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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

17.4.2019 klo 18.14 – 20.51

Paikka

Joutsan seurakuntakoti, Jousitie 42

Läsnä

Leppämäki Tuula
Kuitunen Teuvo
Eskelinen Sakari
Kovanen Pirjo
Långström Sirkka
Malin Markku
Pohjola Kirsi
Temisevä Liisa
Virtanen Arto

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, pöytäkirjanpitäjä § 74
jäsen

Muut osallistujat

Jaakkola Teuvo
Hujanen Pekka
Juhani Räsänen
Nuto Annukka
Varjonen Marko

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Luhangan kappelin pappi
Leivonmäen kappelin pappi
vs. talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Asiat

68 – 82 §

Pöytäkirjan allekirjoitus

______________________________________
Tuula Leppämäki
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Joutsassa 23.4.2019

______________________________________
Markku Malin
pöytäkirjantarkastaja

______________________________________
Marko Varjonen
pöytäkirjanpitäjä

______________________________________
Teuvo Kuitunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 24.4.2019– 8.5.2019

______________________________________
Elisa Jaakkola

______________________________________
Liisa Temisevä
pöytäkirjanpitäjä § 74
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68 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen klo 18.14.

69 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 5:1 mukaisesti kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää
ennen kokousta. Kokouskutsu on laitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 10.4.2019 ja lähetetty jäsenille samana päivänä.
Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 §:n nojalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1§:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän (7) varsinaista jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kirkkoherran päätösesitys
Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolomerkintöjen jälkeen kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan

70 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
tarkastajaa tai kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Kirkkoherran päätösesitys
Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Malin ja Teuvo Kuitunen.

