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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 9.6.2020 klo 18.00 – 18.55

Paikka

Kirkko, Kirkkotie 2, 41520 Hankasalmi

Osallistujat

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

Laitinen Mikko, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Pitkänen Tiina, sihteeri

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Läsnä
x
x
x
x
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x
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x
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Käsiteltävät asiat

§§ 8 - 21

Sivut 1 - 13

Arto Gustafsson
Puheenjohtaja

Tiina Pitkänen
Sihteeri

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Hankasalmi 11.6.2020

Lahja Pöyhönen
Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Keijo Romo

Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa
15.6. – 16.7.2020

Todistaa
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

8. § Kokouksen avaus
Kirkkoherra piti alkuhartauden jonka jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.
9. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Liite 1

Kokouskutsu (liite 1) on pidetty seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa ajalla 26.5. – 9.6.2020. Valtuutetuille on toimitettu
kokouksen esityslista 26.5.2020. Kokouksesta on ilmoitettu Hankasalmen Sanomissa 3.6.2020.

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

Puheenjohtaja

Kokouksen osallistujat merkittiin pöytäkirjaan, paikalla oli 19:sta
valtuutetusta 17 jäsentä. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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10. § 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 Lahja Pöyhönen ja Keijo Romo, varalla
Pekka Rossi.
Pöytäkirja tarkistetaan 12.6.2020 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä 15.6. – 16.7.2020
kirkkoherranvirastossa virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

11. § 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 lisäpykäläksi 21 §: Lisämääräraha kiinteistöjen korjaustarpeiden
kustannuslaskentaan.
Tämä pykälä käsitellään pykälien 17 – 18 välissä
Päätös:

Hyväksyttiin puheenjohtajan kokouksessa tekemä muutosesitys yksimielisesti.

12.§ Asiakirja ”Valtuustokauden tavoitteet 2019-2022”

Liitteet 2 ja 3

kn 12.12.2019/
169 §
Selvitys:

Puheenjohtaja

Hankasalmen seurakunta on itsenäisenä talous- ja hallintoyksikkönä ajautumassa
tilanteeseen, jossa useampi kirkkohallituksen yleiskirjeessä 21/2016 (Seurakuntajaon
muutosta ja seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen ohjeistus)
kuvatuista puuttumiskynnyksistä täyttyy. Hankasalmen seurakunnan osalta kyse on
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

HANKASALMEN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA 2/2020
4
KIRKKOVALTUUSTO
9.6.2020
_______________________________________________________________________________________

erityisesti talouteen liittyvistä kynnyksistä, mutta ei vain niistä. Kynnysten
täyttyminen velvoittaa hiippakunnan kapitulin käynnistämään seurakuntarakenteen
muutosselvitysprosessin. Lisäksi on tiedossa, että Konneveden seurakunnassa tehdyn
piispan määräämän ylimääräisen talouden- ja hallinnon tarkastuksen perusteella
”tarkastuksen tekijät suosittavat, että seurakunnan liittämistä johonkin suurempaan
seurakuntaan tulisi vakavasti harkita”. Koska sekä Konneveden että Hankasalmen
seurakunnat siirtyvät vuoden 2020 alusta Kuopion hiippakunnasta Lapuan
hiippakuntaan, on pidettävä todennäköisenä, että Konneveden seurakuntaa koskeva
seurakuntarakenteen muutosselvitysprosessi koskettaa myös Hankasalmen
seurakuntaa.
Koska seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen nähden riittäviä säästötoimenpiteitä on
mahdollista toteuttaa vain kiinteistö- ja henkilöstökuluja vähentämällä, tarvitaan
kirkkovaltuuston linjaus mahdollisista säästökohteista (lakkautettavat virat,
kiinteistöistä luopuminen, kokonaishenkilöstökulut). Nämä on koottu yhteen koko
valtuustokautta koskevaksi strategia-asiakirjaksi ”Valtuustokauden tavoitteet 20192022”. Asiakirjan valmistelussa on pyritty osallistamaan ja keskusteluttamaan aiheesta
seurakunnan luottamushenkilöitä useassa vaiheessa:
-11.9.2019 työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kohtaaminen (osallistui 6/19)
-17.10.2019 kysely puuttumiskynnysten täyttymisestä (vastasi 12/19)
-26.10.2019 hiippakunnallinen luottamushenkilöiden neuvottelupäivä (osallistui 7/19)
-6.11.2019 luottamushenkilöiden iltakoulu ja työpaja (osallistui 12/19)
-21.11.2019 Tärkeysjärjestyskartoitus (vastasi 9/19 5.12. mennessä)
-8.12.2019 Kuopion piispan vierailu ja keskustelutilaisuus
Hyväksytty Valtuustokauden tavoitteet 2019-2020 –asiakirja antaa kirkkoneuvostolle
ja johtaville viranhaltijoille perusteet valmistella ja viedä eteenpäin niitä toimenpiteitä
ja päätöksiä, joita tavoitteiden toteuttaminen edellyttää.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee 8.12. keskustelutilaisuuden perusteella laaditusta
luonnoksesta ja esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi strategia-asiakirjan
”Valtuustokauden tavoitteet 2019-2020”. (Lopullinen esitys, liite 2, valmistuu 8.12.
keskustelutilaisuuden jälkeen)
Liite 2 toimitettiin kokouksen alussa klo 17.10
Kokouksessa tehty muutosesitys
Pekka Häkkinen esitti, että tämä pykälä jätetään pöydälle.
Pekka Häkkisen tekemä esitys sai kannatusta, joten suoritettiin äänestys.
Puheenjohtaja esitti, että pohjaesitystä kannattavat JAA, ja muutosesitystä EI
Pohjaesitys JAA

