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121 § Kokouksen avaus
Ennen kokousta Risto Pasonen kertoi Joutsan seurakunnan taimikoiden hoitotarpeista
vuonna 2018.
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

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

123 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teuvo Jaakkola ja Sirkka Långström.

124 § Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin.

Pöyt.tark.

_______ _______
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125 § Kanttori Aki Rämön osa-aikaistetun viran hoitaminen
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 16.8.2017 § 88 talouspäällikön esityksestä
talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraporttiin liittyen, että seurakunnassa
aloitetaan kirkon yhteistyösopimuksen mukainen ns. TUTA-neuvottelu työvoiman
käytön vähentämiseksi.
Tuta-neuvottelut aloitettiin seurakunnan yhteistyötoimikunnassa 26.10.2017 ja ne
saatiin päätökseen 23.11.2017. Yhteistyötoimikunta piti kuusi kokousta, joista yhdessä
se kuuli kirkkoherraa ja yhdessä koko henkilökuntaa. Yhteistyötoimikunta toimitti
kirkkoneuvostolle Tuta-neuvottelujen pohjalta tehdyn lausunnon, jonka mukaan
palkkakustannuksia saadaan vähennettyä vuoden 2018 talousarvioon edelliseen
vuoteen verrattuna noin 110.000 euroa. Yhteistyötoimikunnan esittämät säästöt
muodostuivat lähinnä siitä, että eläköityneiden kiinteistötyöntekijöiden tilalle ei
palkattu uusia työntekijöitä.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 24.1.2018 osa-aikaistaa kuusi seurakunnan
työntekijää niin, että heidän kaikkien virat säilyvät 100 prosenttisina, mutta niiden
hoito osa-aikaistetaan. Ennen osa-aikaistamista koskevaa kirkkoneuvoston päätöstä
työntekijöille varattiin mahdollisuus tulla kuulluksi, mitä mahdollisuutta he käyttivät.
Päätös koski myös seurakunnan kanttoria ja kahta diakoniatyöntekijää. Kanttorin ja
diakoniatyöntekijän virat ovat seurakunnassa kirkkolain mukaan pakollisia virkoja.
Päätöksen teon jälkeen kirkon työnantajapuolen lakimiehet totesivat, että kanttoria ja
diakoniatyöntekijöitä koskevien osa-aikaistamispäätösten täytäntöön pano edellyttää
joko työntekijältä saatua kirjallista suostumusta tai viran muuttamista osa-aikaiseksi.
Näitä kahta vaihtoehtoa kysyttiin kanttorilta ja diakoniatyöntekijöiltä. Työntekijät
eivät halunneet antaa kirjallista suostumusta, koska se saattaisi vaarantaa sovitellun
työttömyyspäivärahan saamista. Siksi heidän virkansa tuli muuttaa Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulin suostumuksella osa-aikaisiksi. Tätä koskevat päätökset
teki Joutsan seurakunnan kirkkovaltuusto 25.6.2018.
Kanttori Aki Rämön osa-aikaiseksi muutetun viran hoidosta tulee tehdä uusi päätös,
nyt kun seurakunnan kanttorin virka on muutettu osa-aikaiseksi. Kanttori Aki Rämölle
on ilmoitettu mahdollisuudesta tulla kuulluksi kirjatulla kirjeellä (kirje lähetetty
17.8.2018). Hänen osa-aikainen viranhoitonsa astuu voimaan kuusi kuukautta siitä,
kun tämä päätös on saatettu hänelle tiedoksi.
Käytetyt lainkohdat: KL6:35,52,55,58,59: KJ 6:1
Kirkkoherran päätösesitys:
Kanttori Aki Rämön kanttorin viran hoito osa-aikaistetaan 80 prosenttiin toistaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________

Pöyt.tark.

