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132 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.
133 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
134 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Partanen ja Aila Niinikoski.
135 § Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin.
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136 § Seurakunnan metsien taimikonhoitotyöt vuonna 2018
Päijänteen Metsänhoitoyhdistys ry:n metsäsuunnittelija Risto Pasonen esitteli
kirkkoneuvostolle ennen kokousta 30.8.2018 suunnitelman ja kustannusarvion
seurakunnan metsien taimikonhoitotöistä vuodelle 2018, LIITE 1 kneuv.20.09.2018
§136. Seurakunnan metsissä on paljon hoitotarpeita, joista osa on kiireellisiä.
Kustannusarvion mukaan taimikonhoitotyöt vuonna 2018 maksavat 15 710,80 euroa
(brutto).
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Päijänteen Metsänhoitoyhdistys ry:n suunnitelman ja
kustannusarvion seurakunnan metsien hoitotöistä vuodelle 2018. Talouspäällikkö on
virkavapaalla. Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Tuula Leppämäen
allekirjoittamaan sopimuksen taimikonhoitotöistä ja kustannusarvion liitteen 1
mukaisesti.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________
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137 § Taloustyöryhmän ja kiinteistötyöryhmän näkemys seurakunnan kiinteistöistä
Joutsan seurakunnan kiinteistötyöryhmä valmisteli esitystä seurakunnan kaikkien
kiinteistöjen tulevaisuuden suunnitelmaksi. Touko- ja kesäkuussa kiinteistötyöryhmän
kanssa työskentelivät seurakunnan taloustyöryhmä ja konsultti Juha Kauppinen. Eri
toimijat olivat pääosin yksimielisiä tarvittavista toimenpiteistä. Konsultti Juha
Kauppinen kuitenkin ehdotti, että seurakuntatalon peruskorjauksen vaihtoehtona
kuitenkin selvitettäisiin vielä uuden rakentaminen, vaikka tällainen selvitys onkin
aiemmin tehty ja uudisrakentamisesta päätetty luopua. Toimikuntien kesäkuun
kokouksen jälkeen muutamat jäsenet ilmaisivat halunsa jättää listalla oleva
jätehuollon uudelleen järjestely siitä pois.
Kiinteistö- ja taloustyöryhmien näkemyksen mukaan seurakunnan tulisi luopua
kaikista sellaisista kiinteistöistä, jotka eivät ole sen toiminnan kannalta tarpeellisia ja
peruskorjata tarpeelliset kiinteistöt sekä nostaa Pekkasten leirikeskuksen käyttöastetta.
Seurakuntaan tulisi perustaa peruskorjausrahasto, jonne myynneillä saatavat varat
tulisi rahastoida. Toimikuntien mielestä myös metsänmyyntituloista tulisi kulujen
jälkeen rahastoida 50%. Tehtävät myynnit ja korjaukset tulisi ajoittaa useille vuosille
niin, että seurakunnan ei tarvitsisi ottaa tähän tarkoitukseen lainaa. Kiinteistöjä
koskevien muutosten tavoitteena on noin 70.000 euron vuotuiset säästöt, mikä vastaa
talouden tervehdyttämiseksi laaditun suunnitelman lukuja. Kohteet on pyritty
valitsemaan siten, että taakka kohdistuu tasapuolisesti seurakunnan eri osiin.
Käyttökustannusten vähentämisellä tasapainotetaan seurakunnan talotta. Myynneillä
saadut varat siirretään kokonaisuudessaan peruskorjausrahastoon.
Kirkkoneuvoston tulisi ensivaiheessa hyväksyä edellä mainitut periaatteet
kiinteistöjen tulevaisuudeksi sekä toimenpidelistan, joka sisältää seurakunnan kaikki
toimitilat. Kiinteistö- ja taloustyöryhmät esittävät näkemyksenään seuraavaa:
1. Kaikkien kiinteistöjen lamput tulee vaihtaa vähitellen led-valoiksi. Osa voidaan
tehdä polttimon vaihdolla. Osaan tarvitaan valaisimen muutostöitä. Pitkän
aikavälin säästötavoite on noin 4.000 euroa.
