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78 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

79 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

80 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Oksanen ja Jukka Partanen.

81 § Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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82 § Hautausmaakatselmus Joutsan hautausmaalla
Kirkkoneuvosto suorittaa hautausmaakatselmuksen Joutsan hautausmaalla klo 17.00 alkaen.

Talouspäällikön päätösesitys:
Katselmuksesta laaditaan erillinen muistio. Liite 1 kneuv. 16.8.2017 § 66
Päätös:
Muistio Liite1 kneuv. 16.8.2017 § 66
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83 § Maanvuokrasopimus, Leivonmäen näkötorni
Liitteenä Jari Lämsän tekemä vuokrasopimusluonnos. Liite 1 kneuv 16.8.2017 § 83

Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuokrasopimuksen.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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84 § Leivonmäen sankarihautausmaa
LC Toivakka pyytää lupaa asentaa hankkimansa kynttilälyhdyt Leivonmäen sankarihautausmaalle,
lyhdyt olisi tarkoitus saada jo tämän vuoden itsenäisyyspäivään mennessä.
Ikolan pienviljelijäyhdistys on saanut rahalahjoituksen käytettäväksi johonkin sankarihautausmaan ilmettä kohentavaan toimenpiteeseen. Leivonmäen sotaveteraanit ideoivat mitä se voisi olla, seurakunnalta pyydetään lupa asian hoitamiseen.
Liitteenä Pekka Hytösen kirje Liite 1 kneuv 16.8.2017 § 84
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää luvan kynttilälyhtyjen asentamiseen sankarihautausmaalle samalla velvoitetaan, että LC Toivakka huolehtii kynttilälyhtyjen asentamisesta ja pois ottamisesta ja varastoinnista.
Ikolan pienviljelijäyhdistys voi käyttää rahalahjoituksen sankarihautausmaan ilmeen kohentamiseen.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöyt. tark. __________ __________

JOUTSAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

8/2017

16.8.2017

Sivu 69

KIRKKONEUVOSTO

85 § Luhangan kesäkirkon urkujen korjaus
Sotkamon Urkurakentajat Oy on jättänyt tarjouksen Luhangan kesäkirkon urkujen haitariputken restauroinnista. Liite 1 kneuv. 16.8.2017§ 85
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto pyytää kanttori Aki Rämöä kertomaan asiasta seuraavassa kokouksessa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto pyytää Aki Rämön seuraavaan kokoukseen kertomaan laajemmin seurakunnan kaikkine urkujen huoltotarpeesta ja kustannuksista.
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86 § Keski-Suomen kehitysvammatyön yhteisjohtokunnan toimikauden muuttaminen kaksivuotisesta nelivuotiseksi.
Keski-suomen kehitysvammaistyön yhteisjohtokunta esittää kokouksessaan 17.5.2017, että toimikausi
muutettaisiin kaksivuotisesta nelivuotiseksi. Muutos kirjattaisiin yhteistyösopimukseen. Sanamuoto
olisi muutoksen jälkeen seuraava: ”…Äänekosken seurakunnan kirkkovaltuusto valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan yhden jäsenen. Tämän lisäksi muista sopijaseurakunnista aakkosjärjestyksessä kerrallaan 8 seurakunnan tai seurakuntayhtymän kirkkovaltuustot tai yhteiset kirkkovaltuustot valitsevat samaksi ajaksi 1 jäsenen …. Kullakin jäsenellä tulee olla varajäsen.” (ks. liite 4, 2 §).
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Keski-Suomen kehitysvammaistyön yhteistyösopimuksen muuttamisen kaskivuotisesta nelivuotiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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87 § Palaute kirkon tulevaisuuskomitean mietinnöstä 1/2016 kirkolliskokoukselle
Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2016. Kyseessä on laaja uudistushanke, joka koskettaa kaikkia kirkon toimijoita. Mietintö sisältää 17 kirkkohallituksen toimenpiteitä edellyttävää pontta. Mietinnössä edellytetään, että kirkkohallitus kuulee seurakuntia ja hiippakuntia keskeisistä sisällöistä ennen tarkemman valmistelusuunnitelman laadintaa. Kirkolliskokous haastaa
kirkon vastuunkantajia pohtimaan innovatiivisesti ja ennakkoluulottomasti kirkon tulevaisuutta. Palautekyselyn kautta, Liite 1 kneuv 16.8.2017 § 87 irrottaudutaan lähitulevaisuudesta ja katsotaan laajempaa kokonaisuutta pidemmällä aikavälillä kuin normaalissa toiminnan suunnittelussa. Kirkon tulevaisuuden visioinnissa on tärkeää, että teemme sen yhdessä, toteaa kirkolliskokous. Siksi se pyytää tekemistään tulevaisuuslinjauksista palautetta seurakunnilta, seurakuntayhtymiltä ja hiippakunnilta. He toivovat, että tässä tulevaisuustyössä mukana ovat luottamushenkilöt ja työntekijät. Palautetta pyydetään
8.9.2017 mennessä.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee palautekyselyn kysymyksistä, liite 1. Kirkkoherra
keskustelee kysymyksistä myös työntekijöiden kanssa. Kirkkoherra vastaa kirkkohallitukselle kyselyyn viimeistään 8.9.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoneuvoston jäsenet vastaa palautekyselyyn ja toimittaa vastaukset
kirkkoherralle elokuun loppuun mennessä, joka koostaa vastaukset ja vastaa kirkkohallitukselle kyselyyn viimeistään 8.9.
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88 § TUTA-Menettely Joutsan seurakunnassa
Taloudentasapainottamistyöryhmän laatiman loppuraportin mukaan talouden tasapainottamistarve on
290 000 € josta henkilöstön säästötarve 170 000 €. Kirkkoneuvosto 24.5.2017 § 55 ja kirkkovaltuusto
7.6.2017 § 26 esittivät, että Joutsan seurakunnassa aloitetaan TUTA-menettely joka koskee koko henkilökuntaa.
Työntekijöiden vähentäminen TUTA-menettelyn kautta edellyttää sekä taloudellisten resurssien että
toiminnan pysyvää ja olennaista vähenemistä. Seurakunnissa toiminnan vähenemistä kuvataan seurakunnan väkiluvun avulla, koska työ koskettaa aina ihmisiä eli seurakuntalaisia. Kuluneiden kymmenen
vuoden aikana Joutsan seurakunnan väkiluku on vähentynyt 1110 hengellä eli kahdellakymmenellä
(20,1 %) prosentilla. Vuonna 2007 Joutsan, Luhangan ja Leivonmäen yhteinen väkiluku oli 5.384.
Vuonna 2016 se oli 4.274. Siten keskimääräinen väkiluvun väheneminen on ollut noin 110 henkeä
vuodessa. Vähenemisen syitä on ollut kolme. Seurakunnan ikärakenteesta johtuen luontainen väkiluvun muutos on ollut negatiivinen eli kuolleita on olut enemmän kuin syntyneitä ja kastettuja. Muuttoliike on olut tappiollinen eli seurakunnasta pois muuttaneita on ollut enemmän kuin seurakuntaan