_______ _______
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126 § Diakoni Heidi Karvisen osa-aikaistetun viran hoitaminen
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 16.8.2017 § 88 talouspäällikön esityksestä
talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraporttiin liittyen, että seurakunnassa
aloitetaan kirkon yhteistyösopimuksen mukainen ns. TUTA-neuvottelu työvoiman
käytön vähentämiseksi.
Tuta-neuvottelut aloitettiin seurakunnan yhteistyötoimikunnassa 26.10.2017 ja ne
saatiin päätökseen 23.11.2017. Yhteistyötoimikunta piti kuusi kokousta, joista yhdessä
se kuuli kirkkoherraa ja yhdessä koko henkilökuntaa. Yhteistyötoimikunta toimitti
kirkkoneuvostolle Tuta-neuvottelujen pohjalta tehdyn lausunnon, jonka mukaan
palkkakustannuksia saadaan vähennettyä vuoden 2018 talousarvioon edelliseen
vuoteen verrattuna noin 110.000 euroa. Yhteistyötoimikunnan esittämät säästöt
muodostuivat lähinnä siitä, että eläköityneiden kiinteistötyöntekijöiden tilalle ei
palkattu uusia työntekijöitä.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 24.1.2018 osa-aikaistaa kuusi seurakunnan
työntekijää niin, että heidän kaikkien virat säilyvät 100 prosenttisina, mutta niiden
hoito osa-aikaistetaan. Ennen osa-aikaistamista koskevaa kirkkoneuvoston päätöstä
työntekijöille varattiin mahdollisuus tulla kuulluksi, mitä mahdollisuutta he käyttivät.
Päätös koski myös seurakunnan kanttoria ja kahta diakoniatyöntekijää. Kanttorin ja
diakoniatyöntekijän virat ovat seurakunnassa kirkkolain mukaan pakollisia virkoja.
Päätöksen teon jälkeen kirkon työnantajapuolen lakimiehet totesivat, että kanttoria ja
diakoniatyöntekijöitä koskevien osa-aikaistamispäätösten täytäntöön pano edellyttää
joko työntekijältä saatua kirjallista suostumusta tai viran muuttamista osa-aikaiseksi.
Näitä kahta vaihtoehtoa kysyttiin kanttorilta ja diakoniatyöntekijöiltä. Työntekijät
eivät halunneet antaa kirjallista suostumusta, koska se saattaisi vaarantaa sovitellun
työttömyyspäivärahan saamista. Siksi heidän virkansa tuli muuttaa Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulin suostumuksella osa-aikaisiksi. Tätä koskevat päätökset
teki Joutsan seurakunnan kirkkovaltuusto 25.6.2018.
Diakonityöntekijä Heidi Karvisen osa-aikaiseksi muutetun viran hoidosta tulee tehdä
uusi päätös, nyt kun seurakunnan diakoniatyöntekijöiden virat ovat muutettu osaaikaisiksi. Diakoni Heidi Karviselle on ilmoitettu mahdollisuudesta tulla kuulluksi
kirjatulla kirjeellä (kirje lähetetty 17.8.2018). Hänen osa-aikainen viranhoitonsa astuu
voimaan kaksi kuukautta siitä, kun tämä päätös on saatettu hänelle tiedoksi.
Käytetyt lainkohdat: KL6:35,52,55,58,59: KJ 6:1
Kirkkoherran päätösesitys:
Diakoni Heidi Karvisen diakonin viran hoito osa-aikaistetaan 80 prosenttiin
toistaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________

Pöyt.tark.

_______ _______
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127 § Diakoni Nina Siitarin osa-aikaistetun viran hoitaminen
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 16.8.2017 § 88 talouspäällikön esityksestä
talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraporttiin liittyen, että seurakunnassa
aloitetaan kirkon yhteistyösopimuksen mukainen ns. TUTA-neuvottelu työvoiman
käytön vähentämiseksi.
Tuta-neuvottelut aloitettiin seurakunnan yhteistyötoimikunnassa 26.10.2017 ja ne
saatiin päätökseen 23.11.2017. Yhteistyötoimikunta piti kuusi kokousta, joista yhdessä
se kuuli kirkkoherraa ja yhdessä koko henkilökuntaa. Yhteistyötoimikunta toimitti
kirkkoneuvostolle Tuta-neuvottelujen pohjalta tehdyn lausunnon, jonka mukaan
palkkakustannuksia saadaan vähennettyä vuoden 2018 talousarvioon edelliseen
vuoteen verrattuna noin 110.000 euroa. Yhteistyötoimikunnan esittämät säästöt
muodostuivat lähinnä siitä, että eläköityneiden kiinteistötyöntekijöiden tilalle ei
palkattu uusia työntekijöitä.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 24.1.2018 osa-aikaistaa kuusi seurakunnan
työntekijää niin, että heidän kaikkien virat säilyvät 100 prosenttisina, mutta niiden
hoito osa-aikaistetaan. Ennen osa-aikaistamista koskevaa kirkkoneuvoston päätöstä
työntekijöille varattiin mahdollisuus tulla kuulluksi, mitä mahdollisuutta he käyttivät.
Päätös koski myös seurakunnan kanttoria ja kahta diakoniatyöntekijää. Kanttorin ja
diakoniatyöntekijän virat ovat seurakunnassa kirkkolain mukaan pakollisia virkoja.
Päätöksen teon jälkeen kirkon työnantajapuolen lakimiehet totesivat, että kanttoria ja
diakoniatyöntekijöitä koskevien osa-aikaistamispäätösten täytäntöön pano edellyttää
joko työntekijältä saatua kirjallista suostumusta tai viran muuttamista osa-aikaiseksi.
Näitä kahta vaihtoehtoa kysyttiin kanttorilta ja diakoniatyöntekijöiltä. Työntekijät
eivät halunneet antaa kirjallista suostumusta, koska se saattaisi vaarantaa sovitellun
työttömyyspäivärahan saamista. Siksi heidän virkansa tuli muuttaa Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulin suostumuksella osa-aikaisiksi. Tätä koskevat päätökset
teki Joutsan seurakunnan kirkkovaltuusto 25.6.2018.
Diakonityöntekijä Nina Siitarin osa-aikaiseksi muutetun viran hoidosta tulee tehdä
uusi päätös, nyt kun seurakunnan diakoniatyöntekijöiden virat ovat muutettu osaaikaisiksi. Diakoni Nina Siitarille on ilmoitettu mahdollisuudesta tulla kuulluksi
kirjatulla kirjeellä (kirje lähetetty 17.8.2018). Hänen osa-aikainen viranhoitonsa astuu
voimaan kaksi kuukautta siitä, kun tämä päätös on saatettu hänelle tiedoksi.
Käytetyt lainkohdat: KL6:35,52,55,58,59: KJ 6:1
Kirkkoherran päätösesitys:
Diakoni Nina Siitarin diakonin viran hoito osa-aikaistetaan 80 prosenttiin toistaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________

