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161 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
162 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
163 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aila Niinikoski ja Sakari Eskelinen.
164 § Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin.
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165 § Lisätalousarvio vuodelle 2018

Kirkkoneuvosto 24.1.2018 § 10
Taloustyöryhmän säästöesityksiä
1. Vakuutukset
- kirkot, omavastuut nostetaan
- Metsävakuutus pois kokonaan
2. Kirkollisvero tuotto v 2018
Toteutunut (2016) 911 756,19
Toteutunut (2017) 931 240,76
Ta-2018 850.000,00
Talouspäällikön esitys:
Selvitetään kirkkojen vakuutuksien omavastuun nostamista ja sen vaikutusta
vakuutusmaksuihin.
Päätetään lisätä vuoden 2018 talousarvioon kirkollisverotuloja 50.000 €
(yhteensä 900.000 €)
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 3 §:n mukaan seurakunnan kirkkovaltuuston on
hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 24.1.2018 tehnyt
päätöksen kirkollisverojen nostamisesta vuoden 2018 talousarvioon. Muutetussa
talousarviossa on kirkollisverotuloja korotettu viidelläkymmenellä tuhannella (50.000)
eurolla. Näin ollen kirjollisverokertumä on yhteensä yhdeksänsataatuhatta (900.000)
euroa. Päätöstä ei kuitenkaan ole viety valtuustonpäätettäväksi.
vs. Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää edelleen kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että hyväksyy
lisätalousarvion vuodelle 2018.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________
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166 § Joutsan seurakunnan vuosien 2019 – 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman
hyväksyminen
Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat
säännökset on koottu kirkkojärjestyksen (KJ) 15 lukuun. Siinä säädetään myös vuotta
pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan ja talouden
suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti.
Seurakunnan varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä
viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnalle talousarvio.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös
vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on
toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat
ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään
seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset
seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion
sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2)
Seurakunnan taloutta on hoidettava hyväksytyn talousarvion mukaan. Talousarvio
sitoo hallintoelimiä, toimintayksiköitä, tehtäväalueita sekä henkilöstöä, ja se on
samalla väline näiden toimijoiden valvontaan. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa
käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin
niihin on osoitettu (KJ 15:2,1). Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia
tavoitteita ja tuloarvioita.
Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten
tavoitteiden edellyttämät määrärahat (KJ 15:3). Talousarviossa on myös osoitettava
taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen
kattamiskeinot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointija rahoitusosat.
Joutsan seurakunnan talousarvio vuodelle 2018 on laadittu pääsääntöisesti käyttäen 0kasvun periaatetta toimintamäärärahojen osalta. Talousarviossa on otettu huomioon
taloudentasapainottamisen aikana tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset.
Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston on kokouksessaan 11.10.2018 vahvistanut
seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2019 1,9% (KV 4/2018 §31).
Vaikka talouden kehitysnäkymät ovat olleet niin tänä kuin viime vuonna positiivisia ja
myös työttömyys on lähtenyt laskuun, niin Joutsan seurakunnan osalta ei kuitenkaan
ole odotettavissa kirkollisverokertymän kasvua. Talouskasvun tuoma positiivinen
vaikutus ansiotulojen kasvuun on kuitenkin pienempi kuin jäsenmäärän aiheuttama
vähentyminen ja näin ollen verotulokertymä tulee pienenemään.
Vuoden 2019 talousarvion verotulokertymäksi on arvioitu 889.000 euro (900.000€)
joka on 11.000 euroa pienempi kuin vuoden 2018 talousarviossa. Valtionosuus
määräytyy kunnan väkiluvun mukaan ja kun kunnan väliluku on pienentynyt, niin
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silloin myös valtionosuus on edellistä vuotta pienempi. Vuoden 2019 valtionosuus
talousarviossa on 100.960 euroa (105.555€).
Voimassa olevan metsäsuunnitelman mukaan ensivuodelle laaditun
hakkuusuunnitelman mukaan puunmyyntituloksi on arvioitu 120.000 euroa ja
metsänhoidon kuluiksi 13750 euroa.
Seurakunnallisen toiminnan palkkamäärärahoissa on ennakoitu tänä vuonna tehdyt
henkilöstölinjaukset, joiden perusteella virkoja on osa-aikaistettu. Tästä johtuen
seurakunnallisentoiminnan henkilöstökulut tulevat olemaan edellistä vuotta
