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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

Torstai 25.3.2021 klo 18.00 – 18.45

Paikka

Hankasalmen kirkko, Kirkkotie 2, 41520 Hankasalmi

Osallistujat

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

§§ 10 - 17

Sivut 1 - 18

Arto Gustafsson
Puheenjohtaja

Tiina Pitkänen
Sihteeri

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Hankasalmi 26.3.2021

Raimo Hyvärinen
Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Teija Hyvönen

Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa
30.3. – 3.5.2021

Todistaa
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

10. § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

11. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Liite 1

Kokouskutsu (liite 1) on pidetty seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa ajalla 10.3. – 25.3.2021. Valtuutetuille on toimitettu
kokouksen esityslista 10.3.2021 postitse. Kokouksesta on ilmoitettu Hankasalmen Sanomissa 18.3.2021.

Puheenjohtajan esitys:
Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Päätös:

Merkittiin osallistujat pöytäkirjaan, paikalla oli 18 valtuutettua 19:sta.
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

12. § 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 Raimo Hyvärinen ja Teija Hyvönen, varalla
Pekka Häkkinen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkistetaan 29.3.2021 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä 30.3. – 3.5.2021 välisenä aikana
kirkkoherranvirastossa virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

13. § 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

HANKASALMEN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA 2/2021
4
KIRKKOVALTUUSTO
25.3.2021
_______________________________________________________________________________________

14. § Rakenneuudistus

Liitteet 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Leena Jäntti toimitti puheenjohtajalle asiakirjan, mikä liitetään pöytäkirjaan
liitteeksi 16
kn 25.2.2021
13 §
Selvitys:

KIRKKOVALTUUSTON ASETTAMA TAVOITE
Hankasalmen seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan (9.6.2020/12
§) “Valtuustokauden tavoitteet 2019–2022” -asiakirjan, jonka mukaan:
“Hankasalmen seurakunta tavoittelee tuomiokapitulin tukemaa perusteellista
selvitystä seurakuntarakenteen ja yhteistyömahdollisuuksien kehittämiseksi
naapuriseurakuntien kanssa. (Varautuminen omien toimien riittämättömyyteen.)
Selvitys tulee toteuttaa niin, että uusii organisaatiorakenne voisi aloittaa
valtuustokauden 2023-2026 alusta, mikäli sellaiseen päädytään.”
(Kts. liite 3, Valtuustokauden 2019–2022 tavoitteet)
Laukaan, Konneveden ja Hankasalmen seurakuntien seurakuntarakenneselvitys
toteuttaa tämän Hankasalmen seurakunnan kirkkovaltuuston asettaman tavoitteen.
Mikäli seurakuntaliitos toteutuisi suunnitellussa aikataulussa, pidettäisiin syksyllä 2021
seurakuntavaalit ja yhdistyneen seurakunnan ensimmäinen valtuustokausi (2022–2026)
olisi vuoden tavanomaista pidempi (kts. liite 4,yhdistymissopimus). Uuden talous- ja
hallintoyksikön toiminta- ja hallintokulttuurin sekä työyhteisön yhteen rakentumisen
kannalta viisivuotinen hallintokausi antaisi mm. strategiatyölle enemmän aikaa.
VOIMAKKAIDEN TOIMENPITEIDEN TARVE
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli päätti istunnossaan 16.9.2020/17§ suosittaa
seurakunnilta saamiensa lausuntojen perusteella, että “Laukaan, Konneveden ja
Hankasalmen seurakunnat aloittavat neuvottelut yhteisestä rakenneuudistuksesta”, ja
että “seurakunnat hankkivat valmistelun tueksi Juha Muilun ja Antti Viidan osaamista”.
Seurakuntien johtavien viranhaltijoiden kanssa käydyn neuvottelun (1.9.2020) ja
seurakunnilta saatujen vastausten perusteella “kapitulin johtoryhmä on katsonut, että
Konneveden ja Hankasalmen seurakuntien taloudellinen tilanne edellyttää voimakkaita
toimenpiteitä kirkon työn turvaamiseksi kyseisillä alueilla”, ja että “Konneveden
seurakunnan osalta rakenneuudistus olisi tarpeellinen jo 2022 alusta lukien”. Kapituli
myös huomauttaa, että “Laukaan seurakunnan kannalta on kuitenkin kohtuutonta,
mikäli se joutuisi olemaan rakenneuudistuksessa kahtena peräkkäisenä vuotena. Mikäli
seurakunnat päättävät lähteä edistämään rakenneuudistusta yhdessä, tulisi Hankasalmen
seurakunnan olla valmis siihen jo vuoden 2022 alusta.” (Kts. liite 5. Kapitulin päätös)
SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN JA LOPPUTULOS
Kuvaus seurakuntarakenneselvityksen etenemisestä Hankasalmen seurakunnan osalta
on erillisenä liitteenä 6.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Selvitysprosessin perusteella Juha Muilu suosittelee selvityksen loppuraportissa
seurakunnille seuraavaa:
1.) Suositan, että seurakuntien luottamuselimille valmistellaan aloite
seurakuntajaon muutoksesta, jossa 1.1.2022 Hankasalmen ja Konneveden
seurakunta lakkautetaan ja liitetään Laukaan seurakuntaan.
2.) Hankasalmen ja Konneveden seurakunnan toiminta-alue nimetään
Hankasalmen ja Konneveden alueseurakunnaksi. Alueseurakunnan kirkollista
työtä tukee yksi tai useampi toimintaryhmä. Toimintaryhmät eivät ole
hallinnollisia, vaan toiminnallisia seurakuntalaisten muodostamia ryhmiä.
3.) Vaaditaan ylimääräiset seurakuntavaalit pidettäväksi syksyllä 2021.
Juha Muilun suositusraportti kokonaisuudessaan liite 13
RAPAUTUVA RAHOITUKSEN PERUSTA
Merkittävin syy seurakuntajaon muutokselle on seurakuntien jäsenmäärän lasku ja siitä
johtuva rahoituspohjan rapautuminen. Jäsenmäärän laskuun koko kirkossa vaikuttavat
kaupungistuminen eli maaseudun väestökato (vähänevä syntyvyys, poismuutot ja
kuolemat) sekä kirkosta eroaminen. Tämä taas vaikuttaa suuresti seurakuntien talouteen,
jonka suurin tuloerä muodostuu kirkollisverotuloista. Korvaavia tulonlähteitä on vaikea
löytää, eikä kaupallinen liiketoiminta kuulu seurakunnan varsinaisiin tehtäviin.
Käytössä olevien kirkon ennusteiden mukaan seurakuntien jäsenmäärät tulevat
putoamaan rajusti seuraavien kahden vuosikymmenen aikana. Arvion mukaan Laukaan
seurakunnan jäsenmäärä putoaa vuodesta 2022 vuoteen 2040 lähes 30 prosenttia.
Samalla ajalla Konneveden ja Hankasalmen seurakuntien jäsenmäärä putoaa ennusteen
mukaan yli 40 prosenttia. Vuositasolla euromääräinen 1,95 veroprosentilla ja sadan
jäsenen vähenemällä laskettu verotulojen alenema on n. 20 000€ (kasvussa) ja tämä
yhdistettynä paikkakunnan väkilukuun perustuvaan valtionavustuksen vähenemään
vaikuttavat yhden valtuustokauden eli neljän vuoden aikana n. 100 000€. Kun
seurakunnan tilinpäätösluvuissa huomioidaan seurakunnan saamat verotulojen
täydennysavustukset, testamenttirahastosta tehdyistä tuloutukset ja kiinteistöjen
myynnistä kertyneet tulot, on seurakunnan talous ollut alijäämäinen jo vuodesta 2017
alkaen. Poistoaikojen tarkistaminen Kirkkohallituksen virastokollegion 17.6.2020
