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Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 29.10.2018 – 12.11.2018

Puheenjohtaja
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Tuula Leppämäki

Julkipanotodistus
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Ilmoitustaulunhoitaja
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Kokouspaikka

Luhangan seurakuntasali

Jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Asiat

poistui § 157 jälkeen

poissa
poissa
poissa, varajäsen Partanen Jukka
poissa, varajäsen Kangas Tuula

Kallioinen Matti, kvalt. pj.
Kuitunen Teuvo, kvalt, varapj.
Nuto Annukka, Leivonmäen kappelin pappi
Räsänen Juhani, Luhangan kappelin pappi
Lehtimaa Eija, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Jaakkola Elisa, pöytäkirjanpitäjä
Raittinen Pirkko-Liisa

poissa
poissa
poissa
poistui § 150 jälkeen

145 - 160 §

Pöytäkirjan allekirjoitus _____________________
Tuula Leppämäki
Puheenjohtaja § 145-157

_____________________
Elisa Jaakkola
Pöytäkirjanpitäjä

_____________________
Teuvo Jaakkola
Puheenjohtaja § 158-160

Pöytäkirjantarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme
Tarkastusaika ja –paikka 26.10.2018 kirkkoherranvirasto
______________________
Tuula Kangas
Pöytäkirjantarkastaja

______________________
Sakari Eskelinen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 29.10.2018 – 12.11.2018

Allekirjoitus

___________________

Pöyt.tark.

_______ _______
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145 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
146 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
147 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Kangas ja Sakari Eskelinen.
148 § Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:
§ 155 Työvapaa-anomus
§ 156 Työvapaasijainen

Pöyt.tark.

_______ _______

JOUTSAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

13/2018

25.10.2018

Sivu 144

149 § Luhangan kappeliseurakunnan hautausmaakatselmus
Kirkkoneuvosto sopi edellisessä kokouksessaan, että 25.10.2018 kokous pidetään
Luhangassa. Edelleen sovittiin, että aluksi suoritetaan Luhangan
hautausmaakatselmus. Hautaustoimen ohjesäännön 16 § mukaisesti: kirkkoneuvosto
huolehtii siitä, että hautausmaan ja siellä olevien rakennusten katselmus suoritetaan
vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta
vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset, sekä tehdyt havainnot antavat aihetta.
Erityisesti katselmuksessa todetaan:
1. Onko hautausmaiden ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa
noudatettu.
2. Onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden
kanssa.
3. Onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti.
4. Onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen
määräysten mukaista.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja, joka tulee kirkkoneuvoston seuraavaan
kokoukseen hyväksyttäväksi. Pöytäkirjaan merkitään katselmuksessa mukana olleet.
Kirkkoherran päätösesitys:
Suoritetaan hautausmaakatselmus ja laaditaan siitä pöytäkirja.
Kirkkoneuvoston päätös:
Suoritettiin hautausmaakatselmus. Pöytäkirja käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Kirkkoherra Tuula Leppämäki totesi seurakunnalla olleen liian vähän
henkilöresursseja hautausmaiden hoidossa.
__________
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150 § Talouspäällikön virkavapaus
Talouspäällikkö Eija Lehtimaa on ollut virkavapaalla 22.2.-2.11.2018 ja virkavapaus
jatkuu edelleen 20.1.2019 asti. Seurakunta tarvitsee viransijaisen talouspäällikön
tehtävien hoitamiseen mm. talousarvion valmisteluun. Talouspäällikkö Pirkko-Liisa
Raittinen tulee kokoukseen selvittämään nykytilannetta.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran järjestelemään asiaa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto valtuutti kirkkoherran järjestelemään asian parhaimmalla
mahdollisella tavalla.
__________
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_______ _______
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151 § Yleinen palotarkastus Joutsan kirkossa
Keski-Suomen pelastuslaitos on suorittanut yleisen palotarkastuksen 6.9.2018 Joutsan
kirkossa LIITE 1 kneuv.25.10.2018 § 151. Kohteeseen oli tehty sähkölaitteiston
määräaikaistarkastus 12.5.2010, LIITE 2 kneuv.25.10.2018 § 151, ja paloilmoittimen
määräaikaistarkastus 11.4.2018. Jostain syystä sähkölaitteiston
määräaikaistarkastuksessa havaittuja puutteita ei ole korjattu. Yleisen
palotarkastuksen pöytäkirjassa 6.9.2018 kerrotut puutteet on korjattava 6.12.2018
mennessä.
Keski-Suomen pelastuslaitos on lähettänyt korjauskehotuksen 24.9.2018 Joutsan
kirkon paloilmoittimesta tulleiden erheellisten paloilmoitusten tähden, LIITE 3
kneuv.25.10.2018 § 151. Erheellisiä ilmoituksia paloilmoitin on ilmoittanut 1.1.2018
ja 19.9.2018. Seuraava erheellinen ilmoitus maksaa seurakunnalle 635 euroa.
Korjauskehotuksessa kehotetaan ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin, jotta
paloilmoittimesta ei lähde erheellisiä ilmoituksia. Korjaaville toimenpiteille on
annettu aikaa 14 vrk.
Kirkkoherra totesi, että jostain syystä on tapahtunut huolestuttavia laiminlyöntejä
Joutsan kirkon kiinteistön huollossa. Lisäksi kirkkoherra ryhtyi välittömästi
palotarkastuspöytäkirjan saatuaan seurakuntaan toimenpiteisiin havaittujen puutteiden
korjaamiseksi yhteistyössä suntio Juha Niemisen ja kausityöntekijä Tommi Tuomisen
kanssa. Korjaus oli hoidettava kiireellisenä asiana korjaustarpeen tultua ilmi. Hyvin
ikävää on, että viime aikoina on Suomessa kirkkoja palanut. Siksikin
paloilmoitinjärjestelmän toimivuudesta on erityisesti huolehdittava.
Turvakolmio Group on antanut seurakunnalle tarjouksen pelastuslaitoksen pöytäkirjan
mukaisten puuteiden korjaamiseksi, LIITE 4 kneuv.25.10.2018 § 151. Tarjouksen
mukaan kustannukset ovat 13 962,05 € (sis. ALV). Turvakolmio Group on luvannut
korjata Joutsan kirkon paloilmoitinjärjestelmän vaaditussa aikataulussa. Samassa
tarjouksessa on mukana myös Luhangan kesäkirkon paloilmoittimen huoltokorjaus,
joka valmistuu 30.10.2018 mennessä.
Kirkkoherra on pyytänyt Turvakolmio Groupilta tarjouksen Joutsan ja Luhangan
kirkkojen vuosittaisista paloilmoitinjärjestelmien huoltokorjauksista. Kahden kirkon
huoltokorjaus kerran vuodessa maksaa seurakunnalle 896,62 € (sis. alv)/ vuosi
sisältäen vuosihuollot ja matkakulut LIITE 5 kneuv.25.10.2018 § 151.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi saapuneen tarkastuspöytäkirjan ja
korjauskehotuksen. Kirkkoneuvosto edellyttää, että tämänkaltaiset asiakirjat on aina
välittömästi saatettava kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja kirkkoneuvoston tietoon.
Kirkkoneuvosto hyväksyy Turvakolmio Groupin tekemän tarjouksen Keski-Suomen
pelastuslaitoksen edellyttämistä korjaustoimenpiteistä sekä Joutsan että Luhangan
kirkoissa.