muuttaneita. Kolmas tekijä liittyy kirkkoon kuulumiseen eli kirkosta eronneita on ollut enemmän kuin
kirkkoon liittyneitä. Kaikki nämä kolme tekijää ovat vaikuttaneet jokaisena vuonna 2007-2016 seurakunnan väkilukua alentavasti. Näköpiirissä ei ole olemassa sellaisia tekijöitä, jotka kääntäisivät väkiluvun vähenemisen kasvuksi.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää aloittaa Kirkon yhteiskuntasopimuksen mukaisen yhteistoimintamenettelyn
työvoiman käytön vähentämiseen liittyvissä tilanteissa (TUTA-menettely). Menettely koskee koko
henkilökuntaa ja säästötarve on 170 000 € ja syyt ovat tuotannolliset ja taloudelliset.
TUTA-menettely kestää vähintään 14 kalenteripäivää, jota edeltää vähintään viiden kalenteripäivän
ilmoitusaika. Tavoitteen on saada TUTA-menettely toteutetuksi 31.10.2017 mennessä.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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89 § Ulkopuolisen asiantuntijan valitseminen TUTA menettelyyn
Kirkkoneuvosto on päättänyt aloittaa TUTA menettelyn talouden tasapainottamiseksi, kirkkoneuvosto
24.5.2017 55 §. Kirkkoneuvosto päätti kutsua ulkopuolisen asiantuntijan TUTA menettelyyn, kirkkoneuvosto 24.5.2017 55 §. Kirkkoherra Tuula Leppämäki on yhdessä talouden sopeuttamistyöryhmän
puheenjohtaja Vesa Järvisen kanssa katsonut tehtävään sopivaksi konsultti Juha Kauppisen. Kauppinen
on jättänyt seurakunnalle tarjouksen konsulttina toimimisesta ko. tehtävässä syksyllä 2017, Liite 1
kneuv 16.8.2017 § 89
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto valitsee konsultti Juha Kauppisen toimimaan ulkopuolisena asiantuntijana TUTA menettelyssä syksyllä 2017 ja hyväksyy hänen tarjouksensa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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90 § Taloustoimistoyhteistyön valmistelu Lapuan hiippakunnan seitsemän seurakunnan
(nk.kaulusseurakuntien) kanssa
Kaulusseurakuntien taloustoimistoyhteistyön valmistelu
Kaulusseurakunnilla tarkoitetaan Jyväskylän ympäristön seurakuntia (yhteinen jäsenmäärä on 44 139)
eli, Keuruun (8050), Laukaan (14874), Multian (1497), Muuramen (7675), Petäjäveden (3166), Toivakan (1831) ja Uuraisten (2772) seurakunnat sekä Mikkelin hiippakuntaan kuuluvaa Joutsan (4274) seurakuntaa.
Alavus, Ilmajoki, Isokyrö ja Kuortane taloustoimistoyhteistyöhön tutustuminen
Valmistelutyöryhmä vieraili Ilmajoella talouspäällikkö Antti Viitan luona 8.6.2017. Antti Viita esitteli
johtamansa neljän seurakunnan taloustoimistoyhteistyötä. Yhteistyöseurakuntia ovat Alavus (10547),
Ilmajoki (10905), Isokyrö (4228) ja Kuortane (3362). Yhteensä näissä seurakunnissa on noin 29 000
jäsentä.
Heidän taloustoimistoyhteistyössä on sovittu siitä, kuka on talouspäällikkö. Toimistoon on nyt valittu
hallintojohtaja. Talouspäällikkö ja hallintojohtaja muodostavat yhdessä taloustiimin. Näiden lisäksi taloustoimistossa toimii 2,3 toimistosihteeriä eli kaikkiaan 4,3 työntekijää. Meillä on nyt 10, 9 työntekijää). Antti Viidan mukaan heidän tavoitteena on saada vielä mukaan yhteistyöhön kaksi seurakuntaa.
Yhteistyössä tärkeätä on yhtenäiset toimintatavat ja samanlaiset toimintasäännöt / -tavat. Koko ajan
kehittelytyön alla on luonnollisesti tiedon välittämisen onnistuminen työntekijöille. Työntekijöitä pitää
myös koko ajan kouluttaa tekemään oma osansa kirjaamisista Kipaan.
Yhteistyöseurakunnilla on yhteinen palkkiolomake, jonka työntekijä täyttää. Palkanmaksu on keskitetty yhdelle toimistosihteerille. Talouspäällikkö on tarkastanut palkka-aineiston. Työsuhteet tässä yhteistyömallissa perustetaan seurakunnissa. Kirjaamiset hoidetaan myös seurakunnissa – tiliotteet tulostetaan.
Yhteisenä työskentelytilana käytetään kirkkohallituksen työskentelytilaa. Meillä vastaavasti ajateltiin
It-tuen perustamaa verkkokansiota vastaavaksi tilaksi.
Taloustoimiston kautta valmistellaan keskimäärin 8 kirkkoneuvoston ja 3 kirkkovaltuuston kokousta /
seurakunta. Seurakunnilla on yhteensä vähän yli sata ympärivuotista työntekijää. Meillä on 154 kokoaikaista työntekijää. Tämän lisäksi on kesätyöntekijät, kerhonohjaajat ja erilaiset isoset. Hyvä ja helppotäyttöinen palkkiolomake edesauttaa palkanmaksuja.
Seurakunnilla on myös yhteinen erilaisten tulojen tilityslomake käytössä, jonka kautta keräys- ja
