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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

Torstai 12.12.2019 klo 18.45 – 19.43

Paikka

Seurakuntatalo, Pappilantie 4, 41520 Hankasalmi

Osallistujat

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

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Läsnä
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Poissa

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Pöytäkirjan tarkastaja
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Käsiteltävät asiat

§§ 37 - 51

Sivut 1 - 12

Arto Gustafsson
Puheenjohtaja

Tiina Pitkänen
Sihteeri

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Hankasalmi 16.12.2019

Katriina Oksanen
Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Esko Pöyhönen

Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa
17.12.2019 – 16.1.2020

Todistaa
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

37. § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.45 ja kirkkoherra piti
alkuhartauden.
38. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Liite 1

Kokouskutsu (liite 1) on pidetty seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa ajalla 27.11. – 12.12.2019. Valtuutetuille on toimitettu
kokouksen esityslista 27.11.2019. Kokouksesta ilmoitetaan Hankasalmen Sanomissa 28.11.2019 ja 12.12.2019.

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
17 jäsentä. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen

39. § 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 Tarja Mäkelä ja Kirsi Oikari, varalla
Katriina Oksanen.
Pöytäkirja tarkistetaan välittömästi kokouksen päätyttyä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 14.12.2019 – 13.1.2020 virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kokouksessa puheenjohtajan tekemä muutosesitys:
Koska Tarja Mäkelä ja Kirsi Oikari eivät ole paikalla, valitaan pöytäkirjantarkistajiksi
Katriina Oksanen ja Esko Pöyhönen, varalle Lahja Pöyhönen.
Pöytäkirja tarkastetaan 16.12.2019 ja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa
17.12.2019 – 16.1.2020 virastoaikana.
Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys yksimielisesti.

40. § 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:
Muutetaan pykäläksi:
41. § Kirkkoneuvoston luottamushenkilöjäsenten laatima yleiskatsaus
42. § Kirsi Oikarin ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä
Tämä muutoksen johdosta alkuperäisessä esityslistassa pykälästä
41 alkaen numerointi muuttuu kahta suuremmaksi.
Päätös:
Puheenjohtaja

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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41. § Kirkkoneuvoston luottamushenkilöjäsenten laatima yleiskatsaus

Liite 6

kn 12.12.2019/
170 §

Selvitys:

Seurakunnan kirkkoneuvoston luottamushenkilöjäsenet ovat laatineet vuoden
2020 talousarviokirjaan yleiskatsauksen, koska kirkkoherran laatima yleiskatsaus
ei vastaa kaikilta osin luottamushenkilöjäsenten näkemystä seurakunnan tilasta.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että liitetään liitteenä 6 oleva
kirkkoneuvoston luottamushenkilöjäsenten laatima yleiskatsaus vuoden 2020
talousarvokirjaan.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

--------kv 12.12.2019
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että liitetään liitteenä 6 oleva
kirkkoneuvoston luottamushenkilöjäsenten laatima yleiskatsaus vuoden 2020
talousarvokirjaan.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti ja liitetään luottamushenkilöjäsenten
laatima yleiskatsaus talousarviokirjaan kohtaan 1.2.

42. § Kirsi Oikarin ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä
kn 12.12.2019/
171 §
Selvitys:

Kirkkovaltuuston jäsen Kirsi Oikari on 30.11.2019 lähettämällään sähköpostilla
ilmaissut halunsa erota Hankasalmen seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja
varmistanut asian puhelinsoitolla kirkkoherranvirastoon 5.12.2019.
Eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä myöntää kirkkovaltuusto.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron
myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin,
joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten
vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta
päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Eronneen kirkkovaltuuston jäsenen tilalle kutsutaan varajäsen.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu
luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai
hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen
tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi
uusi luottamushenkilö.
Valitsijayhdistys on ilmoittanut ehdokaslistan yhteydessä, ketkä ehdokkaista tulevat
varsinaisiksi jäseniksi ja missä järjestyksessä muut tulevat varajäseniksi ilman äänestystä.
Kirkon vaalijärjestyksen 51§ mukaan: valitsijayhdistys voi ilmoittaa ehdokaslistan
yhteydessä sen varalta, ettei muita hyväksyttäviä ehdokaslistoja anneta, ketkä
ehdokkaista tulevat varsinaisiksi jäseniksi ja missä järjestyksessä muut tulevat
varajäseniksi ilman äänestystä.
Jos hyväksytyissä ehdokaslistoissa on ehdokkaita yhtä monta kuin on valittavia tai
ainakin neljä viidesosaa valittavien määrästä, ehdokkaat tulevat valituiksi ilman
äänestystä.
Kirsi Oikari on edustanut valitsijayhdistystä Seurakuntaväen yhteinen ehdokaslista.
Valitsijayhdistys on asettanut ehdokkaansa keskinäiseen järjestykseen ja nimennyt siten
kirkkovaltuuston jäsenet (19 henkeä) ja varajäsenet (2 henkeä). Valitsijayhdistyksen
ensimmäinen varavaltuutettu on Sanna Jalkanen, toinen varavaltuutettu Raili Valtavaara.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoherra esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1.) kirkkovaltuusto myöntää Kirsi Oikarille eron kirkkovaltuustosta
2.) kirkkovaltuusto kutsuu Seurakuntaväen yhteinen ehdokaslista –valitsijayhdistyksen
ensimmäisen varavaltuutetun Sanna Jalkasen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi
jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti

-------kv 12.122019

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto myöntää Kirsi Oikarille eron kirkkovaltuustosta
2. kirkkovaltuusto kutsuu Seurakuntaväen yhteinen ehdokaslista –
valitsijayhdistyksen
ensimmäisen varavaltuutetun Sanna Jalkasen kirkkovaltuuston varsinaiseksi
jäseneksi jäljellä olevan olevan valtuustokauden ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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43. § Vuoden 2020 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 -2022

Liite 2

kn 21.11.2019/
150. §
Selvitys:

Talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
2020 – 2022 on liitteenä 2.
Talousarvio perustuu 1,95 tuloveroprosenttiin jolla arvioidaan kertyvän
kirkollisveroja 829.000 €. Valtionrahoituksen arvioidaan olevan 95.000 €.
Kirkkoneuvosto linjasi kokouksessaan 25.9.2019, että toimintakulujen pitää pysyä
vuoden 2019 tasolla. Tämä toi haastetta talousarvion laatimiseen, mutta
vuoden 2020 talousarviossa toimintakulut ovat 13.860 € pienemmät kuin vuoden
2019 talousarviossa.
Seuraavana lyhyt yhteenveto vuosien 2019 ja 2020 talousarviosta

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot ja valtionrah.
Verotusk. + kesk.rah.maksut
Muut tuotot/kulut
Poistot - poistoero

Ta 2020
226.010
1.090.252
-864.242
926.000
-83.500
12.030
-49.851

Ta 2019
257.860
1.104.088
-846.228
926.000
-83.130
26.846
-53.682

Ero
- 31.850
13.860
- 18.014
0
370
-14.816
-3.831

Tilik.alijäämä

-59.563

-30.194

-29.369

Vuoden 2020 talousarvio näyttää 59.563 euron alijäämää. Vuosi 2019 oli alijäämäinen
35.406 euroa. Myös vuodet 2021 ja 2020 näyttävät alijäämäisiltä,
Seurakunnalla on edellisten vuosien ylijäämää taseessa vain 142.419 €. Tämä tarkoittaa
sitä, että vuonna 2022 ylijäämät on käytetty mikäli tulevat vuodet toteutuvat arvion
mukaan.
Vuonna 2020 on löydettävä ratkaisuja, jotta alijäämäiset tilivuodet saadaan
käännettyä vähintään nolla tulokseen.
Investointiosaan esitetään 5.500 euron suunnittelu varaus kirkon rappujen ja aidan
korjaamisen.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi
1. Vuoden 2020 talousarvion, mikä näyttää alijäämää 59.563 € sekä toiminta
-ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2022
2. Alijäämä katetaan edellisten vuosien taseen ylijäämillä
3. Talousarvion sitovuustasoksi vahvistetaan pääluokka
Päätös:

Talousarvio 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022 hyväksyttiin
kokouksessa tehdyin muutoksin ja täydennyksin ja esitetään
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

----------

kv 12.12.2019
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi
2. Vuoden 2020 talousarvion, mikä näyttää alijäämää 59.563 € sekä toiminta
-ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2022
2. Alijäämä katetaan edellisten vuosien taseen ylijäämillä
3. Talousarvion sitovuustasoksi vahvistetaan pääluokka
Talousarvio 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022 hyväksyttiin
kokouksessa tehdyin muutoksin ja täydennyksin ja esitetään
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

44. § Rautalammin rovastikunnallisen yhteistyösopimuksen päättäminen

Liite 3

kn 25.9.2019/
117. §

Selvitys:

Hankasalmen seurakunta on kuulunut Rautalammin rovastikuntaan monen vuoden ajan
ja osallistunut rovastikunnalliseen yhteistoimintaan rovastikunnallisen
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti (tuorein versio sopimuksesta 19.9.2012, tullut
voimaan 1.1.2013). Sopimuksen mukaisesti Hankasalmen seurakunta on osallistunut
yhteistoiminnan rahoittamiseen sopimusseurakuntien jäsenmäärään perustuvalla
maksuosuudelle, joka vuoden 2019 osalta oli 901,20 €.
Hankasalmen seurakunta siirtyy vuoden 2020 alusta Kuopion hiippakunnasta Lapuan
hiippakuntaan ja Rautalammin rovastikunnasta Jyväskylän rovastikuntaan. Lapuan
kapitulista saadun ennakkotiedon mukaan virallinen päätös Jyväskylän rovastikuntaan

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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kuulumisesta pitäisi tulla lokakuun aikana, jotta seuraavan kirkolliskokousvaalin
järjestelyt ehdokasasetteluineen voivat tulla hoidetuiksi säädetyssä aikataulussa.
Sopimuksen rovastikunnallisesta yhteistoiminnasta Rautalammin rovastikunnassa
mukaan ”jos sopimuksen piiriin kuuluva yksittäinen seurakunta päättää luopua
yhteistoiminnasta, sen kirkkovaltuuston on saatettava asiasta tieto
rovastikuntaneuvostolle lokakaan 1. päivään mennessä, jolloin ero astuu voimaan
seuraavan kalenterivuoden alusta.”
Rovastikuntaneuvoston puheenjohtajana toimivan lääninrovasti Teppo Ritarin kanssa
käydyn keskustelun perusteella Hankasalmen seurakunnan kirkkoneuvoston esitys
rovastikunnallisen yhteistyösopimuksen purkamiseksi ennen 1. lokakuuta 2019 riittää
tiedoksi rovastikuntaneuvostolle, jotta Hankasalmen seurakunnan ero voi astua voimaan
vuoden 2020 alusta, eikä maksuosuutta kyseiseltä vuodelta enää tule seurakunnan
maksettavaksi (olettaen, että valtuusto seuraavassa kokouksessaan hyväksyy
yhteistoimintasopimuksen päättämisen).
Valtuutettujen näkemyksen kartoittamiseksi asiasta, heille on lähetetty sähköpostilla
kysely, jonka tulosten mukaan valtuusto (kannattanee?|vastustanee?) rovastikunnallisen
yhteistyösopimuksen purkamista Rautalammin rovastikunnassa vuoden 2020 alusta.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle sopimuksen
rovastikunnallisesta yhteistoiminnasta Rautalammin rovastikunnassa päättämistä
vuoden 2020 alusta, koska Hankasalmen seurakunta siirtyy toiseen rovastikuntaan.
(Rovastikunnallisen yhteistoimintasopimuksen purkaminen ei ole este kahdenväliselle
yhteistoiminnalla seurakuntien välillä, milloin sellainen katsotaan toimivaksi ja
tarkoituksenmukaiseksi.) Yhteistoimintasopimuksen purkaminen vapauttaa
maksuosuuden verran kirkollisverotuloja seurakunnan muuhun toimintaan.
Valtuutetuille lähetetyn kyselyn perusteella valtuusto aikanaan
(kannattanee?|vastustanee?) esitystä.

