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10 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.
11 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä oli neljätoista kirkkovaltuuston jäsentä. Todettiin
kokouskutsun lähteneen ajoissa. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
12 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Partanen ja Markku Malin.
13 § Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Pöyt.tark.

_______ _______
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14 § Kanttorin ja diakonien virkojen muuttaminen osa-aikaisiksi
Kneuv. 07.06.2018 § 87

Joutsan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 24.1.2018
osa-aikaistaa kanttori Aki Rämön ja diakonityöntekijöiden Heidi
Karvinen ja Nina Siitari viranhoidon 80-prosenttiseksi. Heidän virkansa
päätettiin kuitenkin jättää kokoaikaisiksi, koska seurakunnassa tulee olla
kirkkolain mukaan kanttorin ja diakoniatyöntekijän virka. Päätös on
tullut lainvoimaiseksi 20.3.2018. Asiaa valmisteltaessa tällaista ratkaisua
ei asetettu kyseenalaiseksi. Kun päätöksen täytäntöönpano tuli
ajankohtaiseksi, Mikkelin hiippakunnan lainoppinut asessori Jyri
Klemola keskusteltuaan asiasta KiTn lakimiehen Timo von Böhmin
kanssa esitti tulkinnan, jonka mukaan edellä mainittu järjestely
edellyttää asianomaisten työntekijöiden kirjallista suostumusta. Kun
kirjallista suostumusta pyydettiin, työntekijät eivät sellaiseen suostuneet,
koska he olivat saaneet työttömyyskassasta tiedon, että suostumuksen
antaminen saattaa vaarantaa heidän soviteltua päivärahaansa. Näin ollen
kanttori Aki Rämön ja diakoniatyöntekijöiden Heidi Karvisen ja Nina
Sitarin osa-aikaistaminen voidaan laittaa täytäntöön vain muuttamalla
heidän virkansa tuomiokapitulin suostumuksella. Kirkkojärjestyksen 6.
luvun 1 pykälän mukaan tuomiokapituli voi seurakunnan pyynnöstä
tällaisen suostumuksen antaa. Suostumuksen perusteena on henkilöstön
vähentäminen tuotannollisista ja taloudellisista syistä (Kirkkolaki 6:52).
Päätöksen virkojen muuttamisesta osa-aikaisiksi tekee kirkkovaltuusto
kirkkoneuvoston esityksestä.
Kirkkoherran päätösesitys:
1. kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan kahden
diakoniatyöntekijän viran muuttamista toistaiseksi osa-aikaisiksi
(80 %) alkaen 1.7.2018, syynä muutoksille on työntekijämäärän
vähentäminen tuotannollisista ja taloudellisista syistä (KL 6:52 ja KJ
6:1)
2. kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan
kanttorin viran muuttamista toistaiseksi osa-aikaiseksi (80%) alkaen
1.10.2018, syynä muutokselle on työntekijämäärän vähentäminen
tuotannollisista ja taloudellisista syistä (KL 6:52 ja KJ 6:1).
3.

Päätös:

kirkkoneuvosto päättää pyytää diakonien ja kanttorin viran osaaikaistamisille Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin suostumuksen
(KL 6:52 ja KJ 6:1).
Esityksen mukaan.
__________

Pöyt.tark.

_______ _______
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Kneuv. 25.06.2018 § 109
Mikkelin hiippakunnan Tuomiokapituli on antanut suostumuksensa kanttorin ja
diakonien virkojen osa-aikaistamiselle (80 %) kokouksessaan 19.6.2018. LIITE 1
kneuv. 25.06.2018 § 109.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kanttorin virka muutetaan
toistaiseksi osa-aikaiseksi (80 %) alkaen 1.10.2018, tuotannollisista ja taloudellisista
syistä. Edelleen kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan
kaksi diakoniatyöntekijän virkaa muutetaan osa-aikaisiksi (80 %) alkaen 1.7.2018
tuotannollisista ja taloudellisista syistä
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kanttorin virka muutetaan toistaiseksi osa-aikaiseksi (80 %) alkaen 1.10.2018,
tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Seurakunnan kaksi diakoniatyöntekijän virkaa
muutetaan osa-aikaisiksi (80 %) alkaen 1.7.2018 tuotannollisista ja taloudellisista
syistä.
Kirkkovaltuuston päätös:
Käydyn keskustelun aikana valtuutettu Niilo Nieminen teki ehdotuksen siirtää asian
käsittely seuraavaan kokoukseen ja Markku Malin kannatti esitystä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen; kirkkoneuvoston päätösesitys JAA ja
Niilo Niemisen esitys EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kymmenen
(10) JAA ääntä ja neljä (4) ei ääntä. LIITE 1 kvalt.25.06.2018 §14.
Puheenjohtaja totesi suoritetun äänestyksen perusteella päätökseksi, että kanttorin
virka muutetaan toistaiseksi osa-aikaiseksi (80 %) alkaen 1.10.2018, tuotannollisista ja
taloudellisista syistä. Lisäksi seurakunnan kaksi diakoniatyöntekijän virkaa muutetaan
osa-aikaisiksi (80 %) alkaen 1.7.2018 tuotannollisista ja taloudellisista syistä.
__________

