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Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 08.12. – 22.12.2015
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Kokousaika
Kokouspaikka

03.12.2015 klo 17.00 -20.35
Pekkasten leirikeskus

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

poistui kokouksesta § 94 ja § 95 ajaksi

poissa

varajäsen Tuomo Kärnä

Muut saapuvilla olleet
Kallioinen Matti, kvalt. pj.
Kuitunen Teuvo, kvalt, varapj.
Nuto Annukka, Leivonmäen kappelin pappi
Hautala Harri, Luhangan kappelin pappi
Lehtimaa Eija, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Asiat

88 - 102 §

Pöytäkirjan allekirjoitus
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Teuvo Jaakkola § 94 ja 95
Pöytäkirjantarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme
Tarkastusaika ja –paikka 7.12.2015 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä paikka ja aika kirkkoherranvirastossa 8.12.-22.12.2015

Allekirjoitus
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88 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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

90 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Eskelinen ja Aila Niinikoski

91 § Kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

Pöyt. tark. __________ __________
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92 § Kolehtisuunnitelma aj. 1.1.-31.5.2016
Kolehtisuunnitelma liitteenä 1 kneuv 3.12.2015 § 92.
Luhangan kappelineuvosto on päättänyt kantaa 1.1.2016 kolehdin Luhangan alueella tehtävään diakoniatyöhön.
Leivonmäen kappelineuvosto on päättänyt kantaa 1.1.2016 kolehdin Kansanlähetyksen nimikkoläheteille Vesa ja Katriina Siparin työn tukemiseen ja toivoo, että keväällä huhti- tai toukokuussa Leivonmäellä kannettaisiin kolehti hengelliseen työhön Leivonmäen sotaveteraanien keskuudessa.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman seuraavin lisäyksin 1.1.2016 Leivonmäellä kerätään
kolehti Kansanlähetyksen nimikkolähetille ja kappelineuvoston itse määräämän sunnuntaina keväällä
sotaveteraaneille. Luhangassa 1.1.2016 Luhangan alueella tehtävään diakoniatyöhön.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöyt. tark. __________ __________
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93 § Hautausmaiden kesähoito 2016-2018
Hautausmaiden kesäaikaiset hoitosopimukset päättyivät 2015.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan hautausmaiden kesäaikaisesta hoidosta pyydetään tarjoukset
kaudelle 2016-2018.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöyt. tark. __________ __________
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94 § Henkilöstöasia
luettavissa kirkkoherranvirastossa

Pöyt. tark. __________ __________
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95 § Kirkkoherran palkan tarkistaminen takautuvasti
luettavissa kirkkoherranvirastossa

Pöyt. tark. __________ __________
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Kirkkoherra Tuula Leppämäki palasi kokoukseen klo 18.45
96 § Koulutussuunnitelmat vuodelle 2016
Liitteenä henkilöstön koulutussuunnitelmat liite 1 kneuv. 3.12.2015 § 96
Työntekijät ovat laatineet koulutussuunnitelman. Koulutuksissa on myös mukana eri ammattiryhmien
neuvottelupäiviä. Varsinaiset koulutukset ovat lyhyitä koulutuksia eivätkä kustannukset ole siksi suuria. Vuonna 2015 ei myöskään valitettavasti tiedetä kaikista ensi vuoden lyhytkestoisista koulutuksista.
Koulutusmääräraha on yhteensä 7500 koko henkilökunnalle. Työyhteisölle on tarjolla jatkuvasti ammattitaidon päivittämiseen kuuluvaa koulutusta, joihin on suositeltavaa osallistua ainakin ajoittain. Jossain määrin koulutukset ovat siis välttämättömiä.
Kirkkoherra esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy koulutussuunnitelman.

Päätös;
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöyt. tark. __________ __________
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97 § Uudet virsikirjat
Vuonna 2016 otetaan virallisesti käyttöön virsikirjan lisävihko 1. adventtina. Kanttori Aki Rämö on
valmistellut asiaa uusien virsikirjojen tilaamiseksi seurakuntaan, liite 1 kenuv. 3.12.2015 § 97. On perusteltua vaihtaa vanhat virsikirjat uusiin, sillä lisävihkon käyttäminen erillisenä liitteenä on hankalaa.
Edullisin virsikirja puuvillapohjainen kestävää materiaalia oleva kirja, jonka kannessa on folointi ja
johon seurakunta voi laittaa oman kansipersonoinnin. Tätä virsikirjaa on satavana sekä punaisena että
harmaana. Hinta 12,50 €/kpl, vähintään 300 kpl. (toinen vaihtoehto olisi 12,90€/kpl, vähintään 300
kpl) Talousarvioon tulee varata määräraha hankintaa varten. Joutsan seurakunnassa tarvitaan 500 virsikirjaa, joista kappeliseurakuntiin molempiin 100 kpl.
Kanttorin esitys:
Joutsan seurakunta hankkii uudet virsikirjat, jotka sisältävät käyttöön tulevat uudet virret. Virsikirjojen
määrä olisi 500 kpl, jakautuen Joutsan kirkkoon 300 kpl ja 100 kpl kuhunkin kappeliin. Kirkkoneuvosto hyväksyy virsikirjahankinnan oheisista tarjouksista Sacrumin (kirjapaja) edullisimman ennakkotarjouksen.