71 § Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran päätösesitys
Kokouksen asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi siten, että muihin asioihin lisättiin Liisa Temisevän ja Sakari Eskelisen asiat.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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72 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 pykälän mukaan: ”Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija.
Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen
viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.”
Seurakunnan tuloslaskelmaosan toteumavertailu tileittäin 1.1. - 31.12.2018 osoittaa alijäämää
140.100,24 euroa (48.896,14). Talousarviossa alijäämäksi lisätalousarvioiden jälkeen oli arvioitu
25.338,00 euroa.
Tuloslaskelma – ulkoinen tileittäin 1.1. - 31.12.2018 osoittaa, että ulkoiset toimintakulut olivat
1.175.224,23 euroa (1.502.875,71) ja toimintatuotot 344.575,64 euroa (360.214,89) ja toimintakate -830.648,59 euroa (-860.191,57).
Talousarviossa toimintakuluiksi oli arvioitu 1.198.728 euroa ja toimintatuotoiksi 296.835 euroa.
Toimintakulujen alitus oli 23.503,77 euroa ja toimintatuottojen ylitys 47.740,64 euroa talousarvioon verrattuna.
Talousarviossa lisätalousarvion mukaan verotuloja oli arvioitu saatavan 900.000 euroa ja saatiin
883.142,54 euroa. Verotulot alittivat lisätalousarvion 16.857,46 eurolla (-1,9%).
Suunnitelman mukaiset poistot talousarviossa oli 43.900 euroa. Poistoja tilinpäätöksessä on
225.300,88 euroa. Poistot olivat 181.400,88 euroa isommat kuin talousarviossa. Tilinpäätöksessä
tehtyjen poistojen suuri ero talousarvioon tulee lisäpoistoista, jotka tehtiin seurakuntataloon ja
Pekkasten leirikeskukseen. Lisäpoistot seurakuntatalon osalta oli 111.646,42 euroa ja Pekkasen
leirikeskuksen osalta 73.369,07 euroa ja yhteensä lisäpoistoja tehtiin 185.015,49 euroa. Tasekirja
liitteenä (liite 1).
Vs. talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvoston päättää
1. käsitellä ja hyväksyä Joutsan seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi.
2. esittää kirkkovaltuustolle, että Joutsan seurakunnan tilikauden alijäämä 140.100,24 euroa
siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
3. allekirjoittaa tilinpäätös ja luovuttaa se tilintarkastajille tarkastettavaksi.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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73 § Poistosuunnitelma
Käyttöomaisuuden ja muun pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden hankintameno
aktivoidaan taseeseen ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina tuloslaskelman kuluksi (KPL 5:5,1).
Investoinnit aktivoidaan taseen pysyviin vastaaviin. Pysyviin vastaaviin kirjataan useampana kuin
yhtenä tilikautena tuloa tuottamaan tarkoitetut (=palvelutuotannossa olevat) erät. Kun investointi
on seurakunnalle tuloa tuottava (=palvelutuotannossa) kahtena tilikautena, hankinta täyttää ”usean
tilikauden” vaatimuksen. Seurakunta määrittelee olennaisuuden periaatetta noudattaen euromääräisen rajan, minkä rajan yli menevät hankinnat kirjataan investoinneiksi ja aktivoidaan taseeseen
pysyviksi vastaaviksi. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 12/1998 suositeltiin seurakunnan taseen
aktivointirajaksi 3.364 €, mutta suurilla seurakunnilla raja on usein suurempi.
Seurakunnan suuruus, jäsenmäärän lisääntyminen taikka vähentyminen sekä lähimenneisyydessä
tapahtuneet että tulevat investointitarpeet vaikuttavat siihen, miten seurakunta määrittelee oikean
poistotason. Koska investoinnit lisäävät poistojen määrää tuloslaskelmaan, kasvava vuosikatetarve
on huomioitava investointien suunnitteluvaiheessa. Investointien toteuttaminen tasaisesti vuosien
ja vuosikymmenien kesken on seurakunnan tasapainoisen kehittämistyön kannalta tarkoituksenmukaista.