Pöyt.tark.

_______ _______
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Kirkkoneuvosto hyväksyy Turvakolmio Groupin tekemän tarjouksen
paloilmoitinjärjestelmän vuosihuollosta sekä Joutsan että Luhangan kirkoissa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________

Pöyt.tark.

_______ _______
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152 § Teppo Oijalan metsästysvuokrasopimus
Teppo Oijalan metsästysvuokrasopimus on päättynyt 30.12.2017. Teppo Oijala haluaa
jatkaa metsästysvuokrasopimusta LIITE 1 kneuv.25.10.2018 § 152. Kirkkoneuvosto
on päättänyt kokouksessaan 24.2.2011 § 10, että metsästysvuokrasopimukset tehdään
1.1.2018 jälkeen vain viideksi vuodeksi kerrallaan. Edelleen samassa kokouksessa on
päätetty, että vuokra on 20 €/vuosi hallintokulujen peittämiseksi eikä vuokralainen saa
siirtää metsästysoikeutta kolmannelle.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Teppo Oijalan metsästysvuokrasopimusta ajalle
1.1.2018 – 30.12.2022. Vuokra on 20 €/vuosi. Oikeutta ei saa siirtää kolmannelle
osapuolelle
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________

Pöyt.tark.
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153 § Virkavapaa-anomus
Diakoni Nina Siitari on anonut opintovapaata ajalle 1.12.2018 – 31.10.2019
psykologian perusopintoihin (yhteensä 30 op). LIITE 1 Kneuv. 25.10.2018 § 153.
Psykologian opiskelu on hyvää täydennyskoulutusta diakonin työssä. Siitari on
toiminut Joutsan seurakunnan palveluksessa vuodesta 2010. Edellä mainitut
näkökulmat huomioiden on hyvin perusteltua myöntää hänelle palkatonta
virkavapaata psykologian opiskelua varten.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää diakoni Nina Siitarille palkatonta virkavapaata ajalle
1.12.2018 – 31.10.2019.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________