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti hankkia uudet virsikirjat esityksen mukaisesti Sacrumilta, 300 kpl Joutsan kirkkoon, Leivonmäen kappeliin 100 kpl ja Luhangan kappeliin 80 kpl. Virsikirjojen kansiin tulee teksti
Joutsan seurakunta, Leivonmäen kappeliseurakunta ja Luhangan kappeliseurakunta.

Pöyt. tark. __________ __________
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98 § Asiantuntijan kutsuminen talouden tasapainottamistyöskentelyyn
Seurakunnan taloutta on tasapainotettu henkilöstöä vähentämällä, kiinteistöjä myymällä ja veroprosenttia korottamalla. Kirkkoneuvostossa ja valtuustossa on keskusteltu edelleen talouden tasapainottamisen tarpeesta mm. kassavarojen riittämättömyyden vuoksi. Vielä on siis tarpeen tehdä selvitystyötä.
tavoitteen on, että seurakuntatyö voisi jatkua tulevaisuudessakin parhaimmalla mahdollisemmalla tavalla huomioiden seurakunnan kolme jumalanpalvelusyhteisöä, mutta kuitenkin niin, että käytettävissä
olevat taloudelliset resurssit riittävät. Kirkkoneuvoston on hyvä kutsua ulkopuolinen asiantuntija ko.
tehtävään. Asiantuntijaa pyydetään tekemään konkreettisia ehdotuksia ennen kuin vuoden 2017 talousarvion suunnittelu alkaa eli toukokuun 2016 loppuun mennessä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto antaa ulkopuolisen asiantuntijan tehtäväksi talouden tasapainottamistyöskentelyn. Hänen tehtävänään on tehdä konkreettisia ehdotuksia toukokuun 2016 loppuun mennessä ennen kuin
vuoden 2017 talousarvion suunnittelu alkaa. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön ja kirkkoherran
valitsemaan asiantuntijan tähän tehtävään.

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, ettei ulkopuolista asiantuntijaa palkata tässä vaiheessa.
Tammi/helmikuun vaihteessa pidetään talousseminaari jossa ovat läsnä kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto sekä työntekijöiden edustajat. Johtoryhmä valmistelee talousseminaarin asialistan.

Pöyt. tark. __________ __________
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99 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnitelmavuodet 2017-2018
Vuoden 2016 painopiste on rukous. Seurakunta on rukoileva yhteisö. Rukous on aina kuulunut myös
Joutsan seurakuntatyöhön, mutta nyt on tarkoitus tietoisesti vahvistaa sitä ennen kaikkea ja olemassa
oleviin toimintoihin.
Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja
taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarvion sitovuustaso kirkkoneuvoston osalta on kustannuspaikkataso/vuosikate kirkkovaltuustoon nähden.
Vuoden 2016 talousarvio on laadittu 1,90 % kirkollisveroprosentilla. Liite 1 kneuv. 3.12.2015 § 99
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvion
hyväksymistä.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöyt. tark. __________ __________
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100 § Lisätalousarvio vuodelle 2015
Lisätalousarvio vuodelle 2015 liitteenä 1 kenuv 3.12.2015 § 100.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 1 kneuv 3.12.2015 lisätalousarvio vuodelle 2015.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöyt. tark. __________ __________
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101 § Muut asiat
Itsenäisyyspäivän seppelten laskijat
Joutsassa Teuvo Kuitunen, Leivonmäellä Matti Kallioinen ja Luhangassa Teuvo Jaakkola
Metsänhoito sopimus Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen kanssa tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Liisa Temisevä kiitti seurakuntaa Leivonmäen kirkossa 24.11. olleesta Tunne Joulun kosketus konsertista.
Aila Niinikoski kertoi terveisiä rovastikunnallisen neuvottelukunnan kokouksesta Pertunmaalta.
Petteri Oksanen kysyi seurakuntakodin tilanteesta.
Kappelineuvostojen päätöksiä tiedoksi kirkkoneuvostolle kirkkojen talviaikaisesta käytöstä:
Leivonmäen kappelineuvosto esitti, että talven jumalanpalvelukset olisivat pääsääntöisesti kirkossa ja
toimitukset pyrittäisiin saamaan samoihin viikonloppuihin. Yksittäisen jumalanpalveluksen kovalla
pakkasjaksolla voi pitää seurakuntatalolla.
Luhangan kappelineuvosto päätti, että kirkolliset toimitukset sijoitetaan samoihin viikonloppuihin jumalanpalvelusten kanssa sillä edellytyksellä, että omaisten toiveet otetaan huomioon.
Kirkkoherra Tuula Leppämäki kertoi luottamushenkilöiden kirkkopyhästä alkuvuodesta 2016.
Kirkkovaltuuston kokous 17.12.2015.

Pöyt. tark. __________ __________
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102 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20,35 ja antoi oikaisuvaatimusohjeen.

Pöyt. tark. __________ __________