Muutosesitys EI
Mikko Laitinen
Leena Jäntti
Pekka Häkkinen
Raili Kovanen

Pekka Rossi
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Pirkko Matilainen
Esko Pöyhönen
Kokouksessa annettiin yksi JAA ääni ja 6 EI ääntä.
Päätös:

Kokouksen päätöksesi tuli Pekka Häkkisen tekemä muutosesitys,
että asia jätetään pöydälle.

----------

kn 19.2.2020/9 §
Lapuan piispan ja kapitulin seurueen tutustumiskäynnillä Hankasalmen
seurakunnassa 23.1.2020 seurakunta sai tehtäväkseen
1) laatia toteuttamiskelpoinen ja konkreettinen suunnitelma kiinteistömenojen
vähentämiseksi (”kiinteistöstrategia”)
2) toteuttamiskelpoinen ja konkreettinen suunnitelma henkilöstömenojen
vähentämiseksi (”henkilöstöstrategia”)
3) vastata kapitulin lähettämiin erityisiin kysymyksiin, jotka kapituli lähettää
seurakunnalle kevään 2020 aikana
4) aloittaa valmistautumisen piispantarkastukseen, joka toteutetaan Hankasalmen
seurakunnassa 1.-3.10.2021 (seurakuntakertomuksen ohjeet sekä seurakunnan
talouden ja hallinnon tarkastuslomake erillisenä liitteinä).
Asiakirjaluonnos ”Valtuustokauden tavoitteet 2019-2022” sisältää keskeiset
linjaukset, joiden pohjalta edellä kuvattuja tarkempia asiakirjoja on mahdollista
työstää eteenpäin. Asiakirjaluonnos ja taustamateriaalipaketti on jaettu
luottamushenkilöille 23.1. piispanvierailun ja luottamushenkilötyöskentelyn
yhteydessä, jotta valtuuston jäsenet voisivat yhteisessä työpajassa 11.2.2020 esittää
näkemyksiään ja hioa luonnosta eteenpäin. 11.2. työskentelyn perusteella kirkkoherra
koostaa erillisen liitteen, joka toimitetaan jäsenille ennen kokousta.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle asiakirjan ”Valtuustokauden tavoitteet
2019-2022” hyväksyttäväksi ja linjaamaan jatkotyöskentelyä.