ohjeen mukaisiksi kasvattaa tilinpäätöksen alijäämää entisestään. (Kts. liitteet 8 ja 9)
VAIKUTUS HENKILÖSTÖÖN
“Valtuustokauden tavoitteet 2019–2022” -asiakirjan pohjalta Hankasalmen
kirkkovaltuusto on hyväksynyt seurakunnalle myös henkilöstösuunnitelman (kts. liite
10 “Henkilöstösuunnitelma 2020”, kn 3.11.2020/33 §), jossa kuvattujen toimenpiteiden
yhteenlaskettu säästöpotentiaali on n. 100 000€. Käytännössä kyse on henkilöstön
vähentämisestä irtisanomalla ja osa-aikaistamalla. Viimeisimmät vuodet ovat
osoittaneet, että osa-aikaista työtä tarjoavan työnantajan on vaikea kilpailla osaavasta
työvoimasta kokoaikaista työtä tarjoavien työnantajien kanssa. Vaihtuvuus on ollut
suurta ja sijaisia vaikea löytää. Työntekijän näkökulmasta tarkasteltuna tämän ei pitäisi
olla millään tasolla yllättävää. Seurakuntarakenneselvityksen tuloksena syntynyt
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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yhdistyneen seurakunnan “Henkilöstösuunnitelma 2022” tarjoaa konkreettisen
vaihtoehdon itsenäisenä talous- ja hallintoyksikkönä räpistelevän seurakunnan
tulevaisuudelle. Isommalla työnantajalla on paremmat edellytykset mm. hyödyntää
eläköitymisiä, järjestellä sijaistamiset vuosilomien tai sairaspoissaolojen osalta ja
muutenkin toteuttaa työnantajalle kuuluvia ja vastuitaan sekä velvoitteitaan erilaisten
lakisääteisten vapaiden (vuosilomat, perhevapaat, opintovapaat) osalta. Nämä seikat
yhdistettynä saman alan kollegoihin rakentavat kaikki osaltaan henkilöstön
työhyvinvointia ja töissä jaksamista. Irtisanomisia ei tarvitsisi toteuttaa ja osa-aikaisilla
olisi mahdollisuus kokoaikaiseen työhön. Seurakuntalaisten näkökulmasta tutut – jo
vuosia palvelleet – kasvot säilyisivät edelleen tutuissa toimipisteissä. (kts liite 10
Henkilöstösuunnitelma 2022)
VAIKUTUS TOIMITILOIHIN JA KIINTEISTÖIHIN
Riippumatta siitä valitseeko Hankasalmen seurakunta liitoksen vaiko itsenäisyyden tien,
kiinteistö- ja toimitilamenoihin kohdistuvat säästötoimenpiteet ovat väistämättömiä ja
välttämättömiä toteuttaa, koska seurakunta on jo edellisen piispantarkastuksen
yhteydessä saanut tehtäväkseen vähentää toimitilamääräänsä taloudellista kantokykyään
vastaavalle tasolle. Hankasalmen seurakunnalla ei ole varaa investointeihin. (kts. liite
12 Antti Viidan raportti). Kirkkoneuvoston valmistelussa on kirkkovaltuuston
tavoiteasiakirjan pohjalta kiinteistösuunnitelma, jossa kuvattujen toimenpiteiden
yhteenlasketun säästöpotentiaalin tulisi olla n. 100 000€, josta omasta leirikeskuksesta
luopumisen osuus olisi noin puolet. Merkittävä ero yhdistyneen ja itsenäisen
seurakunnan välillä jäljelle jäävien kiinteistöjen- ja toimitilojen osalta on se, että
yhdistyneen seurakunnan palveluksessa olisi erikoistunutta kiinteistöalan osaamista
(rakennusmestari), mitä itsenäisellä Hankasalmen seurakunnalla ei ole koskaan edes
ollut. Tämä auttaisi osaltaan varmistamaan jäljelle jäävän rakennushistoriallisesti
arvokkaan kiinteistöomaisuuden ylläpitoa. (kts. liite 10 Henkilöstösuunnitelma 2022)
Tätä tukisi pitkällä tähtäimellä myös yhdistyneen seurakunnan metsäomaisuuden tuotto.
VAIKUTUS TOIMINTAAN
Seurakuntaliitoksen myötä Laukaan, Konneveden ja Hankasalmen seurakunnissa
yhteensä tehty hallintotyö vähenisi ratkaisevasti, kun erillisiä talous- ja
hallintoyksikköjä olisi kolmen sijasta yksi. Tämän myötä henkilöstöresurssia
vapautuisi ja olisi mahdollista kohdistaa enemmän seurakuntatyöhön. Käytännössä tämä
tarkoittaisi viikkotasolla seurakuntatyötä tekevän pappistyövoiman kasvua sekä
Hankasalmella että Konnevedellä kirkkoherran tehtävien loppumisen myötä. (kts.
Henkilöstösuunnitelma 2022)
Rippikoulun toteuttamisen näkökulmasta yhdistyneellä seurakunnalla olisi tarjota
useampia vaihtoehtoja rippikouluikäluokkaan kuuluville ja heidän perheilleen. Eri
kouluista tulevista rippikoululaisista muodostetut rippikouluryhmät mahdollistaisivat
ratkaisevasti nykytilannetta paremmin vanhoista rooleista ja lyödyistä leimoista
vapautumisen leirijakson aikana.
Hankasalmen seurakunnassa jo vuosia käytössä ollut “ohjausryhmä-malli” tulisi
käyttöön koko yhdistyneessä seurakunnassa toimintaryhmien nimellä. Tämä edistäisi
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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seurakuntalaisten osallisuutta ja omistajuutta seurakunnan työstä koko seurakunnan
alueella. (kts. yhdistymissopimus)
Yhdistyminen vaikuttaa negatiivisesti itsenäisen Laukaan seurakunnan talouteen, mutta
asiaa tulee katsoa myös kokonaisuutena ja teologisista lähtökohdista käsin.
Yhteisvastuu kuuluu olennaisena osana kristilliseen kirkkoon ja sen seurakuntiin.
Mikäli Laukaan seurakunta hyväksyy Hankasalmen ja Konneveden seurakuntien
liittämisen itseensä, se toteuttaa samalla ns. koinonia-periaatetta, jota kuvataan myös