pienemmät. Hautaus- ja kiinteistötoimen henkilöstökuluissa on huomioitu yhden
seurakuntamestarin sekä kausityöntekijöiden palkkaamisen tarvittavat määrärahat.
Vastaavasti ostettujen palveluiden puolelta määrärahoja on vähennetty, sillä kolmena
edellisenä vuotena hautojenkesähoito on hoidettu ostopalvelusopimuksilla ja joita ei
ole tarkoitus uusia ensivuodelle vaan hoitaa hautojen kesähoito omalla työvoimalla.
Vs. talouspäällikkö esittelee kokouksessa talousarvion päälinjat PowerPoint esityksenä.
vs. Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää edelleen kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että hyväksyy
Joutsan seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2019 – 2021 erillisen
liitteen mukaisena.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen,
joka pidetään 13.12.2018.
__________
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167 § Luottotappiot
Kirkon palvelukeskus (Kipa) toimittaa vuosittain luottotappioehdotukset
seurakuntatalouksiin. Kipan ehdotuksen mukaisesti Joutsan seurakunnalla on tällä
hetkellä luottotappioiksi kirjattavia laskuja yhteensä 1 921,50 euroa.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Esitän kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi, että luottotappioehdotuksen mukaisesti ko.
laskut kirjataan kuluvan vuoden luottotappiot tilille 495000.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________
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168 § Hautapaikkojen luovutus seurakunnalle
Joutsan hautausmaalla sijaitsevat hautapaikat luovutetaan takaisin Joutsan
seurakunnalle
L5/VII, 016, 344-345 LIITE 1
L4, 079, 001,003 LIITE 2
L2, 018 A75, A76 LIITE 3.
Luhangan uudella hautausmaalla oleva hautapaikka Lohko 7, 006,016 LIITE 4.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy hautapaikkojen takaisin luovutuksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________
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169 § Leivonmäen seurakuntatalon ilmanlaatu
Leivonmäen kappelineuvosto 12.11.2018 § 35
Edellisessä kokouksessa päätettiin selvittää tarkemmin Leivonmäen seurakuntatalon
ilmanlaatua koskevat valitukset ja työntekijän oireilu. Juha Niemiseltä on tarkistettu,
että ilmanvaihtokanavat on viimeisimmäksi puhdistettu Natrin toimesta Heikki
Sieväsen aikaan n. 6-10 v sitten. Juha ei muistanut, koska suodattimia olisi vaihdettu.
Työntekijän oireilu on alkanut menneenä kesänä; hän on haistanut homeen hajun
eteisessä ja keittiössä. Haju on ollut erityisen vahva, kun ilma on seissyt kesällä
sisällä, eikä toimintaa ole ollut.
Esitys:
Kappelineuvosto esittää, että seurakunta / kirkkoneuvosto ryhtyy välittömästi
toimenpiteisiin ilmanvaihtokanavien puhdistamiseksi ja suodattimien vaihtamiseksi.
Toimenpiteiden riittävyyttä seurataan sen jälkeen.
Päätös:
Esityksen mukaan.
vs. Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Leivonmäen seurakuntatalon ilmanvaihtokanavat
puhdistetaan ja suodattimet vaihdetaan. Työ toteutetaan ostopalveluna ja kustannukset
katetaan 101 506 0200 Srk.talo Leivonmäki kustannuspaikalta.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________
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170 § Joutsan seurakunnan kirkkojen urkujen korjaus
Joutsan seurakunnan kirkkojen (Joutsa, Luhanka, Leivonmäki) vuosihuollon on
suorittanut Sotkamon Urkurakentajat Oy huoltaja Tomi harju ja hän on jättänyt
tekemästään huollosta raportin. (LIITE 1)
Raportin mukaan Joutsan seurakunnan kirkkojen koneistot on tarkastettu ja tehty
moottoreiden huoltotoimenpiteitä sekä virityksen korjauksia. Vuosihuollon yhteydessä
on myös tehty huomio, että moottorikoppien sisäpinnoissa on käytetty asbestilevyjä.
Huoltoraporteissa suositellaan moottorikoppien uusimista siten, että niistä poistetaan
asbestit.
Asbestia käytettiin rakennusmateriaalina yleisesti vuosina 1922-1993. Lähes kaikissa
tämän aikakauden rakennuksissa on käytetty asbestia. Vain ennen 1920-lukua
rakennetuissa rakennuksissa ei ole asbestiavaaraa, ellei asbestipitoisia materiaaleja ole
lisätty remonttien yhteydessä. Asbestin käyttö oli huipussaan 1960-luvulta aina 1979luvulle saakka
Asbestia sisältävät materiaalit vapauttavat rikkoutuessaan pölyä ilmaan. Rikkoutumisen
myötä asbestipöly voi kulkeutua hengittäessä keuhkoihin. Rakennuksissa käytetyt ehjät
tai kapseloidut asbestipitoiset materiaalit eivät ole terveydelle sinänsä vaarallisia.
Asbestipitoisia materiaaleja ei siksi tarvitse erikseen poistattaa rakennuksista.
Mikäli asbestia sisältävät materiaalit kuitenkin rikkoontuvat, esimerkiksi remontin
aikana, vapautuu niistä terveydelle erittäin vaarallista asbestipölyä hengitysilmaan.
Asbestipurkutyötä saa tehdä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut
siihen luvan.Lupaa ei kuitenkaan tarvita:
1)
2)
3)

lyhytkestoisiin huoltotöihin, joiden yhteydessä ei käsitellä murenevia
asbestimateriaaleja;
hyvässä kunnossa olevien asbestia sisältävien materiaalien kapselointiin tai
päällystämiseen;
asbestikartoitukseen ja muuhun näytteiden ottoon.