Päätös:

Hyväksyttiin valtuustokauden 2019-2022 tavoitteet-asiakirja kokouksessa
tehdyin muutoksin yksimielisesti ja esitetään kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

----------

kv 9.6.2020/12 §
Esitys:

Puheenjohtaja

Kirkkoneuvosto esittää asiakirjan ” Valtuustokauden tavoitteet
2019-2022” (liite 3) kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

13. § Määrärahan ylitykset vuosi 2019
kn 2.4.2020/31 §
Selvitys:

Vuoden 2019 vahvistetussa talousarviossa sitovuustasoksi on päätetty
tulosyksikkötaso (työala/kustannuspaikka)
Mikäli sitovuustaso olisi ollut pääluokka, ei ylityksiä olisi ollut.
Työala
Muut kirk.toimitukset
Tied. ja viestintä
Rippikoulu
Sankarih.-maa
Kirkko
Aseman srk-koti
Leirikeskus
Metsätalous

Tuotot ta/tuotot tot

4.100

/ 4.382

1.500
500
14.500
80.000

/
350
/
830
/
406
/ 6.440
/ 69.954

Kulut ta/kulut tot
22.989 / 23.337
29.228 / 30.137
49.789 / 51.213

Ero
- 348
- 909
- 1.142

4.969
90.478
16.657
50.447
10.675

- 198
- 4.037
- 1.473
- 3.206
- 5.621

/
5.517
/ 93.845
/ 18.036
/ 45.592
/
8.148

Kirkon kohdalla määrärahan ylitys johtui lähinnä ostoista (sähkö)
Aseman seurakuntakodilla vastike nousi kesken vuoden.
Leirikeskuksen kohdalla vuokratulot jäivät huomattavasti ta:sta, vastaavasti
menot olivat myös pienemmät kuin ta:ssa.
Metsänmyynti jäi pienemmäksi kuin ta:ssa, tosin vuonna 2018 saatiin vuonna
2019 hakusta kaupasta 10.000 euron ennakkomaksu.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi vuoden 2019
määrärahan ylitykset.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

---------

kv 9.6.2020/13 §
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi vuoden 2019
määrärahan ylitykset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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14. § Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus

Liite 4

kn 2.4.2020/32 §
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 2019 talousarvion mukainen tulos oli alijäämäinen 30.194 €, tilikauden
tulos on kuitenkin 58.483 € ylijäämäinen.
Henkilöstökuluissa päästiin 47.777 euroa alle talousarvion. Tähän vaikutti mm.
lomapalkkavelan pieneneminen ja saadut kela korvaukset.
Maksetuissa palkoissa ero talousarvioon on vain 12.000 €. Palvelujen ostoissa
suurin säästö tuli ulkopuolisten asiantuntijoiden/palvelujen käytössä.
Verotulot + valtionrahoitus oli 13.616 euroa enemmän kuin talousarviossa.
Kertaluonteisena myyntinä vuonna 2019 oli 13.460 euron

Toimintatuotot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verot. + valtionrah.
Verotusk. + kesk.rah.maksut
Muut tuotot
Vuosikate
Poisto + poistoero
Tilik. ali/ylijäämä

Ta 2019
257.860
622.623
229.545
23.706
160.732
26.242
-846.228
926.000
83.130
26.846
23.488
53.682
- 30.194

Tot 2019
245.390
574.845
201.001
22.756
165.516
23.717
- 786.510
948.623
82.644
28.007
107.486
49.003
58.483

Ero €
- 12.469
- 47.777
- 28.543
949
- 4.784
2.524
59.718
22.623
486
1.161
83.998
4.679
88.677

Ero %
95,2
92,3
87,6
96,0
103,0
90,4
92,9
102,4

Hautainhoitorahaton tilinpäätös osoittaa vuodelta 2019 1.584,50 euron
ylijäämää ja Maria ja Juhani Jaatisen testamenttirahasto 113,20 euron ylijäämää.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen
sekä antaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tilintarkastusta ja arviointia varten.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistamista.
Kokouksessa tehty muutosesitys:
Lisätään sivulle 4 ohjausryhmien ja kiinteistötyöryhmän jäsenten nimet.
Lisätään sivulle 5 ennuste jäsenmäärästä vuonna 2030, lähdeviite
Sivu 24 poistetaan ylimääräinen merkintä
Sivu 27 ”tietojen haudatuista”
Päätös:

Hyväksyttiin edellä olevilla muutoksilla esitys.