Investointien hankintamenot aktivoidaan taseeseen pysyviin vastaaviin ja ne kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi vaikutusaikanaan suunnitelman mukaisina poistoina.
Suunnitelman mukaisilla poistoilla tarkoitetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan tehtäviä
poistoja, jotka seurakunta tekee käyttöomaisuudestaan tilikauden tuloksesta riippumatta. Poistoperusteina on hankintamenon lisäksi arvioitu taloudellinen pitoaika.
Kirkkovaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet ja päättää taseen pysyviin vastaaviin aktivoitavien euromääräiset rajat. Suunnitelmapoistot edellyttävät erillistä käyttöomaisuuskirjanpitoa
ja poistojen laskentajärjestelmää. Poistosuunnitelmaa arvioitaessa on hyvä kiinnittää erityistä huomiota rahamäärältään suurimpien hyödykkeiden ja hyödykeryhmien oikean poistoajan ja -menetelmän löytämiseen olennaisuuden periaatetta noudattaen.
Kirkkoneuvosto kokouksessaan 10.2.1999 on hyväksynyt Joutsan seurakunnan poistosuunnitelman. Vuonna 2015 Joutsan seurakunta siirtyi kirkon palvelukeskuksen (KIPA) palveluiden käyttäjäksi ja tästä lähtien Joutsan seurakunnan tasekirjoissa on ollut poistosuunnitelma, joka on poikennut tuosta vuonna 1999 hyväksytystä poistosuunnitelmasta. Kuitenkaan tuota vuodesta 2015 tasekirjassa ollutta poistosuunnitelmaa ei ole Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksynyt.
Tarvetta poistosuunnitelman päivittämiselle on sillä vuoden 1999 poistosuunnitelmassa poistoajat
ovat nykykäytäntöön nähden liian pitkät. Uusi nyt esitettävä poistosuunnitelma on saman sisältöinen kuin se, joka on esitetty seurakunnan tasekirjassa vuodesta 2015 lähtien ja jossa poistoajat
esim. rakennuksille ovat lähempänä niiden realistisia käyttöaikoja. (liite 2) Poikkeuksen on kuitenkin Joutsan seurakuntatalon ja Pekkasen leirikeskuksen poistoajat, jotka vastaavat alkuperäisiä
vuoden 1999 hyväksyttyjä poistoaikoja, sillä niiden poistoajat lähenevät loppuaan.
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vs. talouspäällikön päätösesitys
Kirkkoneuvoston päättää esittää kirkkovaltuustolle poistosuunnitelman hyväksymistä.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan
_________________________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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74 § Virkavapaus
Museopäivät ja Suomen museoliiton 96. vuosikokous järjestetään Tampereella 15. -17.5.2019 yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Museokeskus Vapriikin, Postimuseon, Tampereen taidemuseon ja Työväenmuseo Werstaan kanssa. Lahden kaupunki on Suomen museoliiton jäsen ja näin
ollen se on oikeutettu lähettämään edustajansa vuosikokouksiin.
Lahden kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunta on kokouksessaan 12.3.2019 valinnut edustajakseen liiton vuosikokoukseen Marko Varjosen. Vs. talouspäällikkö Marko Varjonen on jättänyt
anomuksen (liite 3) virkavapaudesta osallistuakseen Lahden Kaupungin museoiden edustajana
Suomen Museoliiton museopäiville.
Kunnan luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata työstään kunnan toimielimen kokoukseen
osallistumista varten. Työnantaja voi kuitenkin kieltäytyä antamasta vapaata, jos työnantaja ei ole
saanut tietoa tarvittavasta vapaasta viimeistään 14 päivää ennen kokouspäivää ja työnantajalla on
kieltäytymiselleen työhön liittyvä painava syy.
Koska vs. talouspäällikkö Marko Varjonen pyytää vapaata työstään luottamustehtävän hoitamiseen
hyvissä ajoin ja seurakunnalla ei ole painavaa syytä evätä hänen virkavapausanomustaan niin hänelle olisi hyvä myöntää virkavapaus ajalle 15.-17.5.2019.
Kirkkoherran päätösesitys
Kirkkoneuvoston päättää myöntää vs. talouspäällikölle virkavapauden 15.5. – 17.5.2019 väliselle
ajalle.
Käsittely