Pöyt.tark.

_______ _______
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128 § Henkilöstöasia

Pöyt.tark.

_______ _______
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129 § Kirkkoneuvoston ohjesääntö
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli käsitteli 7.8.2018 olleessa kokouksessaan
Joutsan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntöä. LIITE 1 kneuv. 30.08.2018 § 129.
Tuomiokapituli vahvisti Joutsan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston ohjesäännön vahvistuksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.
_________

Pöyt.tark.

_______ _______
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130 § Muut asiat
1. Valtuuston ylimääräisen kokouksen koollekutsumista koskevan aloitteen käsittely
Kuitunen muistutteli kirkkoneuvostoa asian ottamisesta käsittelyyn seuraavaan
kirkkoneuvoston kokoukseen.

2. Metsä-Pirkka Ky:n tarjous energiapuusta kiinteistöllä 172-402-1-56. LIITE 1 kneuv.
30.08.2018 § 130.
Tarjous hyväksyttiin. Toimenpiteisiin aletaan, kun päätös lainhuudosta on saatu.

3. Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen suunnitelma Joutsan seurakunnan metsien
taimikoiden hoitomääristä syksyllä 2018. Risto Pasonen esitteli hoitomäärät ennen
kokouksen alkua kirkkoneuvostolle.

4. Joutsan Nuorisoseura teki anomuksen 21.8.2018 kirkkoneuvostolle, että seurakunta
tukisi heidän kattoremonttia Honkala-kiinteistöön. LIITE 2 kneuv. 30.08.2018 § 130.
Kirkkoneuvosto päätti osallistua kattoremonttiin, antamalla Joutsan kirkon 2.12.2018
veloituksetta Nuorisoseuran käyttöön.
Perustelu: Honkala on historiallisesti merkittävä rakennus, joka palvelee
kaikenikäisiä joutsalaisia.

5. Reunavyöhykkeiden puunkorjuu Rauhala- kiinteistöllä
Järvi-Suomen Energia Oy:n toimeksiannosta suoritetaan voimajohdon (JoutsaTammijärvi) reunavyöhykehakkuuta. Hakkuu pyritään aloittamaan syyskuun 2018
aikana ja työkohteen on tarkoitus valmistua toukokuun 2019 loppuun mennessä.
Kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa FinnHarvest Oy:n myymään yhteismyyntinä
reunavyöhykkeen alueelta kertyvän puutavaran. Valtakirja on voimassa, kunnes
kaikki hakkuut on saatettu loppuun.

6. Jaettiin tiedoksi kirkkohallituksen kuukausiraportti tammi-heinäkuu 2018.

7. Seuraava kirkkoneuvoston kokous 20.9.2018 klo 17 Joutsan seurakuntakodilla.
_________

Pöyt.tark.

_______ _______
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131 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35 ja antoi oikaisuvaatimusohjeen.
_________

Pöyt.tark.

_______ _______