----------

Tässä kohtaa kokouksessa oli nähtävillä tilintarkastuskertomus vuodelta 2019.
Puheenjohtaja luki tilintarkastajan lausunnon:
-

”esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä
esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme
tilikaudelta.
Hankasalmi 12.5.2020
Jarmo Jäspi
HT-, JHT-tilintarkastaja”

kv 9.6.2020/14 §

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistamista.

Päätös:

Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen yksimielisesti.

15. § Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilivuodelta 2019 ja tilivuoden
2019 ylijäämän käsittely
kn 29.4.2020/48 §
Selvitys:

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 2.4.2020/32 § esittää kirkkovaltuustolle vuoden
2019 tilinpäätöksen vahvistamista.
Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille jäi käsittelemättä ko pykälässä samoin
ylijäämän käsittely.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille tilivuodelta 2019 ja tilivuoden ylijäämän 58.483,35 €
siirtämistä taseeseen edellisten vuosien yli/alijäämä-tilille.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

kv 9.6.2020/15 §
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille tilivuodelta 2019 ja tilivuoden ylijäämän 58.483,35 €
siirtämistä taseeseen edellisten vuosien yli/alijäämä-tilille.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

16. § Lisätalousarvio vuodelle 2020
kn 2.4.2020/33 §
Selvitys:

Diakonisen avustuksen hakeminen seurakunnasta on kasvanut vuoden 2020
aikana. Lisäksi Korona-virus tulee todennäköisesti aiheuttamaan mm. lomautuksia
jolloin perheiden perustoimeentulo tulee edelleen heikentymään.
Vuoden 2020 talousarvioon on varattu 7.000 € diakonia-avustuksiin(diakoniarahastosta)
ja tämä summa ei tule todennäköisesti riittämään.
Koska seurakunnalla on diakoniarahasto jonka käyttötarkoitus on diakonia toiminnan,
on tässä tilanteessa syytä varautua diakonia-avustus pyyntöjen lisääntymiseen ja
käyttää diakoniarahaston varoja tähän tarkoitukseen.
Diakoniarahaston pääoma 31.12.2019 oli 51.592,86 €.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, että vuoden 2020
talousarvioon lisätään enintään 5.000 euroa diakonia-avustuksiin.
Avustukset käytetään diakoniarahastosata, joten tämä ei vaikuta tilikauden
tulokseen.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

--------

kv 9.6.2020/16 §
Esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, että vuoden 2020
talousarvioon lisätään enintään 5.000 euroa diakonia-avustuksiin.
Avustukset käytetään diakoniarahastosata, joten tämä ei vaikuta tilikauden
tulokseen.
Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

17. § Talousarvion muutos vuodelle 2020, tulon lisäys
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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kn 29.4.2020/52 §
Selvitys:

Kirkkoneuvoston tulee viedä kirkkovaltuuston päätettäväksi mikäli kuluvan
vuoden talousarvioon on tarvetta tehdä muutoksia.
Kirkkohallitus on maksanut helmikuussa 2020 seurakunnalle verotulojen täydennysavustusta 13.540 € ja tämä ei ollut tiedossa vuoden 2020 talousarviota tehtäessä.
Tämän muutoksen johdosta vuoden 2020 talousarvion alijäämä olisi 46.023 €.
(ennen muutosta alijäämä 59.563 €)
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että vuoden 2020 talousarvioon tehdään
tulon lisäys 13.540 € kohtaan verotulojen täydennysavustus.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

--------

kv 9.6.2020/17 §
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että vuoden 2020 talousarvioon tehdään
tulon lisäys 13.540 € kohtaan verotulojen täydennysavustus

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

21. § Lisämääräraha kiinteistöjen korjaustarpeiden kustannuslaskentaan
kn 9.6.2020/68 §
Selvitys:

Pohjolan Kiinteistökartoitus Oy on suorittanut kiinteistöjen kuntoon liittyviä
tutkimuksia seuraavissa kiinteistöissä: virastokeskus (v. 2019) leirikeskus
Hännilä (v. 2019), Niemisjärven seurakuntakoti (v. 2020) ja Aseman seurakuntakoti,
osakehuoneisto (v. 2020)
Aseman seurakuntakoti sijaitsee asunto-osakeyhtiössä ja osa toimenpidesuosituksista
kuuluu taloyhtiölle.
Toimenpidesuosituksille tulee laskea kustannusarviot päätösten teon
tueksi. (korjaus/luopuminen).
Vuoden 2020 talousarvioon ei ole varattuna palkkamäärärahoja kustannuslaskelmien
tekemiseen.
Vuoden 2020 talousarvion investointiosaan on varattu seuraavat investoinnit:
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Tilaus