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että irtisanotaan 1.1.2020 alkaen
Rautalammin rovastikunnan yhteistyösopimus.

---------kv 12.12.2019/
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että irtisanotaan 1.1.2020 alkaen
Rautalammin rovastikunnan yhteistyösopimus.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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45. § Jyväskylän rovastikunnan yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

Liite 4

kn 21.11.2019/
153. §
Selvitys:
Hankasalmen seurakunta siirtyy vuoden 2020 alusta Kuopion hiippakunnasta ja
Rautalammin rovastikunnasta Lapuan hiippakuntaan ja Jyväskylän rovastikuntaan.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.8.2019 esittänyt kirkkovaltuustolle, että
Hankasalmen seurakunta purkaisi Rautalammin rovastikunnan yhteistyösopimuksen
hiippakunnan ja rovastikunnan vaihtumisen vuoksi. Rautalammin rovastikunnan
rovastikuntaneuvosto on kokouksessaan 8.10.2019 päättänyt hyväksyä Hankasalmen
seurakunnan irtautumisen rovastikunnallisesta yhteistyösopimuksesta, mikäli
Hankasalmen seurakunnan kirkkovaltuusto päättää irtisanoa yhteistyösopimuksen
15.12.2019 mennessä.
Hankasalmen seurakunnan kirkkoneuvosto on valmistellut liittymistä Jyväskylän
rovastikunnan yhteistoimintasopimukseen nimeämällä rovastikuntaneuvoston jäseniksi
samat henkilöt, jotka ovat jo toimineet rovastikuntaneuvoston jäseninä Rautalammin
rovastikunnan rovastikuntaneuvostossa (jatkuvuusperiaate).
Jyväskylän rovastikunnan yhteistoimintasopimus on vuodelta 2007. Seurakunta voi
liittyä mukaan Jyväskylän rovastikunnalliseen yhteistoimintasopimukseen
hyväksymällä yhteistoimintasopimuksen kirkkovaltuustossa. Jyväskylän
rovastikunnan rovastikunnallisen yhteistyön toimintasuunnitelma vuodelle 2020 on
laadittu sillä oletuksella, että Hankasalmen seurakunta liittyy mukaan
rovastikunnalliseen yhteistoimintasopimukseen. (Jyväskylän rovastikunnan
seurakuntien yhteistoimintasopimus erillisenä liitteenä 4.)

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Jyväskylän rovastikunnan
seurakuntien yhteistoimintasopimuksen ja Hankasalmen seurakunta aloittaa
sopimuksen mukaisen yhteistoiminnan Jyväskylän rovastikunnan osana vuoden 2020
alusta.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

--------kv 12.12.2019
Esitys:

Puheenjohtaja

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Jyväskylän rovastikunnan
seurakuntien yhteistoimintasopimuksen ja Hankasalmen seurakunta aloittaa sopimuksen
mukaisen yhteistoiminnan Jyväskylän rovastikunnan osana vuoden 2020 alusta.
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

HANKASALMEN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA 4/2019
10
KIRKKOVALTUUSTO
12.12.2019
_______________________________________________________________________________________

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

46 § Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Jyväskylän rovastikunnan
rovastikuntaneuvostoon
kn 24.10.2019/
135. §
Selvitys:

Hankasalmi siirtyy 1.1.2020 Lapuan hiippakuntaan.
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 9.10.2019/20 § päättänyt,
että Hankasalmen seurakunta liittyy 1.1.2020 alkaen osaksi Jyväskylän rovastikuntaa.
Rovastikunnassa on rovastikuntaneuvosto-niminen toimielin.
Seurakuntaa rovastikuntaneuvostossa edustavat kirkkoherra ja yksi maallikkojäsen.