virressä 428:4 “Yksin emme työtä tee, toinen toista tarvitsee. Tuomme vaihtopöydälle,
lahjamme ja puutteemme.” Seurakuntaliitos toteuttaisi kirkon yhteiseen strategiaan
kirjattuja tavoitteita monipuolisen seurakuntatyön turvaamisesta kaikkialla Suomessa, ja
voimavarojen suuntaamista hallinnosta toimintaan.
Seurakuntarakenneselvityksen tarkoituksena on ollut turvata ja taata kirkon tehtävän
toteutumisen edellytykset Hankasalmen, Konneveden ja Laukaan seurakuntien alueella.
Vastuu tulevaisuutta ennakoivasta, taloudellisten reunaehtojen huomioimisesta ja
toimintaympäristön muutokseen sopeuttamisesta on seurakuntien luottamushenkilöiden
käsissä. Tuomiokapitulin tehtävänä on kuitenkin varmistaa, että kirkon tehtävällä on
edellytykset toteutua koko hiippakunnan alueella. Myös niillä seuduilla, jotka ovat
muuttotappiollisia, ja joissa jäsenistön ikäjakauma painottuu raskaasti pienituloisiin
eläkeläisiin. Alueellisesta sosio-ekonomisesta eriytymisestä johtuen Hankasalmelainen
kirkollisveron maksaja rahoittaa seurakunnan toimintaa lähes kaksinkertaisella
osuudella suhteessa eteläisen Suomen vauraiden seutujen kirkollisveronmaksajaan.
Tästä näkökulmasta hankasalmelainen kirkollisveronmaksaja hyötyisi liitoksesta myös
pienentyvän kirkollisveroprosentin myötä.
Tuomiokapitulin analyysin mukaan Hankasalmen ja Konneveden seurakunnilla ei ole
mahdollisuuksia 10–15 vuoden aikajänteellä selviytyä itsenäisinä seurakuntina.
Jäsenmäärän lasku johtaa verotuoton pienentymiseen myötä sekä henkilöstön että
toiminnan karsimiseen välttämättömimpään ja pakolliseen minimiin.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoherra esittää kirkkoneuvostolle, että
1.) kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto tekisi aloitteen
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkolain 13:1§ ja kirkkojärjestyksen 13:5§
nojalla seurakuntajaon muutoksesta siten, että Hankasalmen seurakunta liitettäisiin
1.1.2022 alkaen Laukaan seurakuntaan.
2.) kirkkoneuvosto hyväksyy Laukaan, Hankasalmen ja Konneveden seurakuntia
koskevan liitossopimusluonnoksen ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja
edelleen tuomiokapitulille lähetettäväksi.
3.) kirkkoneuvosto hyväksyy esityksen virkojen ja toimien sijoittamisesta ja lähettää sen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulille lähetettäväksi.
Viranhaltijoiden ja työntekijöiden siirtämisessä otetaan huomioon mitä kirkkolaki 13:2§
ja kirkkojärjestys 13:3§ sanovat. Hankasalmen seurakunnan virat lakkautuvat
Puheenjohtaja
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31.12.2021. Viran- ja toimenhaltijat siirtyvät vanhoina työntekijöinä Laukaan
seurakunnan virkoihin ja toimiin.
Kirkkolain 13 luvun 2 §:n nojalla Laukaan seurakuntaan siirtyvän henkilöstön osalta
virkojen perustamisesta päättää kirkkohallituksen tekemän seurakuntajaon
muuttamispäätöksen jälkeen Laukaan kirkkovaltuusto. Kirkkojärjestyksen 13 luvun 3
§:n mukaan kirkkoneuvosto ottaa siirretyt viranhaltijat ja sijoittaa siirretyt työntekijät
tehtäviinsä. Kirkkolain 13 luvun 2 §:n mukaan siirretyillä viranhaltijoilla ja
työntekijöillä on oikeus saada virka- tai työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut
sellaisina, että ne eivät ole epäedullisemmat kuin heille aikaisemmin kuuluneet
vastaavat edut.
4.) kirkkoneuvosto esittää kirkkolain 13:4§ nojalla, että kirkkovaltuusto esittäisi
tuomiokapitulille, että Laukaan seurakunta ottaa vastaan Hankasalmen seurakunnan
omaisuuden 1.1.2022 ja vastaa kyseisestä ajankohdasta lukien siirrettyyn omaisuuteen
kohdistuvista veloista ja muista velvoitteista. Kirkkohallitus määrää niitä seurakuntien
vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- ja
testamenttivaroin, käytettäväksi edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.
5.) Esittää kirkkovaltuustolle, että se vaatii liitoksen toteutuessa tuomiokapitulia
määräämään ylimääräiset seurakuntavaalit pidettäväksi syksyllä 2021.
6.) kirkkoneuvosto ilmoittaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä seurakunnan
viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja että kirkkoneuvosto on merkinnyt tiedoksi
kuulemisten tuloksen. Kirkkojärjestyksen 13:1§, ja 3§ nojalla kirkkovaltuusto lähettää
aloitteen Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille toimitettavaksi edelleen
Kirkkohallitukselle.
7.) Mikäli jokin liitosselvityksen seurakunnista jättäytyisi liitosprosessin ulkopuolelle,
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hankasalmen seurakunta jatkaa
neuvotteluja jäävän seurakunnan kanssa.
Lapsiasiavaikutusten arvioinnin perusteella seurakuntaliitoksen toteutuminen
vaikutukset olisivat positiivisia, koska seurakunnan kasvatustyöhön olisi osoittaa
monipuolista ja kokoaikaista henkilöstöä nykytilaa tai seurakunnan oman
henkilöstösuunnitelman mukaista tulevaisuutta enemmän.