Vs. talouspäällikkö marko Varjonen poistui kokouksesta tämän pykälän esittely, käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjäksi tämän pykälän ajaksi valittiin Liisa Temisevä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan
_________________________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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75 § Leivonmäen sankarihautausmaan kesähoito
Leivonmäen sankarihautausmaan kesähoidosta on useamman vuoden ajan huolehtinut Ikolan Pienviljelijäyhdistys ry. Yhdistys on edelleen halukas jatkamaan Leivonmäen sankarihautausmaan kesähoitoa ja lähettänyt Joutsan seurakunnalle tarjouksen kesähoidon jatkamisesta vuosille 2019 –
2021. Tarjouksen vuosihinta on 3100 euroa ja sisältää haudoille ostettavat kesäkukat, hautojen
hoidon, kukkien kastelun, pensaiden ja yleisestä siisteydestä huolehtimisen sekä syksyllä sankarihautausmaan laittamisen talvikuntoon.
Koska en näe mitään syytä olla jatkamatta hyvin toiminutta tapaa Leivonmäen sankarihautausmaan
kesähoitojen osalta, niin on perusteltua jatkaa sopimusta yhdistyksen esittämän tarjouksen mukaisesti (liite 4)

Vs. talouspäällikön päätösesitys
Kirkkoneuvoston päättää hyväksyä Ikolan Pienviljelijäyhdistys ry:n tarjouksen Leivonmäen sankarihautausmaan kesähoidosta vuosille 2019 – 2021.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan
_________________________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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76 § Seurakuntamestari
KN 28.2.2019 39 §
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessa 3.1.2018 15 §:ssä julistaa Joutsan seurakunnan seurakuntamestarin viran nro 16 haettavaksi sekä antaa kirkkoherralle ja vs. talouspäällikölle valtuudet tehdä
valinnan vaatimat valmistelut. Valmistelun avuksi ja haastatteluita varten valittiin työryhmä johonka vs. talouspäällikön ja kirkkoherran lisäksi kuuluivat Liisa Temisevä, Sakari Eskelinen ja
Teuvo Jaakkola.
Työryhmä kokoontui ja laati seurakuntamestarin työpaikkahakuilmoituksen. Seurakuntamestarin
hakuilmoituksessa ilmoitimme hakevamme monipuoliseen ja laaja-alaiseen seurakuntamestarin virkaan henkilöä jolla on suntion ammattitutkinto tai vastaava sekä kokemusta suntion työstä. Painotimme hakuilmoituksessa myös esimiestyökokemusta. Toivoimme valittavan olevan oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen sekä omaavansa hyvän palveluasenteen.
Hakuilmoitus on ollut seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 25.1.2019 – 15.2.2019 välisen ajan.
Hakuilmoitus on julkaistu verkossa, seurakunnan kotisivuilla, oikotie.fi, mol.fi, ja evl.fi –sivuilla sekä
paikallislehdessä.
Määräaikaan mennessä seurakuntamestarin virkaa haki 8 henkilöä.
Viran hakuilmoituksessa edellytettiin suntion ammattitutkintoa tai vastaavaa ja työkokemuksen
suntion työstä sekä toivottiin esimieskokemusta. Viran hoitaminen edellyttää seurakunnan työn
tuntemusta sekä osaamista kiinteistöjen ja viheralueiden sekä kulttuurihistoriallisten arvokkaiden
tilojen ja esineiden hoitamista. Lisäksi haettavan henkilön pitää olla oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen sekä omaavansa hyvän palveluasenteen. Hakijoista tehdyn ansiovertailun mukaisesti edellä
mainittujen kriteerien perusteella katsottiin ansioituneemmaksi hakijaksi Heikki Guttorm, sillä hän
täyttää vaaditut pätevyysvaatimukset ja omaa pitkän työkokemuksen seurakuntamestarin työstä
sekä on ainoa hakija, jolla on esimieskokemusta. Näin ollen työryhmä päätti kutsu haastatteluun
vain Heikki Guttormin.
Työryhmä haastatteli 22.2.2019 Heikki Guttormin ja totesi hänen täyttävän virkaan valittavat haku
kriteerit ja omaavan pitkän työkokemuksen seurakuntamestarin laaja-alaisesta työstä. Hänellä on
myös kokemusta esimiehenä olemisesta. Haastattelussa saatiin vahvistusta sopivuudesta seurakuntamestarin virkaan, kun kartoitettiin hänen työtehtäviään niin seurakuntamestarina kuin myös hänen muissa aikaisemmin tehtävissään. Saatiin vahvistus myös hänen esimieskokemuksesta mm.
hautausmaan kausi- ja kesätyöntekijöiden esimiehenä toimimisesta ja töiden organisoinnista. Haastattelun perusteella saimme kuvan, että hän on yhteistyökykyinen ja selvästi palveluhenkinen henkilö jolta löytyy myös oma-aloitteellisuutta.
Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä totesi, että hakijoiden ansiovertailun ja suoritetun kokonaisarvioinnin perusteella hakuilmoituksen kelpoisuusvaatimukset parhaiten täyttävä eli ansioitunein
hakija seurakuntamestarin virkaan on Heikki Guttorm. Työryhmä ehdottaa, että Joutsan seurakunnan seurakuntamestarin virkaan nro 6 valitaan Heikki Gottorm.
Hakupaperit ja ansiovertailu ovat nähtävillä kokouksessa.
Vs. talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita Joutsan seurakunnan seurakuntamestarin virkaan (nro 6) Heikki Guttormin
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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2. seurakuntamestarin palkka määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmä 501 mukaan
3. virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa
Käsittely:
Keskustelun aikana Teuvo Kuitunen teki esityksen, että viran hakuaikaa jatketaan 22.3.2019 klo
15:00 saakka ja aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon. Perusteluna on vähäinen hakukriteerit täyttävien hakijoiden määrä. Jatketussa haussa painotetaan lisäksi konekaluston käyttötaitoa.
Tehtyä esitystä kannatti Markku Malin ja Pirjo Kovanen. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esitys
hakuajan jatkamisesta ja jota on myös kannatettu. Puheenjohtaja totesi, että koska tehty kannatettu
esitys poikkeaa pohjaesityksestä niin pitää äänestää, että suoritetaanko seurakuntamestarin valinta
vai jatketaanko hakuaikaa. Puheenjohtaja teki esityksen, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että jotka kannattavat valinnan tekemistä vastaavat ”Jaa” ja jotka kannattavat hakuajan jatkamista vastaavat ”Ei”. Suoritettiin nimenhuutoäänestys (liite4) jossa annettiin yksi (1) ”Jaa” ääni, seitsemän (7) ”Ei” ääntä ja yksi (1) tyhjä. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvoston
päätökseksi tulee Teuvo Kuitunen tekemä esitys. Koska hakua päätettiin jatkaa, niin neuvosto keskusteli haastattelutyöryhmästä, jossa jäseninä olivat olleet Kirkkoherran ja vs. talouspäällikön lisäksi Teuvo Jaakkola, Sakari Eskelinen ja Liisa Temisevä. Liisa Temisevä kieltäytyi jatkamasta työryhmässä ja näin ollen hänen tilalleen valittiin Liisa Temisevän ehdottamana Arto Virtanen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että viran hakuaikaa jatketaan 22.3.2019 klo 15:00 saakka ja aikaisemmat
hakemukset otetaan huomioon. Jatketussa haussa painotetaan lisäksi konekaluston käyttötaitoa.
Tämän lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että haastattelutyöryhmään kuuluvat kirkkoherran ja vs. talouspäällikön lisäksi Teuvo Jaakkola, Sakari Eskelinen ja Arto Virtanen.
Kokouksen puheenjohtaja Kirkkoherra Tuula Leppänen ilmoitti asiaan eriävän mielipiteen.
____________________________________

