JOUTSAN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU

13/2017

KIRKKONEUVOSTO

Kokousaika

19.12.2017 klo 17.00

Kokouspaikka

Joutsan seurakuntakoti

Käsiteltävät asiat §
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Kokouksen työjärjestys
Alueellinen keskusrekisterihanke Lapuan hiippakunnassa
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 ja suunnitelmavuodet 2019-2020
Lisätalousarvio vuodelle 2017
Taloustyöryhmän säästöesitykset
Pastori Annukka Nuton osittainen (25%) virkavapaus
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 21.12.2017-5.1.2018

Puheenjohtaja
Tuula Leppämäki

Julkipanotodistus
Tämä kokouskutsu on julkaistu seurakunnan ilmoitustaululle 12.12.2017

Ilmoitustaulunhoitaja

Elisa Jaakkola

JOUTSAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

13/2017

KIRKKONEUVOSTO
Sivu 116
Kokousaika
Kokouspaikka

19.12.2017 klo 17.00
Joutsan seurakuntakoti

Jäsenet
Leppämäki Tuula, pj.
Jaakkola Teuvo, varapj.
Eskelinen Sakari
Niinikoski Aila
Oksanen Petteri
Talja Aarre
Temisevä Liisa
Vilander AnnaMarja
Vilkman Pirkko

poissa

Muut saapuvilla olleet
Kallioinen Matti, kvalt. pj.
Kuitunen Teuvo, kvalt, varapj.
Nuto Annukka, Leivonmäen kappelin pappi
Räsänen Juhani, Luhangan kappelin pappi
Lehtimaa Eija, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Asiat

poissa

136-146 §
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Puheenjohtaja
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Pöytäkirjantarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme
Tarkastusaika ja –paikka 20.12.2017 kirkkoherranvirasto

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 21.12.2017-5.1.2018
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136§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen

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

138 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Oksanen ja Aarre Talja

139 § Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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140 § Alueellinen keskusrekisterihanke Lapuan hiippakunnassa

Kneuv 16.11.2017 § 120
Lapuan hiippakunta on kutsunut Joutsan seurakunnan mukaan Lapuan hiippakunnan kattavaan alueelliseen keskusrekisterihankkeeseen, KN 30.11.2016. Alueelliseen keskusrekisteriin siirtyminen on pakollista, kirkkohallituksen yleiskirje 27/2017. Tavoitteena on
Lapuan hiippakunnan keskusrekisterin toiminnan käynnistäminen 1.1.2019 alkaen. Joutsan seurakunta kuuluu Mikkelin hiippakuntaan, mutta sillä on paljon yhteistyötä Lapuan
hiippakunnan kanssa, siksi on luontevaa liittyä myös Lapuan hiippakunnan alueelliseen
keskusrekisteriin. Hankkeeseen mukaan lähteminen on sovittu myös Mikkelin tuomiokapitulin kanssa.
Lapuan hiippakunnan keskusrekisterihankkeen koordinaattori Tuomas Palola on lähettänyt seurakunnalle mallimateriaalin, jota on tarkoitus muokata. Mallimateriaaliin kuuluvat
seuraavat asiakirjat: 1. alueellisen keskusrekisterin johtosääntö, liite 1, 2. sopimus alueellisesta keskusrekisteristä, liite 2, 3. mallibudjetti, liite 3, 4.palveluluettelo, liite 4, 5. palvelulupaus alueellisen keskusrekisterin asiakkaalle, liite 5, ja 6) palvelulupaus asiakasseurakunnille, liite 6. Seurakuntaa on pyydetty kommentoimaan hanketta marraskuun
loppuun mennessä.
Asiakirjojen mukaan alueellisen keskusrekisterin toiminta tapahtuu isäntäseurakunnan
hallinnoimassa alueellisessa keskusrekisterissä. Alueellinen keskusrekisteri tuottaa palveluluettelossa määritellyt palvelut sopijaseurakunnille. Keskusrekisterissä asiakkaille on
yksi palvelunumero klo 9-15 ja verkkopalvelu 24/7. Kaikki kirkonkirjojenpidon tehtävät
ovat siis jatkossa alueellisessa keskusrekisterissä, joten seurakuntien kirkkoheranvirastoista jäävät nämä tehtävät pois. Alueseurakunnilla ei ole palveluvelvoitetta, mutta vastaanottomahdollisuus on, jos seurakunta haluaa palvella ko. asioissa. Keskusrekisteriin
lähetetyt asiakirjat palautuvat vuosittain seurakuntaan vuodenvaihteen jälkeen arkistointia varten. Seurakuntiin jää Kirjuri-oikeuksia mm. rippikouluryhmien perustamista ja
kummikelpoisuuden tarkastamista varten. Raporttipalvelun kautta työntekijät voivat
saada tarvitsemiaan tietoja esim. syntymäpäivälistoja.
Keskusrekisteri maksaa 2,7€/jäsen siis Joutsan seurakunnassa n. 11500€. Keskusrekisterissä on omat työntekijät (aluerekisterin johtaja, aluetoimistonhoitaja, rekisterisihteerit).
Rekisteriä varten perustetaan yhteisjohtokunta.
Kirkkoherra on keskustellut asiasta Joutsan kirkkoherranvirastossa työskentelevän sihteerin kanssa. Hanke vaikuttaa hyvin johdetulta nopeasta aikataulusta huolimatta. Tavoitteena näyttää olevan keskusrekisterissä olevien ammatillisesta osaamisesta huolehtiminen. Vaikuttaa siltä, että keskusrekisteri kykenee tarjoamaan hyvät palvelut asiakasseurakunnille. Joutsan seurakunnan ratkaistavaksi jää; minkälaista henkilökohtaista palvelua
tarvitaan ja kyetään järjestämään seurakuntalaisille hankkeen toteuduttua.
Tässä vaiheessa olisi hyvä saada tietää: Rekrytoidaanko keskusrekisterin henkilökunta
tulevien asiakasseurakuntien nykyisistä kirkkoherranvirastoista? Mihin mennessä henkilöstöä koskevat asiat aiotaan päättää? Miten aluerekisterin henkilökunta sijoitetaan hiippakunnan alueella? Olisiko mahdollista saada kustannuksia vähennettyä ilmoitetusta
2,7€/jäsen?

