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26 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.
27 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä oli kolmetoista kirkkovaltuuston jäsentä ja poissa oli
kuusi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
28 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Partanen ja Markku Malin.
29 § Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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30 § Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan yhteistyösopimus ja
johtosääntö
Kneuv.20.09.2018 § 138
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.
__________
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy Keski-Suomen kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan
päivitetyn sopimukseen ja päivitetyn johtosäännön. Lisäksi merkitsee tiedoksi
Kehitysvammaistyön papin johtosäännön.
Kirkkovaltuuston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________
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31 § Kirkollisveroprosentti vuodelle 2019
Kneuv.20.09.2018 § 140
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
0,120
0,100
0,080
0,060
milj. €

0,040
0,020
0,000
2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo

Kirkkovaltuusto päättää kirkollisveroprosentin 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Kirkkoherran päätösesitys:
Esitän kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston päätettäväksi, että Joutsan
seurakunnan kirkollisveroprosentti pidetään entisenä 1,90 prosenttina.
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Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston päätöksen pitää Joutsan seurakunnan
kirkollisveroprosentti 1,90 prosenttina.
Kirkkovaltuuston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________
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Kneuv. 20.09.2018 § 141
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.
__________

Pöyt.tark. _______ _______

JOUTSAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA

4 / 2018

11.10.2018

31

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Asia käsitellään kirkkovaltuuston kokouksessa.
Kirkkovaltuuston päätös:
Jatkossa metsänmyynti tulee tapahtua kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti.
Myynti- ja hoitosuunnitelmat tulee esittää seuraavalle vuodelle talousarvion
yhteydessä.
Kirkkoneuvosto nimeää keskuudestaan metsävastaavan.
__________
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33 § Kirkkovaltuuston ylimääräisen kokouksen koollekutsuminen, säästöpäätökset
Kneuv.20.09.2018 § 142
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.
__________

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Asia käsitellään kirkkovaltuuston kokouksessa.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto keskusteli asiasta.
Jatkossa luottamushenkilöille tulee toimittaa säännöllisesti talousarvion
seurantaraportti.
__________
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34 § Muut asiat
-

Niilo Nieminen kertoi tekevänsä neuvottelualoitteen yhteistyöstä/ yhdistymisestä
Jyväskylän seurakunnan kanssa.

-

Kirkkoherra Tuula Leppämäki jakoi kirkkovaltuustolle kirkkohallituksen
kuukausiraportin tammi-elokuu 2018.

__________
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35 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.12.
__________
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