Seurakuntamestarin jatketun haun hakuilmoitus on ollut seurakunnan virallisella ilmoitustaululla
5.3.2019 – 22.3.2019 välisen ajan. Hakuilmoitus on julkaistu verkossa; oikotie.fi ja evl.fi –sivuilla.
Jatketun haun aika hakemuksia tuli kaksi (2) kappaletta ja koska aikaisemman haun hakemukset
otettiin huomioon, joista Heikki Guttorm ilmoitti vetävänsä hakemuksensa pois, niin yhteensä määräaikaan mennessä seurakuntamestarin virkaa haki 9 henkilöä.
Viran hakuilmoituksessa edellytettiin suntion ammattitutkintoa tai vastaavaa ja työkokemuksen
suntion työstä sekä toivottiin esimieskokemusta. Viran hoitaminen edellyttää seurakunnan työn
tuntemusta sekä osaamista kiinteistöjen ja viheralueiden sekä kulttuurihistoriallisten arvokkaiden
tilojen ja esineiden hoitamista. Lisäksi haettavan henkilön pitää olla oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen sekä omaavansa hyvän palveluasenteen. Hakijoista tehdyn ansiovertailun mukaisesti edellä
mainittujen kriteerien perusteella katsottiin ansioituneemmaksi hakijaksi Petri Nikkanen, sillä hän
täyttää vaaditut pätevyysvaatimukset ja omaa työkokemuksen seurakuntamestarin työstä sekä on
ainoa hakija, jolla on myös esimieskokemusta. Näin ollen työryhmä päätti kutsu haastatteluun vain
Petri Nikkasen.
Työryhmä haastatteli 5.4.2019 Petri Nikkanen ja totesi hänen täyttävän virkaan valittavat haku
kriteerit ja omaavan työkokemuksen seurakuntamestarin laaja-alaisesta työstä. Hänellä on myös
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kokemusta esimiehenä olemisesta. Haastattelussa saatiin vahvistusta sopivuudesta seurakuntamestarin virkaan, kun kartoitettiin hänen työtehtäviään niin seurakuntamestarina kuin myös hänen
muissa aikaisemmin tehtävissään. Saatiin vahvistus myös hänen esimieskokemuksesta mm. hautausmaan kausi- ja kesätyöntekijöiden esimiehenä toimimisesta. Haastattelun perusteella saimme
kuvan, että hän on yhteistyökykyinen ja selvästi palveluhenkinen henkilö jolta löytyy myös omaaloitteellisuutta.
Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä totesi, että hakijoiden ansiovertailun ja suoritetun kokonaisarvioinnin perusteella hakuilmoituksen kelpoisuusvaatimukset parhaiten täyttävä eli ansioitunein
hakija seurakuntamestarin virkaan on Petri Nikkanen. Työryhmä ehdottaa, että Joutsan seurakunnan seurakuntamestarin virkaan valitaan Petri Nikkanen.
Hakupaperit ja ansiovertailu ovat nähtävillä kokouksessa.
Vs. talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita Joutsan seurakunnan seurakuntamestarin virkaan Petri Nikkasen
2. seurakuntamestarin palkka määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmä 501 mukaan
3. virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan
_________________________
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77 § Vuosilomat
Lomalista 2019
Nimi
Jaakkola Elisa