2. Joutsan kirkko on kiinteistömenoiltaan suurin, lähes 72.000 euroa. Kustannuksia ei
kuitenkaan voine vähentää.
3. Joutsan seurakuntatalo tarvitsee peruskorjauksen suhteellisen nopealla
aikataululla. Siitä on valmistunut kokonaissuunnitelma, jonka toteuttamiseen ei
kuitenkaan ole varoja. Pikaisia tarpeita lienevät kattoremontti sekä toimistotilojen
uusiminen. Toimistot tulisi järjestää niin, että kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto
voisivat muuttaa seurakuntatalolle. Tässä merkittävää ovat paitsi taloudelliset
seikat myös se, että työyhteisö saadaan saman katon alle. Muutosta hyvin
hoidettuna sillä on huomattava merkitys työyhteisön keskinäisiin suhteisiin,
jaksamiseen, työilmapiiriin ja asioiden sujuvaan hoitoon. Ennen edellä mainittujen
muutosten toteuttamista seurakunnalla tulee olla ainakin pääosa rahoituksesta
rahastoituna, vuoden 2025 työntekijätilanteesta tehty arvio sekä suunnitelma siitä,
millainen toimistorakenteesta tulee. Esillä oli henkilökohtaisten toimistotilojen
sijaan toimintakohtainen rakenne. Juha Kauppinen esittää ennen peruskorjauksesta
päättämistä uudisrakentamisvaihtoehdon selvittämistä.
4. Neljäs kiinteistömenoiltaan suuri kohde on Pekkasten leirikeskus. Siellä oli 2017
käyttäjiä paitsi seurakunnan sisältä myös ulkoa. Tilinpäätöksen mukaan ulkoiset
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toimintakulut olivat 26.000 euroa tuloja suuremmat!! Ulkopuolisten veloitukset
tulee hinnoitella niin, että ne kattavat paitsi ruoka-, henkilöstö- ym vastaavat
menot myös kiinteitä menoja. Markkinoita löytyy sekä omista leirikeskuksistaan
luopuneista seurakunnista että seurakuntien ulkopuolelta. Joutsan kunnan tarve
tulee kartoittaa. Vuoden 2019 markkinointi ja varaukset tulee aloittaa
mahdollisimman pian, kunhan käypä hinnoittelu on saatu tehtyä. Pekkasen tulee
olla, mahdollisimman yhtäjaksoisesti auki hiihtolomien aikaan neljä viikkoa ja
kesällä toukokuun alusta syyskuun loppuun. Muulloin sen käyttö pitää olla
kiellettyä ja lämpötila laskettu mahdollisimman alas. (Tampereen teknisen
yliopiston tutkimusten mukaan kiinteistön rakenteiden terveydelle riittää, että
sisälämpötila on 5 astetta korkeampi kuin ulkolämpötila). Ulos vuokrausta tulisi
olla hiihtolomien aikaan kaksi viikkoa ja kesällä 5-7 viikkoa. Säästötavoite voi
olla 40-50.000 euroa.
5. Annan kammarista tulee luopua, jos museovirasto antaa siihen luvan.
Säästötavoite 4.000 euroa.
6. Toivolan kulut ovat muutaman tuhannen luokkaa. Se voidaan säilyttää
seurakuntalaisten vapaassa käytössä, kuten Kolkanpohja Leivonmäellä. Paikan
huollosta vastaava vapaaehtoisten ryhmä tulee perustaa.
7. As Oy Orava tuotti vuonna 2017 1.030 euroa. Tulo on merkityksetön seurakunnan
taloudelle. Asunnot eivät ole seurakunnan perustehtävää, joten huoneisto tulee
laittaa myyntiin ja mahdollisen Kaupan jälkeen varat sijoittaa
peruskorjausrahastoon. Sama koskee As Oy Kanervatietä, jonka kustannukset
ylittivät vuonna 2017 tulot sekä Luhangan kanttorilaa ja Kehräämöä. Leivonmäen
seurakuntatalon asuinrakennuksen vuokra tulee tarkistaa.
8. As Oy Kassalassa toimii kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto. Tilinpäätös näyttää
sen osalta 167 euron ylijäämää. Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston siirtyessä
seurakuntatalolle As Oy Kassala tulee laittaa myyntiin ja mahdollisen kaupan
jälkeen siitä saadut varat siirtää peruskorjausrahastoon. Sisäisistä vuokrista
syntyvä säästötavoite on 10.000 euroa. Tämä toteutetaan sen jälkeen kun
seurakuntataloa koskevat selvitykset ja muutos/korjaustyöt on tehty.
