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Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Kokouksen työjärjestys
Ulkopuolisen asiantuntijan Juha Kauppisen kuuleminen kirkkoneuvostossa
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Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 4.12.-18.12.2017.

Puheenjohtaja
Tuula Leppämäki

Julkipanotodistus
Tämä kokouskutsu on julkaistu seurakunnan ilmoitustaululle 22.11.2017
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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

poissa

varajäsen Partanen Jukka

Muut saapuvilla olleet
Kallioinen Matti, kvalt. pj.
Kuitunen Teuvo, kvalt, varapj.
Nuto Annukka, Leivonmäen kappelin pappi poistui §133 klo 19.07
Räsänen Juhani, Luhangan kappelin pappi
poissa
Lehtimaa Eija, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Kauppinen Juha, konsultti ulkopuolinen asiantuntija § 130
Asiat

126-135 §

Pöytäkirjan allekirjoitus
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme
Tarkastusaika ja –paikka 1.12.2017 kirkkoherranvirasto

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.-18.12.2017
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126 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen

127 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

128 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Eskelinen ja Aila Niinikoski

129 § Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:
Pykälä 132 Joutsan seurakunnan liittyminen Lapuan hiippakuntaan perustettavaan kahdeksan seurakunnan taloustoimistoon. Poistattiin esityslistalta.
Lisättiin pykälä 130 Ulkopuolisen asiantuntijan Juha Kauppisen kuuleminen kirkkoneuvostossa.
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130 § Ulkopuolisen asiantuntijan Juha Kauppisen kuuleminen kirkkoneuvostossa.
Kirkkoneuvosto valitsi konsultti Juha Kauppisen toimimaan ulkopuolisena asiantuntijana TUTA menettelyssä syksyllä 2017 ja hyväksyi hänen tarjouksensa (kirkkoneuvosto § 89/16.8.2017).
Yhteistyötoimikunnan lähetettyä TUTA-neuvottelujen pohjalta tehdyn lausunnon kirkkoneuvostolle on
tarpeen kuulla ennen asian jatkokäsittelyä Juha Kauppista asiantuntijana. Kirkkoherra on kutsunut hänet kokouspäivänä 29.11.2017 Joutsaan. Ulkopuolisen asiantuntijan osallistuminen kirkkoneuvoston
muuten suljettuun kokoukseen edellyttää kirkkoneuvoston esittämää kutsua.
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto kutsuu asiantuntija Juha Kauppisen kokoukseensa kuultavaksi. Tätä koskeva päätös tehdään kokouksen ensimmäisenä asiana.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Juha Kauppinen esitti oman puheenvuoronsa liittyen seurakunnan Tuta- työskentelyyn.
Liite 1 kneuv. 29.11.2017 § 130. Juha Kauppinen poistui kokouksesta klo 18.28.
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131 § TUTA-menettely Joutsan seurakunnassa
Kneuv 16.8.2017 § 88
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 väki
luvun muutos on ollut negatiivinen eli kuolleita on olut enemmän kuin syntyneitä ja kas
tettuja. 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 teki
jää 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 yhteistoiminta
menettelyn 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.
Kokous TUTA-menettelyyn liittyen pidettiin koko henkilöstölle 19.10.2017, jossa henkilöstölle ilmoitettiin, että TUTA-neuvottelu käydään kirkon yhteistoimintasopimus Luku 3, § 8, 4 mom. mukaan yhteistyötoimikunnassa.
Ensimmäinen yhteistyötoimikunnan kokous pidettiin 26.10.2017, neuvottelut saatiin päätökseen
17.11.2017.
Joutsan seurakunnan yhteistyötoimikunnan TUTA-neuvottelujen pohjalta tehty lausunto kirkkoneuvostolle. Liite 1 kneuv. 29.11.2017 § 130
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös:
Kirkkoherra jatkaa asian käsittelyä.
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132 § Työsuojelutarkastus, raportti Pekkasten leirikeskus
Kneuv. 27.9.2017 § 101
Liite 1 kenuv. 27.9.2017 § 101 Tarkastuskertomus tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto tutustuu tarkastuskertomukseen ja päättää teetättää suunnitelman portaiden tapaturmariskin poistamiseen ja pyytää lisäaikaa selvityksen tekemiseen Aluehallintovirastolta.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti pyytää suunnitelman Jouni Palkeiselta portaiden tapaturmariskin
poistamiseen ja anotaan lisäaikaa selvityksen tekemiseen Aluehallintovirastolta.

Leirikeskuksessa työskentelevien työntekijöiden kanssa käydyn keskustelun pohjalta Jouni Palkeinen
laati liitteenä olevan suunnitelman. Liite 1 kneuv. 29.11.2017 § 131.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää Jouni Palkeisen laatiman suunnitelman portaiden tapaturmariskin poistamiseen Aluehallintovirastolle, korjaukset suoritetaan helmikuun 2018 loppuun mennessä.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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133 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 ja suunnitelmavuodet 2019-2020

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 2017 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
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134 § Muut asiat
Kirkkoherra Tuula Leppämäki kertoi, että vuosi 2018 on Suomen sisällissodan muistovuosi.
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135 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.49 ja antoi oikaisuvaatimusohjeen.
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