Kokouksessa Leena Jäntti teki vastaehdotuksen, että:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hylkäämme Hankasalmen, Konneveden
ja Laukaan seurakuntia koskevan liitossopimusluonnoksen kokonaisuudessaan.
1.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ei tee aloitetta
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkolain 13:1§ ja kirkkojärjestyksen 13:5§
nojalla seurakuntajaon muutoksesta siten, että Hankasalmen seurakunta liitettäisiin
1.1.2022 alkaen Laukaan seurakuntaan.
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2.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ei hyväksy Laukaan,
Hankasalmen ja Konneveden seurakuntia koskevaa liitossopimusta. Kirkkovaltuuston
päätöksenteon jälkeen asia lähetetään tiedoksi tuomiokapitulille.
3.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hankasalmen seurakunnan
virat/toimet eivät lakkaudu 31.12.2021. Kirkkovaltuuston
päätöksenteon jälkeen asia lähetetään tiedoksi tuomiokapitulille.

4.) kirkkoneuvosto esittää kirkkolain 13:4§ nojalla kirkkovaltuustolle että
kirkkovaltuusto esittää Lapuan tuomiokapitulille, että Laukaan seurakunta ei ota vastaan
Hankasalmen seurakunnan varoja eikä velkoja 1.1.2022.
5.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ei vaadi
tuomiokapitulilta ylimääräisiä seurakuntavaaleja pidettäväksi syksyllä 2021.