Koska urkujen moottorikoppien muutostöissä jouduttaisiin purkamaan asbestilevyt
kopeista niin kyseessä ei olisi kapselointi ja koska myös purkamisessa levyt yleensä
murenevat, niin tämän johdosta joudutaan käyttämään moottorikoppien purkuun
henkilöa tai oikeushenkilöä jolla on lupa tehdä asbestipurkutöitä.
vs. Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että välittömästi aloitetaan kartoittaman Joutsan seurakunnan
kirkkojen urkujen moottorikoppien korjaustöiden vaatimia toimenpiteitä. Laaditaan
korjaussuunnitelmat sekä tehdään kustannusarvio sekä kilpailutetaan mahdolliset
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purku- ja korjaustyöntekijät. Suunnitelmien ja kustannusarvioiden tekeminen aloitetaan
välittömästi sekä varataan vaadittavat kunnostus varat vuoden 2019 talousarvioon.
Suunnitelmat ja kustannusarviot tuodaan seuraavaan neuvostoon ja tarvittavat
korjaustoimenpiteet suoritetaan vuoden 2019 puolella.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________

Pöyt.tark.

_______ _______

JOUTSAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

14/2018

29.11.2018

Sivu 167

171 § Kappalaisen hakemus osittaisesta virkavapaasta
Kappalainen Annukka Nuto on toiminut osa-aikaisena kappalaisena 1.1.2018 –
31.12.2018. Hänen työaikansa on ollut 75 % kokonaistyöajasta.
Kappalainen Annukka Nuto on jättänyt anomuksen osittaisesta virkavapaasta, LIITE
1. Hän anoo mahdollisuutta osa-aikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2019 – 31.12.2019
väliseksi ajaksi niin, että hän tekisi työtä 75 % kokonaistyöajasta ja olisi virkavapaalla
25 % kokonaistyöajasta.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy omalta osaltaan kappalainen Annukka Nuton virkavapaaanomuksen ajalle 1.1.2019 – 31.12.2019 ja lähettää sen edelleen tuomiokapitulin
hyväksyttäväksi. Anomuksen mukaan Annukka Nuton työaika vuonna 2019 olisi 75
% kokonaistyöajasta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________
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172 § Talouspäällikön viransijainen
Talouspäällikkö Eija Lehtimaa on ollut virkavapaalla 22.2.2018 alkaen. Virkavapaus
jatkuu 20.1.2019. Kirkkoherran työaikaa on kulunut taloushallinnon tehtäviin, joihin
hänellä ei ole koulutusta eikä työaikaa. Talousarvio on vielä tekemättä ja talouden
tasapainotuksessa pitäisi kiinteistön osalta tehdä päätöksiä. Seurakunnissa siirrytään
suoritusperusteiseen palkkausjärjestelmään 1.1.2020. Asian valmistelu on aloitettava
heti. Talouspäällikön viransijaisena on toiminut kirkkoherran virkamiespäätöksellä
ajalla 1.11.- 30.11.2018 merkonomi Marko Varjonen, LIITE 1. Varjonen on aloittanut
talousarvion valmistelun sekä muita kiireellisiä talouspäällikön tehtäviä
seurakunnassa. On tarkoituksenmukaista, että hän jatkaa talouspäällikön viransijaisena
20.1.2019 asti.
Tämän pykälän alussa kirkkoneuvosto voi esittää kysymyksiä Marko Varjoselle.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää ottaa talouspäällikön Eija Lehtimaan viransijaiseksi
merkonomi Marko Varjosen ajalle 1.12.2018 – 19.1.2019.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Marko Varjonen poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon alkaessa klo
20.07.
__________
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173 § Muut asiat
-

Tiedoksi kirkkovaltuuston vaalit 2018 valitut ehdokkaat.

-

Tiedoksi kirkkohallituksen kuukausiraportti tammi-lokakuu 2018.

-

Tiedoksi kirkkoherran päätöspöytäkirja 48/2018 rikosasia.

-

Tiedoksi viranhaltijapäätös 1/2018 Palvelusopimuksen jatkaminen Suomen Lähetysseuran
kanssa.

-

Seuraava kirkkoneuvoston kokous 13.12.2018.

-

Kirkkovaltuuston kokous 27.12.2018.

-

Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijat
 Joutsa Aila Niinikoski
 Luhanka AnnaMarja Vilander
 Leivonmäki Kalevi Puttonen.
__________
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174 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.17 ja antoi oikaisuvaatimusohjeen.
__________
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