Kustannusarvio

Talousarvio
2020

Investointimeno

Kirkon aita

0,00

3 000,00

Investointimeno

Kirkon ulkorappuset

0,00

2 500,00

Investointimeno

Leirikeskuksen peruskorjaus

0,00

70 000,00

Investointimeno

Siunauskappelin saneeraus

0,00

20 000,00

0,00

95 500,00

Kokonaistulos

TS2
2021

TS3
2022

Kirkon ympärillä kiertävä puuaita on uusimisen tarpeessa, samoin eteläpäädyn
ulkorappuset. Siunauskappeliin on suunniteltu rännien ja syöksyjen asennus sekä
kappelin ympärillä olevien salaojien kunnon tarkistus ja tarvittaessa uusiminen.
Hännilän leirikeskuksen korjaukseen on myös varattu varoja.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi lisämäärärahan
käyttötalousosaan palkka + henkilösivukuluihin kustannuslaskentaan seuraavasti:
- leirikeskus Hännilä
2.500,00
- siunauskappeli
1.200,00
- virastokeskus
1.500,00
- kirkko
1.500,00
- Niemisjärven srk-koti
1.500,00
Yhteensä
8.200,00

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

---------------kv 9.6.2020
Esitys:

Päätös:

Puheenjohtaja

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi lisämäärärahan
käyttötalousosaan palkka + henkilösivukuluihin kustannuslaskentaan seuraavasti:
- leirikeskus Hännilä
2.500,00
- siunauskappeli
1.200,00
- virastokeskus
1.500,00
- kirkko
1.500,00
- Niemisjärven srk-koti
1.500,00
Yhteensä
8.200,00

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
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18. § Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2021
kn 29.4.2020/50 §
Selvitys:

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

2014
940.724

2015
905.773

2016
869.537

2017
876.482

2018
799.577

2019
853.031

2020 arvio
829.000

Lisäksi seurakunta saa valtionrahoitusta. Valtionrahoituksen maksuperusteena on
kunnan väkiluku. Vuodelle 2020 on valtionrahoitusta arvioitu tulevan 97.000 €.

Verotulot ja valtionrahoitus on seurakunnan pääasiallinen tulonlähde ja nämä
eivät näyttäisi kasvavan seurakunnassamme, päinvastoin.
Ennusteiden mukaan seurakuntamme jäsenmäärä olisi vuonna 2030
2600 jäsentä, eli jäsenmäärä pienenesi yli 100:lla jäsenellä vuosittain seuraavan
10:n vuoden aikana.
Kevään 2020 aikana on Suomen ja koko maailman tilanne muuttunut varsin
paljon, johtuu covid 19 – viruksesta. Talouden arvioidaan kutistuvan yli 5:n prosentin
verran tänä vuonna. Suomessa lomautettujen ja työttömien määrä on kasvanut
ja tässä vaiheessa ei vielä tiedetä missä vaiheessa talous alkaa elpymään.
Lomautettujen ja työttömien määrä kasvu johtaa verotulojen pienenemiseen.
Vuodelle 2020 verotuloja on arvioitu kertyvän 829.000 € ja mikäli arvio talouden
taantumasta 5 % pitää jotenkuten paikkaansa, arvioidaan verotulojen pienenevän
vuodelle 2021 noin 41.000 € ollen 787.000 €.
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 2021 noin 787.000 € mikäli taantuma
on 5 %:n luokkaa.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi
määrätään 1,95 %.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

---------
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kv 9.6.2020/18 §
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi
määrätään 1,95 %.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

19. § Ilmoitusasiat
Tilintarkastuspöytäkirja
Lapuan Hiippakunnan tuomiokapitulin tiedustelu Hankasalmen, Konneveden,
Laukaan ja Äänekosken seurakunnille.
20 . § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55 ja antoi liitteen 5
mukaisen valitusosoituksen.
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