myyntituotot tai lahjoitusrahat tulevat tileille. Työntekijä hoitaa tilityslomakkeen asianmukaisen täytön.
Hallinnon valmistelussa syntyy koko ajan synergiaetua. Näin esimerkiksi esityslistojen valmistelussa,
toimintasuunnitelman tekemisessä ja talousarvion valmistelussa. Talouspäällikkö valmistelee talousarvion tuloslaskelmaosan ja hallintopäällikkö valmistelee sovitun osan. Työalat tekevät kirjaamiset Kipaan. Jos työaloilla on jokin erikoisempi hanke / työajatus, niin se pitää perustella kirjallisesti toimintasuunnitelmaan, että se menee valmisteltavassa talousarviossa läpi. Esittelyt talouspuolella on jaettu eri
seurakuntiin talouspäällikön, hallintopäällikön ja yhdelle toimistosihteerille.
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Tässä mallissa talouspäällikkö vierailee kerran viikossa puoli päivää Kuortaneella. Nyt uuden hallintopäällikön ottaessa viran vastaan hän käy Kuortaneella ja talouspäällikkö sen sijaan Isossakyrössä.
Haudanhoitolaskutuksen hoitaa hautausmaa. Leirille ja retkille ilmoittaudutaan Katriinan ohjelman
kautta. Ilmoittautuminen tulee voimaan siinä vaiheessa, kun ilmoittautunut maksaa pankkiohjelmalla
leirin tai retken maksun. Tämä on helpottanut paljon työtä. Maksuja joudutaan palauttamaan ilmoittautuneille vain vähän.
Valmistelu taloustoimistoyhteistyöstä
Taloustoimistoyhteistyön valmistelutyöryhmä on valmistellut sopimuspohjan (liite 1), talouden ohjesäännön (liite 2) ja kirkkoneuvoston ohjesäännön (liite 3) tulevaa yhteistyötä varten, liitteet 1-3.
Sopimuspohjassa on lueteltu taloustoimiston tehtävät. Siihen on kirjattu mahdollisimman yksinkertaisesti uuden yksikön johtaminen ja kustannusten jako.
Eri seurakunnissa on erilaiset käytännöt toimivallan siirroista. Jos seurakunnassa on olemassa johtokunnat ja niistä ei haluta luopua, se on seurakunnan asia. Seuraavilla ohje- ja johtosääntöjen yhtenäistämisillä pyritään mahdollistamaan virheetön ja sujuva talouden ja hallinnon asioiden hoito yhteistyöseurakunnissa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön valmistelun keskeinen periaate henkilöstöhallinnon osalta oli, että niistä
asioista, joista pitää tehdä joko lain tai työehtosopimuksen velvoittamana päätös, ja joissa seurakunnan
harkintavalta on vähäinen, päätöksenteko delegoidaan virkamiehelle.
Edustusta koskevat ja nimenkirjoitusta koskevat delegoinnit merkitään kirkkoneuvoston ohjesääntöön.
Samoin tilien perustamiset ja käyttövaltuuksien myöntämiset sekä naapurin kuulemiset delegoidaan
talouspäällikölle. Jumalanpalvelusten kolehtien osalta seurakuntien päätösvalta jo nykyisin on pieni,
sillä kirkkohallitus ja tuomiokapituli päättävät pääosasta kirkkokolehteja. Jäljelle jäänyt osakin on pääsääntöisesti sidottu hyvin pitkälle olemassa oleviin seurakunnan nimikkosopimuksiin. Siksi on järkevää delegoida asia kirkkoherralle.
Kaikilta osilta kuitenkin kirkkoneuvostolla on otto-oikeus jokaiseen virkamiehelle delegoituun päätökseen.
Taloussäännön osalta työryhmän valmistelu noudattaa tarkasti kirkkohallituksen tekemää malliohjesääntöä. Sen osalta päätavoite on, että tehdään käyttöön ohjesääntö, joka eri seurakunnissa on mahdollisimman pitkälle samanlainen. Poikkeamat koskisivat vain viranhaltijoille myönnettyjä määrärahojen käytön rajoja. Keskikokoisissa ja pienissä seurakunnissa olisivat käytössä erilaiset valtuudet.
Vielä valmistelua yhteisen taloustoimiston osalta meidän pitää päivittää hankintasääntö sekä sisäisen
valvonnan ohje. Ennen syksyä ja talousarvion valmistelua yhteistyöseurakuntien pitää yhtenäistää kirjaukset. Se on välttämätöntä yhteisen taloudenhoidon kannalta.
Joutsan seurakunta on ainut kaulusseurakunnista, joka ei kuulu Lapuan hiippakuntaan. Kirkkoherra on
keskustellut tästä yhteistyömahdollisuudesta Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa. Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapituli pitää yhteistyötä hyvänä asiana. Taloudellisten resurssien vähetessä tuomiokapituli on kehottanut pyrkimään yhteistyöhön naapuriseurakuntien kanssa. Kirkon tulevaisuuskomitean mietinnössä painotetaan seurakuntien välistä yhteistyötä. Joutsan seurakunnan talouspäällikön
tehtävänkuvaus, liite 4, on hyvin laaja. Yhteistyö muiden seurakuntien kanssa tuo lisää osaamista taloustoimistoon. Päättäjien on hyvä perehtyä suunniteltuun yhteistyöhön huolellisesti, siksi olisi hyvä
Pöyt. tark. __________ __________

JOUTSAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

8/2017

16.8.2017

Sivu 76

KIRKKONEUVOSTO

pyytää valmistelutyöryhmän puheenjohtajaa kirkkoherra, lääninrovasti Simo Lampelaa ja talouspäällikkö Päivi Anttosta esittelemään suunnitelmaa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille mahdollisimman pian.
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu valmisteluperiaatteisiin ja valmisteltuun sopimukseen sekä ohje- ja johtosääntöihin ja keskustelee niistä. Kirkkoneuvosto kutsuu valmistelutyöryhmän jäsenet kirkkoherran, lääninrovasti Simo Lampelan ja Laukaan talouspäällikön Päivi Anttosen
esittelemään asiaa kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle mahdollisimman pian. Kirkkoneuvosto
päättää, että jatketaan keskustelua seitsemän Lapuan hiippakunnan seurakunnan kanssa mahdollisesta
taloustoimistoyhteistyöstä.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöyt. tark. __________ __________

JOUTSAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

8/2017

16.8.2017

Sivu 77

KIRKKONEUVOSTO

91 § Muut asiat
-

Pirkko Vilkman tiedusteli Toivolan marjapensaiden sadon keräämisestä ja esitti että kirkkoneuvosto tutustuisi seurakunnan kiinteistöihin.

-

Kirkkoherran esitti, että kolehdit 9.4. Luukaspassio ja 25.6. Suomi 100 vuotta –musiikkijumalanpalvelus käytetään Lapsen raamattuihin hankintaan.
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KIRKKONEUVOSTO

92 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00 ja antoi oikaisuvaatimusohjeen.
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