Pöyt. tark. __________ __________

JOUTSAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

13/2017

19.12.2017

Sivu 119

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoherran päätösesitys:
Joutsan seurakunnan kirkkoneuvosto pitää hyvänä mahdollisuutena saada liittyä Lapuan
hiippakunnan kattavaan alueelliseen keskusrekisteriin. Seurakunta on halukas tekemään
tarvittavat sopimukset aluerekisteriä varten.
Kirkkoneuvosto toivoo saavansa vastaukset seuraaviin kysymyksiin mahdollisimman
pian: Rekrytoidaanko keskusrekisterin henkilökunta tulevien asiakasseurakuntien nykyisistä kirkkoherranvirastoista?
Mihin mennessä keskusrekisterin henkilöstöä koskevat asiat aiotaan päättää? Miten aluerekisterin henkilökunta sijoitetaan hiippakunnan alueella? Olisiko mahdollista saada kustannuksia vähennettyä ilmoitetusta 2,7€/jäsen?
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoherra pyytää Tuomas Palolaa esittelemää asiaa tarkemmin kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvoston jäsenet ovat tutustuneet keskusrekisterihankkeeseen liittyviin asiakirjoihin. Hankekoordinaattori pastori Tuomas Palola kertoi 7.12.2017 kirkkoneuvoston jäsenille tarkemmin hankkeesta ja vastasi kysymyksiin. Läsnä olivat Teuvo Jaakkola, Liisa Temisevä, Pirkko Vilkman, Sakari
Eskelinen, Teuvo Kuitunen ja Matti Kallioinen sekä kappalainen Annukka Nuto. Kirkkoneuvosto voi
lähettää omat toivomuksensa seuraaviin kysymyksiin: 1. Missä keskusrekisterin palvelupisteen pitäisi
sijaita? 2. Montako jäsentä yhteistyöjohtokunnassa pitäisi olla? 3. Miten heidät valitaan?
Kirkkoherran päätösesitys: Saamiensa lisäselvitysten pohjalta kirkkoneuvosto pitää hyvänä mahdollisuutta liittyä alueellisen keskusrekisteriin Lapuan hiippakunnassa 1.1.2019 alkaen. Kirkkoneuvosto
toivoo, että yksi keskusrekisterin palvelupisteistä voisi sijaita Joutsan seurakunnan alueella, mutta jos
se ei ole mahdollista, niin toiseksi paras vaihtoehto palvelupisteen sijainnille on Jyväskylä, jossa seurakuntalaiset muutenkin pääsääntöisesti asioivat. Kirkkoneuvoston mielestä yhteisjohtokuntaan olisi
hyvä kuulua isäntäseurakunnan ja niiden seurakuntien edustajat, joissa palvelupisteet sijaitsevat. Koska
keskusrekisteri on maantieteellisesti laaja, täytyisi huomioida Lapuan hiippakunnan eri osa-alueiden
edustus mukaan lukien Joutsan seurakunnan alue. Koska keskusrekisterissä olisi mukana 46 seurakuntaa, täytyisi jäsenten vaihtua niin, että kaikki mukana olevat seurakunnat voisivat vuorotellen olla
edustettuina yhteisjohtokunnassa. Edustajat voisi valita rovastikunnittain. Joutsan seurakunta ei kuulu
mihinkään Lapuan hiippakunnan rovastikuntaan, siksi sillä voisi olla hiippakunnan ulkopuolisena seurakuntana oma edustaja yhteisjohtokunnassa vähintään läsnäolo-oikeudella, tiedonkulun varmistamiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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141 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 ja suunnitelmavuodet 2019-2020
Kneuv. 29.11.201 § 133
Kirkolla on sen olemuksesta käsin hyvä sanoma kerrottavana kaikille aikakausille.
Kirkko on uskon ja rakkauden ja toivon yhteisö. Vuonna 2017 toiminnassa korostettiin
uskonpuhdistajamme Lutherin perussanomaa: ”yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden”. Vuoden 2018 aiheeksi on valittu rauha, joka jatkaa luontevasti edellisen
vuoden aihetta. Kun on rauha Jumalan kanssa, voi löytää rauhan oman itsensä ja lähimmäistenkin kanssa. Seurakunta tekee myös rauhan työtä levittämällä sanomaa sisäisen
