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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

27.12.2018 klo 18.00 – 19.56

Paikka

Joutsan seurakuntakoti, Jousitie 42 (kirkkosali)

Läsnä

Kallioinen Matti
Kuitunen Teuvo
Ahola Risto
Eskelinen Sakari
Hujanen Pekka
Hytönen Pekka
Jaakkola Teuvo
Kuitunen Antero
Kärnä Tuomo
Lintunen Jari
Malin Markku
Nieminen Niilo
Niinikoski Aila
Oksanen Lasse
Oksanen Petteri
Partanen Jukka
Talja Aarre
Temisevä Liisa
Vilander AnnaMarja

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Kutsuttuna

Leppämäki Tuula
Varjonen Marko

kirkkoherra
vs. talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Asiat

36 – 45 §

Pöytäkirjan allekirjoitus

________________________
Matti Kallioinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.

________________________
Marko Varjonen
pöytäkirjanpitäjä

Joutsassa 2.1. 2019

________________________
Antero Kuitunen
pöytäkirjantarkastaja

________________________
Markku Malin
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 3.1.2019 – 17.1.2019
________________________
Elisa Jaakkola
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36 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18:00 ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

37 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
KJ 8:5,2 mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä
pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kutsu valtuuston kokoukseen on postitettu 19.12.2018 sekä laitettu seurakunnan
ilmoitustaululle nähtäväksi.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolomerkintöjen jälkeen kokous laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Nimenhuudossa todettiin olevan läsnä 14 valtuutettua ja todettiin kokous laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

38 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Puheenjohtajan päätösesitys:
Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antero Kuitunen ja Markku Malin. Pöytäkirja on
tarkastettavissa keskiviikkona 2.1. klo 9 jälkeen kirkkoherran virastossa.

39 § Kokouksen työjärjestys
Puheenjohtajan päätösesitys:
Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös:

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi siten, että muihin asioihin lisättiin
kirkkovaltuutettu Niilo Niemisen kiitospuhe ja KirkkoherraTuula Leppämäen kaksi
tiedotusasiaa.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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40§ Testamentti
KN 25.6.2018 111 § Testamentti
Elma Kyllikki Laakso (230122-4904) on 23.05.2017 peruuttanut kaikki aikaisemmat
testamenttinsa ja määrännyt viimeisenä tahtonaan kaiken omaisuutensa pääomineen ja
tuottoineen Joutsan seurakunnalle.
Ehtona testamentin vastaanottamiselle on sitoutua hoitamaan hänen hautaansa huolehtien
kukat ja kastelun 30 vuoden ajan.
Omaisuuserään sisältyy säästöhenkivakuutuskorvaus 23 632,14 euroa Nordeassa. Nordea on
lähettänyt pyynnön ottaa yhteyttä lähimpään konttoriin tai varaamaan palveluajan Nordean
Asiakaspalvelusta testamenttierän vastaanottamiseksi.
Lisäksi omaisuuserään sisältyy miehensä Einar Laakson kuolinpesän kiinteistö Eskola 172402-0002-0230-J, jolla sijaitsee vuonna 1946 rakennettu 65 m2 pientalo. Verotusarvo
kiinteistöstä on 8 787,49 euroa.
Testamenttiin sisältyy lisäksi kolme kiinteistöä
- Leppäranta –niminen 3,931 ha:n metsätila, arvio
19 808,00 €
Tilalla sijaitsee rantarakentamispaikka, jonka hinta-arvio on
65 000,00 €
- Joutsa Eskola –niminen 17,757 ha:n suuruinen kiinteistö, jolla
sijaitsevat rakennukset ovat purkukuntoisia (arvio 5 000 €)
0,00 €
ja tilalla on 2,97 ha peltoa, joka on vuokrattu 30.12.2021 saakka
- Joutsa, Laaksola-niminen 9,340 ha:n suuruinen kiinteistö
- rahavarat kolmella eri tilillä Sysmän säästöpankissa ovat
81 410,03 €
Metsien ja maapohjan arvo Eskola ja Laaksola – nimisillä kiinteistöillä on
Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon tekemän arvion mukaan on 93 994,00 €
Omaisuuden arvoksi on jäänyt velkojen ja poistojen jälkeen 283 191,43 €
Vs. talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta ottaa vastaan testamentin
omaisuuden ja sitoutuu suorittamaan pyydetyn mukaisesti haudan hoidon. Taloustoimisto
hoitaa kiinteistöjen tarvittavat viranomaistehtävät.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää ottaa vastaan testamentin omaisuuden ja sitoutuu suorittamaan
pyydetyn mukaisesti haudan hoidon.
Taloustoimisto hoitaa kiinteistöjen tarvittavat viranomaistehtävät.
Käsittely:

Keskustelun aikana Kirkkovaltuuston puheenjohtaja teki lisäysesityksen, että testamentin
varat käytetään seurakunnan investointeihin. Tehtyä lisäysesitystä kannatti valtuutettu Teuvo
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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Kuitunen. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja kysyi valtuustolta, että voidaanko kannatettu
lisäysesitys hyväksytä yksimielisesti ja johonka valtuusto vastasi myöstävästi.
Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti ottaa vastaan testamentin omaisuuden ja sitoutua suorittamaan
pyydetyn mukaisesti haudan hoidon. Taloustoimisto hoitaa kiinteistöjen tarvittavat
viranomaistehtävät. Lisäksi valtuusto päätti, että testamentilla saadut varat käytetään
seurakunnan investointeihin
_____________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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41 § Lisätalousarvio vuodelle 2018
KN 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
__________
KN 29.11.2018 165 § Lisätalousarvio vuodelle 2018
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 kirkollisverokertymä 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 yksimielisesti esityksen mukaisesti.
__________
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy lisätalousarvion vuodelle 2018
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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42 § Joutsan seurakunnan vuosien 2019 – 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen
KN 29.11.2018 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 pitem- män
aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan ja talouden suunnittelu ta- pahtuu
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 hyväksy- tään
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 investointi- ja rahoitusosat.
Joutsan seurakunnan talousarvio vuodelle 2019 on laadittu pääsääntöisesti käyttäen 0-kasvun 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 kun- nan
väkiluvun mukaan ja kun kunnan väliluku on pienentynyt, niin silloin myös valtion- osuus on
edellistä vuotta pienempi. Vuoden 2019 valtionosuus talousarviossa on 100.960 euroa
(105.555€).
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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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.
__________
KN 13.12.2018 179 § Joutsan seurakunnan vuosien 2019 – 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen
Vs. talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää edelleen kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että hyväksyy
Joutsan seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2019 – 2021 erillisen liitteen
mukaisena.
Käsittely:
Keskustelun aikana vs. talouspäällikkö muutti liitteenä olevaa talousarviota siten, että
talousarvion sivulla 46 oleva 4.1 investointisuunnitelma kohdasta poistetaan kokonaan toinen
kappale
ja
ensimmäisestä
muutetaan
seuraavaksi;
”Investointisuunnitelmissa
suunnitelmakauden viimeiselle vuodelle olisi, että kauan suunnitelmissa ollut Joutsan
seurakuntatalon kunnostaminen toteutettaisiin. Ajatuksena olisi, että rantatonttien myynneillä
saataisiin kerätty muutaman vuoden aikana pientä pesämunaa ja suunnitelmakauden
viimeisenä vuotena aloitettaisiin seurakuntatalon kunnostaminen.”. Samoin vs.
talouspäällikkö esitteli, että talousarvion liitteenä olevaan hinnastoon hautaustoimesta
perittävien maksut pidetään entisellään.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
Joutsan seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2019 – 2021 erillisen
liitteen mukaisena
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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__________
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy Joutsan seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelman vuosille
2019 – 2021 erillisen liitteen mukaisena.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
_____________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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43§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen:
– Ilmoitus vaalien tuloksesta
– Kirkkohallituksen kuukausiraportti tammikuu - lokakuu 2018
– Talouraportti 13.12.2018
Puheenjohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
_____________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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44 § Muut asiat






Kirkkoherra kertoi että joulukuun alusta alkaen diakoni Sirpa Kröger on toiminut
diakoni Nina Siitarin sijaisena.
Kirkkoherra kertoi valtuustolle miksi poikkeuksellisesti 16.12 ei Joutsan
seurakunnassa ollut Jumalanpalvelusta. Syynä oli yksinkertaisesti resurssipula
Niilo Nieminen piti kiitospuheen ja kiitti valtuustonpuheenjohtaja Matti Kallioista
menneestä kaudesta.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö kiitti valtuuston puheenjohtajaa ja valtuustoa
nelivuotiskaudesta.
Valtuustonpuheenjohtaja piti loppupuheenvuoron, jossa kiitti valtuutettuja ja toivotti
jatkaville Jumalan antamaa siunausta tärkeässä tehtävässä.

_____________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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45 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtajan päätösesitys:
Puheenjohtaja päättä kokouksen ja antaa valitusosoituksen
Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56 ja antoi valitusosoituksen.
Lopuksi laulettiin virsi 31.
_____________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