9. Leivonmäen kirkon kiinteistökulut ovat 30.000 euroa. Kun se jätetään talvella
kylmäksi ja jumalanpalvelukset sekä hautaukset siirretään seurakuntataloon,
säästöä voidaan saada 5.-8.000 euroa.
10. Leivonmäen seurakuntatalo huoltorakennuksineen säilytetään nykyisellään.
11. Kolkkapohjan leirialue säilytetään seurakuntalaisten vapaasti käytettävänä.
Kappelineuvosto on nimennyt vapaaehtoisten ryhmän hoitamaan kunnossa pitoa.
12. Luhangan kesäkirkosta on noin 16.000 euron kulut, lähinnä vakuutuksia ja
postoja. Niiden määrää ei voi vähentää.
13. Luhangan talvikirkkoa on vaikea erottaa seurakuntasalista. Kiinteistökulut ovat
32.000. Niiden vähentäminen on vaikeaa.
14. Tonttikauppoja on tarjolla, mutta markkinat ovat olleet hiljaisia. Jos kauppoja
syntyy, varat tulee sijoittaa peruskorjausrahastoon.
15. Hautausmaan kesähoidon ulkoistus on katkolla vuoden 2018 lopussa.
Mahdollisimman pian tulee selvittää vertaisseurakunnista, mitä tehtävän hoito
omana työnä tulee maksamaan. Omaksi työksi otto mahdollisesti edellyttää
sellaisen suntion palkkaamista, joka osaa tehdä korjauksia ja käyttää koneita. Nyt
näitä tehtäviä hoitamaton vahtimestari/suntio voisi siten siirtyä touko- lokakuun
ajaksi hautausmaalle, missä hänen tehtävänkuvaansa liittyisi myös
kesätyöntekijöiden työnjohtotehtävät.
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16. Jätehuollossa selvitetään mahdollisuus ottaa lajittelu käyttöön. Jäteastiat siirretään
sellaiseen paikkaan, josta jäteauto voi ne noutaa ilman, että siinä tarvitaan suntion
apua. Kompostoituvan jätteen keräämiseen säilytetään nykyiset astiat eri puolilla
hautausmaita. Jätehuolto kilpailutetaan. Jätehuollon järjestäminen on enemmän
imago- kuin talouskysymys. Kustannukset eivät nouse. Osa taloustyöryhmää ei
pidä jätehuollon uudelleen järjestelyä mahdollisena.
17. Metsänmyyntituloista puolet rahastoidaan peruskorjausrahastoon.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy
1. Edellä mainitut periaatteet seurakunnan kiinteistöjen tulevaisuutta suunniteltaessa
2. Ryhtyy toimiin peruskorjausrahaston perustamiseksi
3. Valmistelee toimenpidelistan asioiden päättämiseksi siinä järjestyksessä kuin se on
mahdollista ja tarkoituksenmukaista.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________
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138 § Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan yhteistyösopimus
ja johtosääntö
Keski-Suomen kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan kokouksen 17.5.2018
pöytäkirja on saapunut seurakuntaan, LIITE 1 kneuv.20.09.2018 §138. Vuoden 2012
yhteistyösopimus, LIITE 2 kneuv.20.09.2018 §138 ja johtokunnan johtosääntö, LIITE
3 kneuv.20.09.2018 §138, on päivitetty. Ko. asiakirjat on lähetetty kokouksen
17.5.2018 päätöksen § 8 mukaisesti seurakuntien kirkkoneuvostojen kautta
kirkkovaltuustoihin hyväksyttäviksi.
Keski-Suomen kehitysvammaistyön papin johtosääntö on lähetetty tiedoksi
seurakunnalle, LIITE 4 kneuv.20.09.2018. Sen hyväksyy Äänekosken seurakunta.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto tutustuu Keski-Suomen kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan
päivitettyyn sopimukseen ja päivitettyyn johtosääntöön ja lähettää ne edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi.
Kehitysvammaistyön papin johtosääntö annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________
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139 § Vuosilomat 1.10.2018 – 30.4.2019
LOMALISTA 2018 - 2019
Nimi
Lomaoikeus

