.
Annetut avustukset
Muut toim.kulut
Puheenjohtaja

Ta 2020
226.010
628.308
225.889
22.146
159.049
38.340
24.720
Pöytäkirjan tarkastaja

Tot 2020
182.591
536.689
188.429
25.252
161.580
42.629
27.649

Ero
- 43.419
91.619
37.459
- 3.106
- 2.531
- 4.288
- 2.929
Pöytäkirjan tarkastaja

tot %
80,2
85,4
83,4
114
101,6
111,2
111,8
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Toimintakate
Verot. + valt.rah.
Verotusk. + kesk.rah.maksut
Muut tuotot
Korkokulut
Vuosikate
Poistot
Poistoero
Tilikauden yli/alijäämä

- 872.442
926.000
83.500
25.570
- 4.372
84.629
34.778
-54.223

- 799.638
924.694
83.626
26.406
72
67.764
84.784
34.779
17.759

72.803
- 1.588
126
839
72
72.135
154
1
71.982

91,7
98,4
100,1
103,2

100,2

Hankasalmen seurakunnan vuoden 2020 ylijäämä on 17.759,81 €.
Haudanhoitorahaston (erillinen taseyksikkö) toimintatuotot vuonna 2020 oli
57.137,54 €, rahoitustuotot 1.119,58 € ja toimintakulut 52.163, 91 €.
Haudanhoitorahaston tilikauden 2020 ylijäämä on 6.093,21 €.
Erillistoimeksiantona hoidetun testamenttirahaston (Jaatinen) vuoden 2020
toimintakulut olivat 128,82 €. Tuloja ei ollut.
Testamenttirahaston tilikauden 2020 alijäämä on 128,82 €

Talouspäällikön esitys:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tilivuoden 1.1 – 31.12.2020
tilinpäätöksen
ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä esittää sen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi ja päätettäväksi vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
tarkastetulta tilikaudelta tilintarkastajan lausunnon ehdottamalla tavalla
2. Valtuuttaa talouspäällikön tekemään tarvittaessa pienet tekstimuutokset, jotka eivät
kuitenkaan saa vaikuttaa tilikauden tulokseen eikä tuloksen käsittelyyn
3. Esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 1.1. – 31.12.2020 ylijäämä 17.759,81 €
siirretään taseeseen edellisten vuosien yli-/alijäämä-tilille
4. Esittää kirkkovaltuustolle, että haudanhoitorahaston tilikauden 1.1. – 31.12.2020
ylijäämä 6.093,21 € siirretään taseeseen edellisten vuosien yli-/alijäämä-tilille.
5. Esittää kirkkovaltuustolle, että testamenttirahaston (Jaatinen) tilikauden 1.1. –
31.12.2020 alijäämä 128,82 € € siirretään taseeseen edellisten vuosien yli/alijäämä-tilille.
6. Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamaan
vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle tilivuodelta 2020.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

--------kv 8.6.2021
Esitys:

Puheenjohtaja

1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tilintarkastajan lausunnon
perusteella:
 Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä
 Vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:
 Tilikauden 1.1. – 31.12.2020 ylijäämä 17.759,81 € siirretään taseeseen
edellisten vuosien yli/alijäämä-tilille
 Tilikauden 1.1. – 31.12.2020 ylijäämä 6.093,21 € (haudanhoitorahasto)
siirretään taseeseen edellisten vuosien yli/alijäämä-tilille.
 Tilikauden 1.1. – 31.12.2020 alijäämä 128,82 € (Jaatisen testamenttirahasto)
siirretään aseeseen edellisten vuosien yli/alijäämä-tilille.
Päätös:

1. Kirkkovaltuusto päätti tilintarkastajan lausunnon perusteella:
 hyväksyä vuoden 2020 tilinpäätöksen
 myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta
2. Kirkkovaltuusto päätti kirkkoneuvoston esityksen perusteella:
 Siirtää tilikauden 1.1. – 31.12.2020 ylijäämän 17.759,81 € taseeseen
edellisten vuosien yli/alijääjä-tilille
 Siirtää tilikauden 1.1. – 31.12.2020 ylijäämän 6.093,21€ (haudanhoitorahasto)
taseeseen edellisten vuosien yli/alijääjä-tilille
 Siirtää tilikauden 1.1. – 31.12.2020 alijäämän 128,82 € Jaatisen
testamenttirahasto) taseeseen edellisten vuosien yli/alijääjä-tilille

23. § Hankasalmen seurakunnan kiinteistösuunnitelma

Liite 4

kn 12.4.2021
27 §
Selvitys:

Hankasalmen seurakunnan kirkkovaltuusto on asettanut kesäkuussa 2020
hyväksymässään Valtuustokauden tavoitteet 2019-2022 –asiakirjassa suuntaviivat
seurakunnan kiinteistösuunnitelman laatimiselle. Lisäksi tuomiokapituli edellyttää,
että seurakunnalla on hyväksytty kiinteistösuunnitelma syksyn 2021
piispantarkastukseen mennessä (1.-3.10.2021). Tästä seuraa, että kirkkovaltuuston
tulisi käsitellä kiinteistösuunnitelma kokouksessaan kesäkuussa 2021.
Kirkkoneuvoston asettama kiinteistötyöryhmä on työstänyt seurakunnan
kiinteistösuunnitelmaa. Työryhmän valmistelutyö käy ilmi liitteenä olevasta
kiinteistösuunnitelmaluonnoksesta.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteen 3 mukaisen
kiinteistösuunnitelman hyväksyttäväksi.
Pekka Häkkinen teki kokouksessa vastasesityksen, että asia laitetaan
jatkovalmisteluun kiinteistötyöryhmän kautta neuvostolle.
Esko Pöyhönen, Leena Jäntti ja Raili Kovanen kannattivat Pekka
Häkkisen esitystä, joten puheenjohtaja totesi, että suoritetaan äänestys.
Ketkä kannattavat pohjaesitystä, sanovat JAA ja ketkä vastaesitystä sanovat EI.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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JAA
x

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

EI
x

x
x
x
x

-

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä, 4 EI-ääntä ja yksi tyhjä.

Päätös:

Kokouksen päätökseksi tuli Pekka Häkkisen kokouksessa tekemä vastaesitys
että asia laitetaan jatkovalmisteluun kiinteistötyöryhmän kautta neuvostolle.

--------

kn 18.5.2021
44 §
Selvitys:

Hankasalmen seurakunnassa tapahtuvaa piispantarkastusta (1.–3.10.2021) varten sekä
kirkkovaltuuston 9.6.2020/12§ hyväksymän "Valtuustokauden tavoitteet 2019–2022"
Hankasalmen seurakunnan kiinteistösuunnitelmaksi. Suunnitelma sisältää raportin
valmistelutyön etenemisestä, kirkkovaltuuston suunnitelmalla asettamat reunaehdot,
päivitetyn arvion suunnitelmaan sisältyvästä säästöpotentiaalista sekä
toimitilakohtaiset ratkaisut toimenpiteiden aikataulutuksesta ja keinoista (Liite 3).
Kiinteistötyöryhmän laatima kiinteistösuunnitelmaluonnos poikkeaa kirkkovaltuuston
suunnitelmalle asettamista reunaehdoista siten, että
1.) leirikeskus Hännilästä luopumisen sijaan seurakunta teettäisi toimitilaan remontin,
jolla "toimitila korjataan asianmukaiseksi (työterveydelliset ja toiminnalliset
näkökohdat huomioiden), mikäli kustannukset eivät ylitä seurakunnan
investointikykyä".
2.) virastokeskus Pappilan osalta toimitilan myynnin (ja kohteeseen sijoitetuille
toiminnoille välttämättömien korvaavien tilojen etsimisen) lisäksi esitetään, että
"käynnistetään [alueen] kaavoitusprosessi kunnan kanssa".
Mikäli kirkkovaltuusto päätyisi leirikeskus Hännilän remontoimiseen, se toimisi
vastoin
1.) omaa linjaustaan, jonka perusteella Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on
arvioinut seurakunnan taloudellisia edellytyksiä seurakuntarakenneselvitykseen
liittyen;
2.) sekä Kuopion että Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin seurakunnalle antamaa
ohjausta talouden tasapainottamisesta, jolloin tavoiteasiakirjassa nimettyihin
toimitiloihin sisältyvästä vuotuisten kiinteistökulujen säästöpotentiaalista n. puolet
jäisi toteuttamatta.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Mikäli kirkkovaltuusto päätyisi virastokeskus Pappilan osalta käynnistämään kunnan
kanssa kaavoitusprosessin – jonka tavoitteena olisi saada aikaan seurakunnan maalle
rantatontteja, jotka seurakunta voisi sitten myydä – seurakunta sitoutuisi rahoittamaan
monivuotista ja hallinnollisesti raskasta hanketta, joka ei välttämättä tuota
seurakunnalle voittoa, eikä vaikuta seurakunnan talousarvioon tasapainottavasti.
Mikäli kirkkovaltuusto päätyy hyväksymään kiinteistösuunnitelman esitetyssä
muodossa, toimitiloista luopumisen kautta saavutettava vuotuisten kiinteiden kulujen
vähennys (n. 30.000€) ei vastaa edes yhden kokoaikaisen työntekijän vuotuisia
henkilöstömenoja, jolloin "Valtuustokauden 2019–2022 tavoitteet" -asiakirjan
mukaisista säästötavoitteista enin osa toteutuu henkilöstöön (ja sitä kautta suoraan
seurakunnan toimintaan) kohdistuvina vähennyksinä.
Talouspäällikön näkemys on, että leirikeskus Hännilästä tulisi luopua, ja että
kaavoitusprosessin käynnistäminen ei edistä seurakunnan talouden tasapainottamista,
koska molemmat edellyttävät seurakunnalta sellaista kykyä investoida, jota sillä ei
juurikaan ole.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kiinteistötyöryhmän laatiman kiinteistösuunitelmaluonnoksen
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin (kts. liite 4):
1.) Leirikeskus Hännilästä luovutaan ja asetetaan myyntiin rakennukset sisältävänä
määräalana kiinteistöstä no 077-403-0013-0049 Hännilä
2.) Virastokeskus Pappilasta piharakennuksineen luovutaan (määräala kiinteistöstä
kirkkoranta 077-403-0013-0047) ja asetetaan myyntiin, kun kohteeseen
sijoitetuille toiminnoille on löytynyt korvaava tilaratkaisu.
Kokouksessa Pekka Häkkinen teki vastaesityksen liitteen 3 mukaisen esityksen
seuraavin muutoksin:
Virastokeskus Pappila, Keinot ja aikataulu
Käynnistetään kaavamuutos prosessi Hankasalmen kunnan kanssa
(”pyydetään Hankasalmen kuntaa aloittamaan kaavamuutosprosessi”) kiinteistöllä
077-403-0013-0047 Kirkkoranta.
Asetetaan virastokeskus Pappila pihapiireineen myyntiin määräalana.
Muutoin liitteen 3 mukainen.
Leena Jäntti kannatti vastaesitystä.
Koska oli tehty vastaesitys, jota kannatettu, suoritetaan äänestys. Ketkä äänestävät
pohjaesitystä äänestävät JAA ja ketkä kokouksessa tehtyä vastaesitystä äänestävät EI.