Lomaoikeus
29

Pidetään
23

Lomakaudella 1.5.-30.9.2019
10.6. – 23.6., 15.7 – 31.7.

Järvinen Orvokki

24

24

1.7. – 1.8.

Kröger Sirpa

7

7

8.7. – 16.7.

Lehtimaa Eija

24

Nieminen Juha

38

Oksanen Annika

38

23

Rämö Aki

38

25

8.7. - 7.8.
8.-14.7., 19.8.-8.9., 7.-13.10.

Saari Satu

5

5

24.6.-28.6.

Siitari Nina

27

Tuominen Tommi

17

Urkko Milja

38

26

Virkavapaalla 31.10.2019 saakka
Määräaikaisuus päättyy 31.5.
4.4. – 15.4. (8 päivää)
24.6 - 29.7

Varjonen Marko

9

Määräaikainen. Lomat maksetaan

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy lomat ajalle 1.5 – 30.9.2019
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan
_________________________
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78 § Kirkkoneuvoston ohjesääntö
Kirkkoneuvoston jäsenille on jaettu ohjesääntö uuden toimikauden alussa tammikuussa 2019.
Kirkkoneuvoston jäsenten on hyvä yhdessä tutustua ohjesääntöön.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto tutustuu yhdessä ohjesääntöön.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan
_________________________
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79 § Seurakunnan kokousmenettely
Lapuan hiippakunnan lakimies Jussi Lilja on toimittanut vuonna 2014 julkaisun Seurakunnan kokousmenettely. Kirkkoneuvoston jäsenten on hyvä tutustua julkaisuun oman työskentelynsä näkökulmasta.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto tutustuu julkaisuun Seurakunnan kokousmenettely.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan
_________________________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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80 § Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen:
 Kirkkoherran vastine
 Talousraportti 1.1 -31.3.2019
Kirkkoherran päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan
_________________________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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81 § Muut asiat
Liisa Temisevä kyseli meneillään olevasta tiedotuksen kokeilujakson mahdollista jatkamista ja sen
päätöksenteosta. Todettiin, että kerätään kokemukset kokeilusta ja tehdään sen perusteella päätös
jatkotoimenpiteistä, joka tuodaan aikanaan päätöksentekoon.
Sakari Eskelinen tiedusteli kausi- ja kesätyöntekijöiden työsopimustilannetta.
Sakari Eskelinen tiedusteli Tiekirkkoasiaa. Todettiin, että Tiekirkko toimintaa on seurakuntamme
kahdessa kirkossa, Joutsassa ja Luhangassa. Tiekirkko yhteyshenkilöitä ovat Raila Helenius Luhangassa ja Sakari Eskelinen Joutsassa.
_________________________
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82 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.51 sekä antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
_________________________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