Pidetään

Lomakaudella 1.10.2018-30.04.2019

Aki Rämö

18

18

12.-18.11., 4.-17.3., 23-25.4

Heidi Karvinen

13

13

29.- 30.11., 5 - 9.12., 14.12.18-1.1.19

Nina Siitari

12

12

7.12, 18-21.12, 27-28.12, 12.2, 15-18.4.19

Milja Urkko

13

13

18.-19.10, 27.12-3.1, 25.2-1.3

Orvokki Järvinen

7

Annika Oksanen

13

13

17.-19.10., 27.-28.12.,
2.-4.1., 8.3., 12.-15.3.

Juha Nieminen

8

Heli Majanen-Jaakkola

13

13

11.-15.3 , 29.3-9.4

Eija Lehtimaa

38

Elisa Jaakkola

9

6

18.- 19.10 , 7.12, 21.12, 27.-28.12

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy lomat ajalle 1.10.2018 – 30.4.2018.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________
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140 § Kirkollisveroprosentti vuodelle 2019

Sivu 137

Elokuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 683.547 euroa.
Kirkollisverotilitysten määrä on kasvanut 4,1 % Joutsan seurakunnassa verrattuna
viime vuoden elokuuhun. Valtionrahoitusta on kertynyt 79.167 euroa. Koko
kirkossa on kasvua + 5,1% kirkollisverotilityksissä. Kuluvan vuoden talousarviossa
on kirkollisverokertymäksi ja valtionrahoitustuloksi yhteensä arvioitu 955.555 euroa.
Laskennallinen kirkollisveroarvio kuluvalle vuodelle on 900.709 euroa
(Veronsaajat.fi) Maksuunpanotilitys vuodelta 2017 (ennakonpalautus ja oikaisut)
marraskuussa on tänä vuonna 99.369 euroa.
Joutsan kunnan väkiluku 5.429 (31.12.2016). Valtionavustuksen jako kunnan
väkiluvun perusteella 2018: 105.555 euroa.
Hallituksen esitykseen eduskunnalle maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisuudistuksesta liittyy muutosesityksiä verolakeihin.
Verotuksen painopisteen siirtämisellä kunnilta valtiolle on vaikutusta myös
kirkollisveron tuottoon. Valtion tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuisivat
enemmän valtion tuloveroon ja vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon. Tämän
johdosta kirkollisverotulo kasvaisi.
Valtiovarainministeri on vahvistanut kirkollisverotilityksissä vuonna 2018
käytettäväksi jako-osuudeksi 2,97 % (aik. 2,98 %).
Tilitetty yhteensä viimeiseltä 13 kk:lta
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Kirkkovaltuusto päättää kirkollisveroprosentin 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Kirkkoherran päätösesitys:
Esitän kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston päätettäväksi, että Joutsan
seurakunnan kirkollisveroprosentti pidetään entisenä 1,90 prosenttina.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________
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141 § Kirkkovaltuuston ylimääräisen kokouksen koollekutsuminen, puukauppa- ja
metsänhoitoasiat
Vaatimus kirkkovaltuuston koollekutsumisesta käsittelemään puukauppa- ja
metsähoitoasioita ja päätettyjen säästöjen toimeenpanoa liitteenä. LIITE 1
kneuv.20.09.2018 §141.
Joutsan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.3.2018 pykälässä 38
hyväksynyt yksimielisesti puunmyynnin Stora Enso Oy:n ostotarjouksen mukaisesti
121.065 euroa.
Joutsan seurakunta ja Päijänteen Metsänhoitoyhdistys ovat 24.11.2015 tehneet
Metsänhoitosopimuksen. Tämän sopimuksen perusteella MHY vastaa seurakunnan
metsien kokonaisvaltaisesta hoidosta.
Kirkkoneuvoston kokouskutsun 38 § mukaan ”Seppo Lius Päijänteen
metsänhoitoyhdistyksestä kertoo seurakunnan puunmyyntisuunnitelmasta vuodelle
2018”. Kokouksessa seurakunnan metsäasiantuntija Seppo Lius esitteli seurakunnan
metsänhoitosuunnitelman mukaiset tarjoukset koskien puukauppaa Toivolan tilalla.