Mikko Laitinen
Leena Jäntti
Raimo Hyvärinen
Puheenjohtaja

Jaa
x

Ei
x

x
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Pekka Häkkinen
Raili Kovanen
Pirkko Matilainen
Esko Pöyhönen

Päätös:

x
x
x
x

Äänestyksessä annetiin 3 Jaa-ääntä ja 4 Ei-ääntä joten kokouksen
päätökseksi tuli kokouksessa tehty vastaesitys.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 3
kokouksen päätöksen mukaisella muutoksella.

-------kv 8.6.2021
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 4
mukaisen Hankasalmen seurakunnan kiinteistösuunnitelman.
Pekka Rossi teki kokouksessa vastaesityksen että leirikeskus Hännilä
laitetaan myyntiin, muutoin liitteen 4 mukainen.
Lahja Pöyhönen, Keijo Romo ja Pirjo Skantz kannattivat Pekka Rossin
tekemää vastaesitystä.
Leena Jäntti, Salme Karjalainen, Pekka Häkkinen ja Antero Manninen
kannattivat 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.

Päätös:

Äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä.
Kokouksen päätökseksi tuli Pekka Rossin tekemä vastaesitys
että leirikeskus Hännilä laitetaan myyntii, muutoin Hankasalmen seurakunnan
kiinteistösuunnitelma liitteen 4 mukainen.
Äänestyslista liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 6.

Leena Jäntti, Esko Pöyhönen, Pekka Häkkinen, Antero Manninen, Raili Kovanen, Salme
Karjalainen ja Teija Hyvönen ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen päätöksestä kirjallisena.
24 §. Tukihakemus Maria ja Juhani Jaatisen testamenttirahastosta

Liite 5

Raimo Hyvärinen ja Katriina Oksanen jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouspaikalta
eivätkä ottanet osaa tämän pykälän käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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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.
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:

Puheenjohtaja

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.
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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------kv 8.6.2021
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.

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.

25. § Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022
kn 18.5.2021/
42 §
Selvitys:

eurot
jäsenm. 31.12
€/jäsen ka

Seurakunnan perimä tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2014 alkaen 1,95 %.
Kirkollisverotuloja on kertynyt seuraavasti:

2015
905.773
4243
213,47

2016
869.537
4144
209,83

2017
876.482
4013
218,41

2018
799.577
3924
203,76

2019
853.031
3825
223,01

2020
829.282
3694
224,49

Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt vuodesta 2015 vuoteen 2020
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

2021 arvio
814.000
3594
226,48
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549 jäsenellä, keskimäärin 110 jäsentä/vuosi.
Verotulot ovat pienentynet vastaavana ajankohtana 76.491 €, keskimäärin
15.298 €.
Seurakunnan jäsenmäärän pieneneminen johtuu pääasiassa kuolleiden ja
pois muuttaneiden suurella määrällä sekä kasteen kautta seurakuntaan liittyneiden
määrän pienenemisellä.
Kirkosta eronneiden määrä ei ole olennaisesti muuttunut viimeisten vuosien aikana.
Mikäli seurakunnan jäsenmäärä pienenee vuonna 2022 reilulla sadalla
jäsenellä, kirkollisveroa arvioidaan tulevan noin 800.000 €.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2022 tuloveroprosentiksi
määrätään 1,95 %.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

--------kv 8.6.2021
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2022 tuloveroprosentiksi
määrätään 1,95 %

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

26. § Maallikkovalitsijoiden valitseminen Lapuan hiippakunnan piispanvaaleihin
kn 18.5.2021
55 §
Selvitys:

Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ja tämän
vuoksi tuomiokapituli on käynnistänyt valmistelut piispanvaalia varten. Hankasalmen
seurakunnan kirkkovaltuuston tulee nimetä seurakunnan osuus maallikkovalitsijoista
(5) ja tiedot tulee toimitta tuomiokapituliin 14.6.2021 mennessä.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeään Hankasalmen
seurakunnan maallikkovalitsijat (5) Lapuan hiippakunnan piispanvaalia varten.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

-------Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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kv 8.6.2021
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää Hankasalmen
seurakunnan maallikkovalitsijat ( 5 ) Lapuan hiippakunnan
piispanvaalia varten
Kokouksessa Leena Jäntti esitti, että Hankasalmen seurakunnan
maallikkovalitsijoiksi Lapuan hiippakunnan piispanvaaleihin valitaan:
Teija Hyvönen, Pekka Häkkinen, Antero Manninen, Raili Kovanen ja
Esko Pöyhönen
Pirkko Matilainen esitti, että valitaan:
Arto Gustafsson ja Ulla Talasniemi
Pirjo Skantz esitti, että valitaan:
Salme Karjalainen ja Sanna Jalkanen
Lahja Pöyhönen esitti, että valitaan:
Pirkko Matilainen
Salme Karjalainen ilmoitti, että ei ole käytettävissä. Sanna Jalkasen suostumusta
ei ole kysytty, joten häntä ei voi valita.
Koska esitettyjä valitsijoita on enemmän kuin mitä Hankasalmen seurakunnan
maallikkovalitsijoiden määrä, puheenjohtaja totesi, että suoritetaan suljettu
lippuäänestys seuraavien henkilöiden välillä:
Teija Hyvönen, Pekka Häkkinen, Antero Mannien, Raili Kovanen, Esko Pöyhönen,
Arto Gustafsson, Ulla Talasniemi ja Pirkko Matilainen.
5 eniten ääniä saaneet henkilöt valitaan Hankasalmen seurakunnan
maallikkovalitsijoiksi Lapuan hiippakunnan piispanvaaleihin.
Ääntenlaskijoina toimivat Pekka Häkkinen ja Leena Jäntti.
Äänten laskennan ajan klo 19.25 – 19.35 kokouksessa pidettiin tauko.
Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
Teija Hyvönen
8
Pekka Häkkinen
12
Antero Manninen
10
Raili Kovanen
12
Esko Pöyhönen
9
Arto Gustafsson
9
Ulla Talasniemi
10
Pirkko Matilainen
9
Esko Pöyhönen, Arto Gustafsson ja Pirkko Matilainen saivat kukin 9 ääntä,
joten heidän välillä suoritettiin arvonta.
Arvalla valituksi tuli Esko Pöyhönen.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Päätös:

Hankasalmen seurakunnan maallikkovalitsijat Lapuan hiippakunnan
piispanvaaleihin ovat:
Pekka Häkkinen
Antero Manninen
Raili Kovanen
Ulla Talasniemi
Esko Pöyhönen
Tieto toimitetaan Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille 14.6.2021 mennessä.

27. § Ilmoitusasiat
Pirjo Skantz kertoi terveisä Niemisjärven kyläläisiltä, että siellä
on tahtoa ostaa Niemisjärven seurakuntakoti kyläläisten yhteiseksi
kokoontumispaikaksi. Ostajina olisivat mahdollisesti yksityishenkilö/t.

28. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

Liite 8

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45 ja antoi liitteen 8
mukaisen valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