rauhan löytämismahdollisuudesta uskossa Jeesukseen Kristukseen ja edistämällä rauhan
syntymistä siellä, missä on ahdistusta, pelkoa, väkivaltaa, levottomuuksia tai sotaa. Jumalan antama rauha on sisäistä rauhaa, jonka turvin jaksaa kohdata paremmin yhteiskunnallisia muutoksia ja ulkonaista rauhaa uhkaavia tekijöitä.
Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarviossa
ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että
edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarvio on laadittu 1,9 % kirkollisveroprosentilla. Liite 1 kneuv. 29.11.2017 § 133
Tuloslaskelman mukaan vuoden 2018 vuosikate on alijäämäinen 51 498 € ja tilikauden
tulokseksi muodostuisi 95 398 € alijäämää.
Talousarvion sitovuustaso on toimintakate kustannuspaikoittain, sisäiset erät eivät ole
sitovia.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja
talousarvion hyväksymistä.
Päätös:
Talousarvio siirretään taloustyöryhmän jatkokäsittelyyn ja käsitellään uudestaan seuraavassa kokouksessa 19.12.2017
Talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen, tuloslaskelman vuosikate vuodelle 2018 on alijäämäinen
31 438,00 € ja tilikauden tulokseksi muodostuisi 75 338,00 alijäämää.
Seurakunnan tehtyä useana vuonna alijäämäisen tilinpäätöksen on talouden tasapainottamiseksi tarpeen huolehtia vuonna 2018 siitä, että tulevan vuoden tilinpäätös saadaan ylijäämäiseksi. Sitä varten
kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle esitetään, että kevään 2018 aikana päätetään muutostalousarvion avulla talousarvion tasapainottamisesta, kun tarvittavat päätökset on tehty.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion
hyväksymistä. Kevään 2018 aikana laaditaan, tavoitteena 30.3. mennessä muutostalousarvio talouden
tasapainottamiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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142 § Lisätalousarvio vuodelle 2017
Kolkkapohjan leirialue 1015080100
435000
Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

2000 €

Kolkkapohjan saunarakennuksen kattotyöt ja palovahinkojen korjaus.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi lisätalousarvion vuodelle 2017
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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143 § Taloustyöryhmän säästöesitykset
Liitteenä taloustyöryhmän raportti. Liite 1 kneuv. 19.12.2017 § 143
Keskustelu säästöesityksistä.
Talouspäällikön päätösesitys:
Taloustyöryhmän raportti tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Päätös:
Hyväksyttiin tiedoksi kirkkoneuvostolle.
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144 § Pastori Annukka Nuton osittainen (25%) virkavapaus
Tuomiokapituli myöntää pastori Annukka Nutolle osittaista (25 %) virkavapautta Joutsan seurakunnan
kappalaisen virasta ajalle 1.1.2018-31.12.2018.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin tiedoksi kirkkoneuvostolle.
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145 § Muut asiat
Kauneimpien joululaulujen kolehtituotto lehteen.
Seuraavat kokoukset
Kirkkoneuvoston kokoukset:
23.1.2018 klo 17.00
21.2.2018 klo 17.00
14.3.2018 klo 17.00
25.4.2018 klo 17.00
Kirkkovaltuuston kokous:
7.2.2018 klo 18.00
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146 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.31 ja antoi oikaisuvaatimusohjeen
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