Tarjoukset olivat jättäneet Stora Enso Oy (121.065 e), Verso Wood Oy (120.122 e) ja
Metsäliitto (117.104 e).
Esityslistan mukaan kirkkoneuvosto keskustelee asiasta. Kokouksessa talouspäällikön
sijaisena (talouspäällikkö virkavapaalla, talouspäälliköllä ei omaa sijaista) kirkkoherra
esitti kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi, että kirkkoneuvosto hyväksyisi Stora Enso
Oy:n tarjouksen kokonaishinnaltaan parhaimpana. Kirkkoneuvosto hyväksyi
tarjouksen kirkkoherran esityksen mukaisesti.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 § mukaan kirkkoneuvosto voi päättää ottaa asian
käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Kirkkoneuvoston 8 §
mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän tulee valmistella asiasta
kirjallinen selonteko, joka perusteltuine ehdotuksineen päätökseksi on ajoissa ennen
kokousta toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille.
Kuluvan vuoden talousarviossa on arvioitu puunmyyntituotoksi 100.000 euroa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Asia annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kirkkoherra pahoittelee, että asiassa ei oltu
toimittu kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 § mukaisesti.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esityksen mukaan.
Asia käsitellään 11.10.2018 klo 18 pidettävässä kirkkovaltuuston kokouksessa.
__________
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20.09.2018
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142 § Kirkkovaltuuston ylimääräisen kokouksen koollekutsuminen, säästöpäätökset
Vaatimus kirkkovaltuuston koollekutsumisesta käsittelemään puukauppa- ja
metsähoitoasioita ja päätettyjen säästöjen toimeenpanoa liitteenä. LIITE 1
kneuv.20.09.2018 §142.
Tehdyt säästöpäätöksen on jätetty osin toteuttamatta. Tehtävä selvitys tehdyistä
säästöpäätöksistä ja niiden toteuttamisesta 2017.
Talouspäällikön virkavapauden vuoksi laskelmia säästöpäätöksistä ei ole saatu.
Tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa vuosikatteeksi 95.598 euroa. Tämä riittää
poistoihin 46.700 euroa. Tilikauden ylijäämäksi jäi 48.896 euroa. Kuluvan vuoden
elokuun tuloslaskelman mukaan vuosikate on 122.390 euroa positiivinen; poistojen
jälkeen 98.900 euroa positiivinen. Metsätalouden tuottoihin on kirjattu 153.000 euroa.
Henkilöstökuluihin on talousarviossa varattu yhteensä 615.800 euroa, toteutuma tullee
olemaan n 535.000 euroa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Asia annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle. Talouspäällikön virkavapaus jatkuu
edelleen; tehtäviä on hoidettu tilapäisjärjestelyin hyvin pienin resurssein.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esityksen mukaan.
Asia käsitellään 11.10.2018 klo 18 pidettävässä kirkkovaltuuston kokouksessa.
__________

Pöyt.tark.

_______ _______
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143 § Muut asiat
-

Teuvo Jaakkola otti esille taloustoimiston tilanteen. Kirkkoherra kertoi seurakunnan
taloustoimiston tämän hetkisestä tilanteesta.

-

Keskusteltiin Joutsan seurakunnan kiinteistönhoidosta ja hautausmaiden kesähoidon
toteuttamisesta tulevaisuudesta.

-

Jaettiin tiedoksi raportti taloustilanteesta.

-

Seuraava kirkkoneuvoston kokous 25.10 klo 17 Luhangassa.

_________

Pöyt.tark.

_______ _______
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144 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.11 ja antoi oikaisuvaatimusohjeen.
_________

Pöyt.tark.

_______ _______