6.) kirkkoneuvosto ilmoittaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä seurakunnan
viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja että kirkkoneuvosto on merkinnyt tiedoksi
kuulemisten tuloksen.

7.) Mikäli jokin liitosselvityksen seurakunnista jättäytyisi liitosprosessin ulkopuolelle,
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hankasalmen seurakunta ei jatka
neuvotteluja jäljelle jäävän seurakunnan kanssa.

Esko Pöyhönen ja Pekka Häkkinen kannattivat Leena Jäntin esitystä.

Koska oli tehty vastaesitys jota kannatettu, suoritettiin äänestys.
Jotka kannattivat pohjaesitystä, äänestivät JAA ja jotka kokouksessa
tehtyä vastaehdotusta äänestivät EI
JAA
x

Mikko Laitinen
Leena Jäntti
Raimo Hyvärinen
Pekka Häkkinen
Pirjo Skantz
Pirkko Matilainen
Esko Pöyhönen

EI
x
x
x

x
x
x

Äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä.
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Päätös:

Kokouksen päätökseksi tuli kokouksessa Leena Jäntin tekemä vastaehdotus, eli
1.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ei tee aloitetta
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkolain 13:1§ ja kirkkojärjestyksen 13:5§
nojalla seurakuntajaon muutoksesta siten, että Hankasalmen seurakunta liitettäisiin
1.1.2022 alkaen Laukaan seurakuntaan.
2.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ei hyväksy Laukaan,
Hankasalmen ja Konneveden seurakuntia koskevaa liitossopimusta. Kirkkovaltuuston
päätöksenteon jälkeen asia lähetetään tiedoksi tuomiokapitulille.
3.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hankasalmen seurakunnan
virat/toimet eivät lakkaudu 31.12.2021. Kirkkovaltuuston
päätöksenteon jälkeen asia lähetetään tiedoksi tuomiokapitulille.

4.) kirkkoneuvosto esittää kirkkolain 13:4§ nojalla kirkkovaltuustolle että
kirkkovaltuusto esittää Lapuan tuomiokapitulille, että Laukaan seurakunta ei ota vastaan
Hankasalmen seurakunnan varoja eikä velkoja 1.1.2022.
5.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ei vaadi
tuomiokapitulilta ylimääräisiä seurakuntavaaleja pidettäväksi syksyllä 2021.

6.) kirkkoneuvosto ilmoittaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä seurakunnan
viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja että kirkkoneuvosto on merkinnyt tiedoksi
kuulemisten tuloksen.

