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

poissa
poissa

varajäsen Elli Nurminen
varajäsen Sirkka Långström

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

Asiat

poissa

51 – 60 §

Pöytäkirjan allekirjoitus
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme
Tarkastusaika ja –paikka 29.5.2017 kirkkoherranvirasto

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 30.5.-14.6.2017 kirkkoherranvirastossa

Allekirjoitus
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5/2017

24.5.2017

Sivu 43

51 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

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

53 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antero Kuitunen ja Sakari Eskelinen

54 § Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Muissa asioissa tiesuunnitelma/venevalkama.

Pöyt. tark. __________ __________
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24.5.2017

Sivu 44

KIRKKONEUVOSTO

55 § Työryhmä talouden tasapainottamiseksi
Kvalt 14.12.2016 § 36
Työryhmä talouden tasapainottamiseksi.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto perustaa seuraavassa kokouksessaan työryhmän talouden tasapainottamiseksi. Työryhmään tulee kuulua luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltioiden lisäksi ainakin yksi ulkopuolinen asiantuntija, joka voi toimia työryhmän asiantuntijana.
Työryhmä voi halutessaan pyytää asiantuntija-apua. Työryhmän tulee esittää talouden
tasapainottamisen toimenpideohjelma 30.4.-2017 mennessä kirkkoneuvoston käsiteltäväksi (Kj.15:7)
Liisa Temisevä esitti, että kirkkoneuvosto valitsee työryhmän 3+1 henkilöä. Työryhmän
tulee esittää talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma 30.4.2017 mennessä kirkkoneuvostolle. Täytäntöönpano kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätösten jälkeen.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi Liisa Temisevän esityksen.
kneuv 18.1.2017 § 16
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee työryhmän 3+1 henkilöä. Työryhmän tulee esittää talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma 30.4.2017 mennessä kirkkoneuvostolle. Täytäntöön
pano kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätösten jälkeen.
Päätös:
Työryhmään valittiin:
Jukka Partanen, Tuomo Kärnä, Teuvo Kuitunen, Pekka Hujanen ja Vesa Järvinen.
Työryhmään osallistuvat johtavat viranhaltijat kirkkoherra ja talouspäällikkö tarvittaessa.
kneuv 10.5.2017 § 40
Talouden tasapainottamistyöryhmä on luovuttanut loppuraportin 2.5.2017
Liite 1 kneuv 10.5.2017 § 40
Vesa Järvinen talouden tasapainottamistyöryhmän puheenjohtaja esitteli loppuraportin
kirkkoneuvostolle.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto tutustuu talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraporttiin ja päättää
jatkotoimista.
Päätös:
Kirkkoneuvosto jatkaa raportin käsittelyä seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.
Asian on keskeneräinen. Raportti on salainen.
./..
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Talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraportti Liite 1 kneuv. 24.5.2017 § 55
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto jatkaa loppuraportin käsittelyä ja päättää raportin edellyttämistä jatkotoimenpiteistä.