Kirkkoheran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee jäsenen ja varajäsenen
Jyväskylän rovastikunnan rovastikuntaneuvostoon vuosiksi 2020 – 2022.
Tarkoituksen mukaisinta, että olisi Rautalammin rovastikunnan rovastikuntaneuvostoon
valitut henkilöt jatkaisivat Jyväskylän rovastikunnan rovastikuntaneuvostossa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Jyväskylän rovastikunnan
rovastikuntaneuvostoon valitaan Leena Jäntti ja varalle Antero Manninen.

--------kv 12.12.2019
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Jyväskylän rovastikunnan
rovastikuntaneuvostoon valitaan Leena Jäntti ja varalle Antero Manninen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

47. § Hautapaikkamaksut ajalle 1.1. – 31.12.2020

Liite 5

kn 25.9.2019/
120. §

Selvitys:

Puheenjohtaja

Hautapaikkamaksuissa ei ole ollut korotuksia vuosina 2018 ja 2019.
Uusia hautapaikkoja lunastetaan eniten J-alueelta (uusin alue)
Seurakunnalle palautuneita hautapaikkoja lunastetaan muutamia vuosittain.
Kaiken kaikkiaan hautapaikkoja lunastetaan noin 30 kpl per vuosi, joista
suurin osa on arkkupaikkoja.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi hautapaikkamaksut
ajalle 1.1. – 31.12.2020 liitteen 5 mukaisesti.

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että vahvistetaan hautapaikkamaksut
ajalle 1.1.-31.12.2020 liitteen 5 mukaisesti.

----------

kv 12.12.2019
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että vahvistetaan hautapaikkamaksut
ajalle 1.1.-31.12.2020 liitteen 5 mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

48. § Kokouspalkkiot vuodelle 2020
kn 25.9.2019/
123. §
Selvitys:

Kirkkovaltuusto päättää kirkkovaltuuston –ja neuvoston jäsenten kokouspalkkioista. Seurakunnassamme on ollut jo kauan käytäntö, että kokouspalkkioita
ei makseta. Sen sijaan kirkkovaltuuston puheenjohtajalle, kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajalle ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle on maksettu
vuosipalkkio.
Jokaiselle jäsenelle on tilattu kotimaa-lehti.

Talouspäällikön esitys:
Esitys kirkkovaltuustolle vuoden 2020 kokouspalkkioista tehdään kokouksessa
käytävän keskustelun pohjalta.
Päätös:

Keskustelun pohjalta talouspäällikkö teki esityksen, että
kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota
30 €/kokous.
Tämän lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajalle, kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajalle sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle
maksetaan 400 €:n vuosipalkkio.
Kirkkoneuvosto esittää edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi
kokouspalkkiot vuodelle 2020.

---------

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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kv 12.12.2019
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että
kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota
30 €/kokous.
Tämän lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajalle, kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajalle sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan
400 €:n vuosipalkkio.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

49. Kotimaalehden tilaus kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille vuodeksi 2020
kn 24.10.2019/
137. §
Selvitys:

Seurakunnan kirkkoneuvoston ja –valtuuston jäsenille on tilattu seurakunnan
toimesta monen vuoden ajan Kotimaa-lehti. Yleensä asiasta on päätetty samassa
pykälässä, missä päätetään kokouspalkkiot.
Kirkkoneuvoston kokouksessa 25.9.2019 käsiteltiin kokouspalkkiot, mutta
Kotimaa-lehden tilauksen käsittely jäi pois.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, että tilataan
Kotimaa-lehti kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille vuodeksi 2020.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilataan Kotimaa-lehti
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille.

-------kv 12.12.2019
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilataan Kotimaa-lehti
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

50. § Ilmoitusasiat
Seuraava kirkkovaltuuston kokous on 11.2.2020 klo 18

51. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43 ja antoi liitteen 7
mukaisen valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja
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