7.) Mikäli jokin liitosselvityksen seurakunnista jättäytyisi liitosprosessin ulkopuolelle,
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hankasalmen seurakunta ei jatka
neuvotteluja jäljelle jäävän seurakunnan kanssa.
------kv 25.3.20221

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle

1.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ei tee aloitetta
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkolain 13:1§ ja kirkkojärjestyksen 13:5§
nojalla seurakuntajaon muutoksesta siten, että Hankasalmen seurakunta liitettäisiin
1.1.2022 alkaen Laukaan seurakuntaan.
2.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ei hyväksy Laukaan,
Hankasalmen ja Konneveden seurakuntia koskevaa liitossopimusta. Kirkkovaltuuston
Puheenjohtaja
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päätöksenteon jälkeen asia lähetetään tiedoksi tuomiokapitulille.
3.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hankasalmen seurakunnan
virat/toimet eivät lakkaudu 31.12.2021. Kirkkovaltuuston
päätöksenteon jälkeen asia lähetetään tiedoksi tuomiokapitulille.

4.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkolain 13:4§ nojalla kirkkovaltuustolle että
kirkkovaltuusto esittää Lapuan tuomiokapitulille, että Laukaan seurakunta ei ota vastaan
Hankasalmen seurakunnan varoja eikä velkoja 1.1.2022.
5.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ei vaadi
tuomiokapitulilta ylimääräisiä seurakuntavaaleja pidettäväksi syksyllä 2021.

6.) kirkkoneuvosto ilmoittaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä seurakunnan
viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja että kirkkoneuvosto on merkinnyt tiedoksi
kuulemisten tuloksen.

7.) Mikäli jokin liitosselvityksen seurakunnista jättäytyisi liitosprosessin ulkopuolelle,
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hankasalmen seurakunta ei jatka
neuvotteluja jäljelle jäävän seurakunnan kanssa.
---Kokouksessa Pirjo Skantz teki vastaesityksen
Esitän, että kirkkovaltuusto ottaa seurakuntarakenneselvitykseen myönteisen
kannan ja hyväksyy liitossopimusluonnoksen kokonaisuudessaan ja:

1. kirkkovaltuusto tekisi aloitteen Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille
kirkkolain 13:1§ ja kirkkojärjestyksen 13:5§ nojalla seurakuntajaon
muutoksesta siten, että Hankasalmen seurakunta liitettäisiin 1.1.2022
Laukaan seurakuntaan.
2.kirkkovaltuusto hyväksyy Laukaan, Hankasalmen ja Konneveden
seurakuntia koskevan liitossopimuksen ja lähettää sen edelleen
tuomiokapitulille.
3. kirkkovaltuusto hyväksyy esityksen virkojen ja toimien sijoittamisesta ja
lähettää sen edelleen tuomiokapitulille. Viranhaltijoiden ja työtekijöiden
siirtämisessä otetaan huomioon, mitä kirkkolaki 13:2§ ja kirkkojärjestys 13:3§
sanovat. Hankasalmen seurakunnan virat lakkautuvat 31.12.2021. Viran- ja
toimenhaltijat siirtyvät vanhoina työntekijöinä Laukaan seurakunnan virkoihin
toimiin.

ja

Kirkkolain13 luvun 2§:n nojalla Laukaan seurakuntaan siirtyvän henkilöstön
osalta virkojen perustamisesta päättää kirkkohallituksen tekemän seurakuntajaon
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muuttamispäätöksen jälkeen Laukaan kirkkovaltuusto.
Kirkkojärjestyksen 13 luvun 3:§ mukaan kirkkoneuvosto ottaa siirretyt
viranhaltijat ja sijoittaa siirretyt työntekijät tehtäviinsä. Kirkkolain 13 luvun 2§:n
mukaan siirretyillä viranhaltijoilla ja työntekijöillä on oikeus saada virka- tai
työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, että ne eivät ole epäedullisemmat
kuin heille aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.
4. kirkkovaltuusto esittää kirkkolain 13:4§ nojalla, että Laukaan seurakunta ottaa
vastaan Hankasalmen seurakunnan omaisuuden 1.1.2022 ja vastaa kyseisestä
ajankohdasta lukien siirrettyyn omaisuuteen kohdistuvista veloista ja muista
velvoitteista. Kirkkohallitus määrää niitä seurakuntien vapaaehtoisia
rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- ja
testamenttivaroin, käytettäväksi edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen
mukaisesti.
5. kirkkovaltuusto vaatii liitoksen toteutuessa tuomiokapitulia määräämään
ylimääräiset seurakuntavaalit pidettäväksi syksyllä 2021.
6. kirkkovaltuusto ilmoittaa, että seurakuntaselvitystä tehtäessä seurakunnan
viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja että kirkkovaltuusto on merkinnyt
tiedoksi kuulemisen tuloksen. Kirkkojärjestyksen §3:1§ ja 3§ nojalla
kirkkovaltuusto lähettää aloitteen Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille
edelleen Kirkkohallitukselle.
7. Mikäli jokin liitosselvityksen seurakunnista jättäytyisi liitosprosessin
ulkopuolelle, kirkkovaltuusto esittää, että Hankasalmen seurakunta jatkaa
neuvotteluja jäävän seurakunnan kanssa.