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyy talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraportin 2.5.2017 ja lähettää sen
edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto päättää perustaa työryhmän, joka jatkaa
raportissa esitettyjen ehdotusten valmistelua ja tekee esityksen kirkkoneuvostolle. Ehdotettu tuta –menettely (KirVesTes 2017) koskee koko henkilökuntaa. Kirkkoneuvosto kutsuu kirkkoherran avuksi tuta
– menettelyyn ulkopuolisen asiantuntijan, joka voi toimia kokouksen sihteerinä ja esittelijänä yhdessä
talouspäällikön kanssa.
Tämä pykälä tarkistettiin heti kokouksessa 24.5.2017.
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56 § Taloustyöryhmän perustaminen
Talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraportin 2.5.2017 toimenpiteissä ehdotetaan, että perustetaan taloustyöryhmä talouspäällikön tueksi heti kesästä 2017. Taloustyöryhmä on hyvä perustaa talouden tasapainottamistyöryhmän jatkotyöskentelyä varten. Kirkkoneuvosto voi perustaa työryhmän. Taloustyöryhmään valitaan kolme luottamushenkilöä, joilla on taloushallinnollista osaamista. Talouspäällikkö on työryhmän jäsen ja kutsuu sen koolle aina tarvittaessa. Ryhmä valitse keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Kirkkoherralla on läsnäolo ja puheoikeus työryhmässä.
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto perustaa taloustyöryhmän nimeämällä siihen kolme
luottamushenkilöä. Työryhmään kuuluu talouspäällikkö, joka kutsuu sen koolle tarvittaessa. Työryhmä
aloittaa toimintansa 1.8.2017. Sen tarkoitus on toimia talouspäällikön tukena. Kirkkoherralla on läsnäolo ja puheoikeus työryhmässä.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti, työryhmään valittiin Pekka Hujanen, Jukka Partanen ja Teuvo Kuitunen.
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57 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016
kneuv. 23.3.2017 § 33
Seurakunnan väkiluku vuoden 2016 lopussa oli 4274, vähennystä edelliseen vuoteen 111
henkeä. Joutsan ja Luhangan kunnan väestöstä 78,8 % kuului Joutsan ev.lut. seurakuntaan.
Joutsan seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätös (suluissa vuoden 2015 luvut) toiminta
tuotot olivat
516 542,92 € (319458,25), toimintakulut 1 336 251,51 € (1358357,63) ja toimintakate 819 708,59 € (-1038899,38). Verotulot yhteensä 1 038 728,24 € (1071714,41), joista kirkollisveroa 911 756,19 € (947079,09) ja yhteisöveroa 18 576,05 € (124635,32) ja valtionrahoitus 108 396,00 (0)
Rahoitustoiminnan kuluista suurimpia ovat verotuskulut 15 178,64 € (22114,06), keskus
rahastomaksuja 46 769,05 € (35995,00) ja eläkerahastomaksu 38 000,14 € (9220,00)
Kirkon Keskusrahaston toiminta-avustuksia saatiin 10 377,68 € (13836,90) Kirkon palvelukeskukseen (Kipa) liittymisestä.
Korkotuottoja kertyi yht. 13 797,71 € (18134,20), korkokuluja maksettiin 13 598,95 €
(16798,28).
Vuosikatteeksi muodostui 129 648,26 € (6857,79), suunnitelman mukaiset poistot olivat
47088,64 € (47655,41).
Vuoden 2016 tulos oli 82 559,62 € ylijäämäinen (40797,62 alijäämäinen).
Henkilöstökulut vuonna 2016 olivat 731 496,01 € (803595,28)
Metsätalouden tuotot 2016 olivat 207 743,06 € (62726,35)
Investointeja ei tehty vuonna 2016.
Seurakunnan kirkollisveroprosentti 2016 oli 1,9 %.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajalle
tarkastettavaksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
kneuv. 10.05.2017 § 47
Talouspäällikön päätösesitys:
Tilivuoden ylijäämä 82 559,62 € siirretään edellisten vuosien ylijäämätilille ja esitetään
tilintarkastuskertomukseen perustuen kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Tilintarkastuskertomus Liite 1 kneuv 10.5.2017
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
./..
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kvalt. 18.5.2017 § 18
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy tilintarkastuskertomukseen perustuen tilinpäätöksen ja antaa
tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.
Tilintarkastajan pyynnöstä Kirkon palvelukeskus (Kipa) korjaa vastaavaa puolelta rahatja pankkisaamiset käytössä olleen limiitin taseen vastattavaa puolelle lyhtyaikaiseen
vieraaseen pääomaan.
Tästä johtuen kirkkovaltuusto ei voi vielä hyväksyä tilinpäätöstä. Tilinpäätös käsitellään
seuraavassa kokouksessa.
Päätös:
Kirkkovaltuusto tutustui toimintakertomukseen, tilinpäätöksen käsittelyä jatketaan seuraavassa valtuuston kokouksessa.
Kirkon palvelukeskus (Kipa) korjaa taseessa vastaa puolelta rahat- ja pankkisaamiset käytössä olleen
limiitin taseen vastattavaa puolelle lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan.
Liitteenä uudet sivut tasekirjaan: 46, 48, 49, 50, 53, 54, 62, 63. Liite 1 kneuv. 24.5.2017 § 57
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy korjauksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että tilivuoden ylijäämä 82559,62 €
siirretään edellisten vuosien ylijäämätilille ja esitetään tilintarkastukseen perustuen kirkkovaltuustolle
tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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58 § Seurakunnan vapaaehtoistyöhön ja talkootyöhön osallistuminen
kneuv 10.5.2017 § 49
Seurakunnan perustehtävä on: Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa
ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja
lähimmäisen rakkauden toteuttamiseksi (KL 2 §). Perustehtävää toteuttavat yhdessä työn
tekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset sekä talkootyöntekijät. Yhteistyö vahvistaa
seurakunnan olemusta ennen kaikkea uskonyhteisönä. Joutsan seurakunnan strategiassa
(MeidänSeurakunta- seurakunta 2017) tämä on myös mainittu. Seurakuntamme toimintaan on aina osallistunut paljon vapaaehtoisia ja talkoolaisia erilaisissa tehtävissä. Se on
luterilaisen seurakuntanäkemyksen mukaista: jokainen seurakunnan jäsen on kasteen
perusteella yleinen pappi. Taloudellisten resurssien vähetessä, vapaaehtoisten ja talkoo
työntekijöiden merkitys kasvaa entisestään.
Kutsuessaan yhteistyöhön vapaaehtoisen ja talkoolaisen seurakunnan viranhaltijat kantavat myös vastuun heistä. Mmm. perehdytys tehtävään, ´koulutus ja mahdollisten ongelmatilanteiden käsittely kuuluvat tehtävään kutsuneelle viranhaltijalle. Joutsan seurakunnassa on kaksi johtavaa viranhaltijaa kirkkoherra ja talouspäällikkö. Siksi on tärkeää, että
vain talouspäällikkö ja kirkkoherra kutsuvat vapaaehtoisia ja talkootyöntekijöitä omalle
vastuualueelleen. Halutessaan johtavat viranhaltijat voivat delegoida vastuun kutsua vapaaehtoisia alaisinaan toimiville työsuhteessa oleville. Huomattava on, että vapaaehtoisten ja talkoolaisten rekrytointiin ja heidän tukemiseensa tarvitaan työaikaa. Ilman johtavan viranhaltijan antamaa kutsua ei voi seurakunnan vapaaehtoisena tai talkoolaisena
toimia.
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee vapaaehtoisten ja talkoolaisten
kutsumisesta ja toimimisesta seurakunnan perustehtävän toteuttajina. Kirkkoneuvosto
merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee vapaaehtoisten ja talkoolaisten
kutsumisesta ja toimimisesta seurakunnan perustehtävän toteuttajina. Kirkkoneuvosto merkitsee asian
tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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59 § Muut asiat
Tiesuunnitelma/venevalkaman liite 1 kneuv 24.5.2017 § 59
- kysytään kirkkohallituksesta miten menetellään.

Pöyt. tark. __________ __________
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60 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18,35 ja antoi oikaisuvaatimusohjeen

Pöyt. tark. __________ __________