Pöyt.tark.
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154 § Diakonin virkavapaasijainen
Diakoni Nina Siitari on anonut palkatonta virkavapaata ajalle 1.12.2018 – 31.10.2019.
Hänen virkavapaa-ajan sijainen saadaan parhaiten niin, että 80 % työaika jaetaan
muille 80 % virkasuhteessa oleville. Silloin ei tarvitse rekrytoida ulkopuolisia
perehdytettäviä diakoneja ja seurakunnan palveluksessa olevat 80 % virkasuhteessa
olevat saavat 11 kuukauden ajan 100 % työajan. Rekrytointi tällä tavalla hoidettuna
talon sisäisenä järjestelynä on mahdollista, koska virkasuhteessa olevat ovat
työajattomia ja he ovat muutenkin suorittaneet työtehtäviä, jotka kuuluvat diakonian
toimintaan eli heidän ammattitaitonsa riittää tekemään 20 % diakoniatyötä. Diakonin
erityisosaamista vaativat tehtävät hoitavat diakonit itse.
Diakoni Heidi Karvinen on ilmoittanut, että hän tekee vain 80 % työaikaa.
Kanttori Aki Rämö on ilmoittanut, että hän tekee vain 80 % työaikaa.
Nuoriso-ohjaaja Annika Oksanen on ilmoittanut suostumuksensa tehdä kuukausittain
20 % diakoniatyötä ajalla 1.12.2018 -31.10.2019 hänen kanssaan on sovittu, että ajalla
1.11.-30.11.2018 hän perehtyy diakoni Siitarin työhön 20 % diakonian työajallaan.
Oksaselle maksetaan täysimääräinen palkka ajalla 1.12.2018 – 31.10.2019. Säästyvillä
varoilla voidaan kutsua tilapäisapua diakoniatyön työalan erilaisiin tehtäviin
kirkkoherran päätösten mukaisesti.
Kirkkoherran päätösesitys:
Diakoni Nina Siitarin viransijaisuus ajalle 1.12.2018 – 31.10.2019 täytetään
seuraavalla tavalla: Nuoriso-ohjaaja Annika Oksasen kanssa on sovittu, että hän tekee
100 % työaikaa ajalla 1.11.2018 - 31.10.2019, josta 20 % hän käyttää diakoniatyöhön.
Säästyvillä palkkavaroilla palkataan tilapäisapua diakoniatyöhön myöhemmin
tehtävän kirkkoherran päätöksen/päätösten mukaisesti.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________

Pöyt.tark.

_______ _______
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155 § Työvapaa-anomus
Lastenohjaaja Orvokki Järvinen anoo palkatonta työvapaata ajalle 29.10.2018 –
31.12.2018 LIITE 1 kneuv.25.10.2018 § 155. Orvokki Järvinen on työskennellyt
Joutsan seurakunnan palveluksessa vuodesta 1999 alkaen. On perusteltua myöntää
hänelle työvapaata ajalle 29.10.2018 – 31.12.2018.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää työvapaata lastenohjaaja Orvokki Järviselle ajalle
29.10.2018 – 31.12.2018.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________

Pöyt.tark.

_______ _______
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156 § Työvapaasijainen
Lastenohjaaja Orvokki Järviselle on myönnetty työvapaata ajalle 29.11.2018 –
31.12.2018. Hänen sijaisekseen on lupautunut lastenohjaaja Satu Saari ajalle, joka on
aiemmin toiminut perhekerhon ohjaajana Leivonmäen kappeliseurakunnassa. Satu
saari on lupautunut lastenohjaajan työvapaasijaiseksi ajalle 29.10.2018 – 22.12.2018
eli kunnes iltapäiväkerhossa alkaa joululoma.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee lastenohjaaja Satu saaren lastenohjaaja Orvokki Järvisen
työvapaasijaiseksi ajalle 29.10.2018 – 22.12.2018.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________

Pöyt.tark.

_______ _______
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157 § Muut asiat
-

Auta luottamushenkilöt alkuun- koulutusta perehdyttäjille. Mikkelin seurakuntakeskuksessa
22.11.2018. LIITE 1 kneuv.25.10.2018 § 157.

-

Kirkkoneuvosto antoi luvan Elina Lepistön Joutsan Koiraharrastajat Ry:stä käyttää palvelusja pelastuskoirien hakuharjoituksiin seurakunnan nimissä olevia Säynjärven maastoja
vuodeksi. (25.10.2019 asti)

-

Orvokki Järvisen lomapäivät: 17.-19.10, 27-28.12., 31.12.2018

-

Teuvo Jaakkola tiedotti kirkkoneuvostolle, Luhangan kunnanhallituksen käyneen
katselmuksella Reethin hautausmaalla. Kirkkoneuvosto antoi suostumuksen Luhangan
kunnalle kunnostaa Reethin hautausmaata kokouksessaan 28.3.2018 § 45. Alueella on tehty
raivausta, rakennettu aita ja tehty opastekyltit. Katselmuksen yhteydessä tuli toive, että ensi
kesänä luontokirkko järjestettäisi siellä.
__________

Pöyt.tark.

_______ _______
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158 § Henkilöstöasia

Pöyt.tark.
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159 § Henkilöstöasia
Seurakunta voi palvelussuhteen aikana tarkistaa kirkkoherran ja johtavan talous- ja
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160 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.59 ja antoi oikaisuvaatimusohjeen.
_________

Pöyt.tark.

_______ _______