Pöyt.tark.

_______ _______
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15 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017
Kneuv. 11.4.2018 § 55
Kirkkoneuvostolle postitetaan kokouskutsun liitteenä Joutsan seurakunnan tasekirja
2017. Liite 1 kneuv. 11.4.2018 § 55.

Vuoden 2017 tilinpäätös osoittaa, että kirkollisverotulot alittuivat arvioidusta n.39.700
euroa. Viimeisimmät yhteisövero-osuudet seurakunnille on tilitetty vuoden 2017
lokakuussa. Joutsan seurakunnalta perittiin yhteisöveroa 462,21 euroa ja
valtionrahoitusta tilitettiin 106.253,04 euroa (TA:ssa arvioitiin saatavan 106.750
euroa).
Toimintatuotot ylittyivät maksutuottojen, kolehtien ja puunmyyntitulojen osalta.
Toimintakulut alittuivat henkilöstökulujen, palvelusten ostojen ja aineet ja tarvikkeet
osalta.
Toiminta-avustusta saatiin 6.900 euroa; tätä ei oltu TA:ssa huomioitu.
Vuoden 2017 tilinpäätös osoittaa vuosikatteena 95.509,75 euroa ylijäämää. Tämä
riittää poistoihin (46.701,61 e), joten tilikauden tulokseksi jää 48.896,14 euroa
ylijäämää. Ylijäämä siirretään taseen oman pääoman yli/alijäämätilille.
Päätösesitys:
Vuoden 2017 tilinpäätös esitetään kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi ja edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tasekirjan 2017.
Annetaan tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________
Kneuv. 24.5.2018 § 72
Vs. Talouspäällikön päätösesitys:
Luetaan tilintarkastuskertomus ja esitetään vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Asia siirtyy seuraavaan kokoukseen tilintarkastuskertomuksen puuttumisen vuoksi.
__________

Pöyt.tark.

_______ _______
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Kneuv. 18.06.2018 § 98
Esitetään tilintarkastuskertomus kirkkoneuvostolle.
Vs. Talouspäällikön päätösesitys:
Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Tilintarkastaja ei ole vieläkään antanut tilintarkastuskertomusta. Siirretään käsittely
seuraavaan kokoukseen.
__________
Kneuv. 25.06.2018 § 106
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastukseen perustuen kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Tilintarkastaja ei ole antanut tilintarkastuskertomusta.
Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta lisäaikaa tilinpäätöksen loppuun
saattamiseksi.
__________

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Tilintarkastaja ei ole antanut tilintarkastuskertomusta. Kirkkoneuvosto pyytää
lisäaikaa tilinpäätöksen loppuun saattamiseksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto myöntää kirkkoneuvostolle jatkoaikaa 31.07.2018 saakka
tilinpäätöksen loppuun saattamiseksi.
__________

Pöyt.tark.

_______ _______

JOUTSAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA

2/2018
15

25.6.2018

16 § Muut asiat
1. Puheenjohtaja totesi, että seurakunta on saanut testamentin. Testamentti tulee käsittelyyn
seuraavassa kirkkovaltuuston kokouksessa.
2. Niilo Nieminen käytti puheenvuoron, jonka yhteydessä muun muassa esitti, että testamentin
varoista tehtävä erillinen päätös mihin rahat käytetään.

Pöyt.tark.

_______ _______
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17 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07 ja antoi valitusosoituksen.

Pöyt.tark.

_______ _______