Pirkko Matilainen ja Mirja-Liisa Heikkinen kannattivat Pirjo Skantzin
kokouksessa tehtyä vastaesitystä
Koska oli tehty vastaesitys kirkkoneuvoston pohjaesitykseen, puheenjohtaja
totesi, että suoritetaan äänestys.
Kirkkoneuvoston pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Pirjo Skantzin
kokouksessa tehtyä vastaesitystä kannattavat äänestävät EI.
Äänestyksessä annettiin 18 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti:
JAA
10
EI
8
Äänestyksen tulos liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 17.
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Päätös:

Kokouksen päätökseksi tuli kirkkoneuvoston pohjaesitys
1.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ei tee aloitetta
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkolain 13:1§ ja kirkkojärjestyksen 13:5§
nojalla seurakuntajaon muutoksesta siten, että Hankasalmen seurakunta liitettäisiin
1.1.2022 alkaen Laukaan seurakuntaan.
2.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ei hyväksy Laukaan,
Hankasalmen ja Konneveden seurakuntia koskevaa liitossopimusta. Kirkkovaltuuston
päätöksenteon jälkeen asia lähetetään tiedoksi tuomiokapitulille.
3.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hankasalmen seurakunnan
virat/toimet eivät lakkaudu 31.12.2021. Kirkkovaltuuston
päätöksenteon jälkeen asia lähetetään tiedoksi tuomiokapitulille.

4.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkolain 13:4§ nojalla kirkkovaltuustolle että
kirkkovaltuusto esittää Lapuan tuomiokapitulille, että Laukaan seurakunta ei ota vastaan
Hankasalmen seurakunnan varoja eikä velkoja 1.1.2022.
5.) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ei vaadi
tuomiokapitulilta ylimääräisiä seurakuntavaaleja pidettäväksi syksyllä 2021.

6.) kirkkoneuvosto ilmoittaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä seurakunnan
viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja että kirkkoneuvosto on merkinnyt tiedoksi
kuulemisten tuloksen.

7.) Mikäli jokin liitosselvityksen seurakunnista jättäytyisi liitosprosessin ulkopuolelle,
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hankasalmen seurakunta ei jatka
neuvotteluja jäljelle jäävän seurakunnan kanssa.
Kirkkovaltuusto lähettää kokouksen päätöksen Lapuan tuomiokapitulin käsiteltäväksi.
15. § Eropyyntö kirkkovaltuuston jäsenyydestä
kn 25.2.2021
7§
Selvitys:

Puheenjohtaja

Kirkkovaltuuston jäsen Tarja Mäkelä on lähettänyt 9.12.2020 sähköpostin,
jolla pyytää eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä.
Hankasalmen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä ja tällä hetkellä
vain yksi varajäsen.
.
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että myönnetään Tarja Mäkelälle
ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kutsutaan hänen tilalleen varajäsen
Raili Valtavaara.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

-------kv 25.3.2021
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että myönnetään Tarja Mäkelälle
ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kutsutaan hänen tilalleen varajäsen
Raili Valtavaara.

Päätös:

Myönnettiin ero Tarja Mäkelälle kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja
kutsutaan varajäsen Raili Valtavaara kirkkovaltuuston varsinaiseksi
jäseneksi.

16. § Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
17. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

Liite 18

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45 ja antoi liitteen 18 mukaisen
valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.
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