KOKOUSKUTSU

1/2020

KIRKKOVALTUUSTO

Kokousaika

02.01.2020 klo 18.00

Kokouspaikka

Joutsan seurakuntakoti, Jousitie 42 A

Käsiteltävät asiat
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§

10 §
11 §
12 §

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Kokouksen työjärjestys
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 ja suunnitelmavuodet 20212022
Taloustoimistoyhteistyön aloittaminen vuonna 2020
Lisäselvitys valtuustoaloitteeseen/Taloustoimistoyhteistyö Jyväskylän seurakunta
Taloustoimistoyhteistyö Muurame-Toivakka-Joutsa
Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin perustamiseen liittyvän sopimuksen ja tarkennusten hyväksyminen ja lausunto yhteisjohtokunnan johtosäännön muutoksista
Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen päivittäminen
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 8.1. – 7.2.2020

Puheenjohtaja

_________________________________________
Teuvo Jaakkola

Julkipanotodistus
Tämä kokouskutsu on julkaistu seurakunnan ilmoitustaululle 23.12.2019

Ilmoitustaulunhoitaja

_______________________________________
Elisa Jaakkola

PÖYTÄKIRJA

KIRKKOVALTUUSTO

1/2020

02.01.2020

1

Kokousaika

02.01.2020 klo 18.00

Kokouspaikka

Joutsan seurakuntakoti, Jousitie 42 A

Jäsenet

Jaakkola Teuvo, pj.
Eskelinen Sakari
Hujanen Pekka
Hytönen Pekka
Kiviö Pirkko
Kosonen Matti
Kovanen Pirjo
Kuitunen Teuvo
Långström Sirkka
Majanen Mikko
Malin Markku
Mäkinen Pirjo
Nieminen Niilo
Niinikoski Aila
Pohjola Kirsi
Talja Aarre
Temisevä Liisa
Uljamo Pekka

poissa

Jukka Partanen varajäsen

poissa

poissa
poissa

Virtanen Arto
Muut saapuvilla olleet Leppämäki Tuula, kirkkoherra
Lehtimaa Eija, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä § 1-5 ja 9-12
Asiat

1-12 §

Pöytäkirjan allekirjoitus

______________________________________
Teuvo Jaakkola
Puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme
07.01.2020 kirkkoherranvirasto

Tarkastusaika ja – paikka

_____________________________________
Eija Lehtimaa
Pöytäkirjanpitäjä
§ 1-5- ja 9-12

_____________________________________
Elisa Jaakkola
Pöytäkirjanpitäjä
§ 6-8

______________________________________

______________________________________

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 08.01.-07.02.2020

______________________________________
Elisa Jaakkola
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKOVALTUUSTO

1/2020

02.01.2020

2

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Eskelinen ja Arto Virtanen

4 § Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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5 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022

KN14/2019 19.12.2019 198 §Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 ja
suunnitelmavuodet 2021-2022
Kn 21.11.2019168 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 ja suunnitelmavuodet
2021-2022
Liite 1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2020
Joutsan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 30.10.2019 vahvistanut seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2020 1,9 %.
Vuoden 2020 talousarvion verotulokertymäksi on arvioitu 830.000 euroa (890.000)
joka on 60.000 euroa pienempi kuin vuoden 2019 talousarviossa. Valtionosuus
määräytyy kunnan väkiluvun mukaan ja kun kunnan väkiluku on pienentynyt, niin silloin myös
valtionosuus on edellistä vuotta pienempi. vuoden 2020 valtionosuus talousarviossa on
100.000 euroa (100.900 €).
Henkilöstökulut vuoden 2020 talousarviossa on 600.572 euroa (714.186 €).
Puunmyyntituloksi on arvioitu 120.000 euroa (120.000 €) ja metsänhoitokuluiksi 16081,20
euroa.
Liitteenä Taloustyöryhmän aloite kirkkoneuvostolle. Liite 2
Talouspäällikön päätösesitys:
Taloustyöryhmän aloite säästötoimenpiteistä aikataulutetaan.
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että hyväksyy Joutsan seurakunnan Toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020 ja suunnitelmavuodet 20212022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Palautettiin uuteen valmisteluun, talouspäällikkö yhdessä taloustyöryhmän kanssa selvittää talousarvionumero-osaa.
Vuoden 2020 verotulokertymäksi on arvioitu 850.000 euroa. Henkilöstökulut vuoden 2020
talousarviossa ovat 581.366 euroa, puunmyyntituotoksi on arvioitu 120.000 euroa.
Vuosikate ylijäämä 63.029 euroa ja tilikauden alijäämä 371 euroa.
Liitteenä taloustyöryhmän aloite Liite 1 ja muistio Liite 2
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 Liite 3
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että se hyväksyy Joutsan seurakunnan Toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020 ja suunnitelmavuodet 20212022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy Joutsan seurakunnan Toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022
Kirkkovaltuuston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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6 § Taloustoimistotyön aloittaminen vuonna 2020
KN13/2019 26.11.2019 181 § Taloustoimistotyön aloittaminen 2020
Kirkkoneuvosto on vuodesta 2017 alkaen käsitellyt taloustoimistoyhteistyöhankkeen selvitystyötä Jyväskylän kaulusseurakuntien kanssa, Kirkkoneuvosto 29.8.2019 § 123. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.8.2019 jatkaa hankesuunnitelman selvitystyötä yhteisen
taloustoimiston perustamiseksi yhdessä Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa (MUUTOJO).
Kirkkovaltuuston seuraavat jäsenet Niilo Nieminen, Jukka Partanen, Mikko Majanen,
Markku Malin, Arto Virtanen, Sakari Eskelinen, Teuvo Kuitunen, Pirjo Kovanen ja Sirkka
Långström jättivät valtuustoaloitteen 31.10.2019 kokouksessaan, kirkkovaltuusto
31.10.2019 § 44, LIITE 1. Aloitteessa edellytetään, että taloustoimistoyhteistyöhön Muuramen ja Toivakan kanssa ei sitouduta ennen kuin on selvitetty Jyväskylän seurakunnan kanssa
talouspäällikköpalvelujen ostaminen suoraan Jyväskylän seurakunnalta.
Kirkkoherra on ollut yhteydessä Jyväskylään seurakuntaan välittömästi kokouksen 31.10.
jälkeen taloustoimistoyhteistyö tarjouksen pyytämiseksi myös Jyväskylän seurakunnalta. Talouspäällikkö Markku Laitisen ja kirkkoherra ovat käyneet puhelinneuvotteluja. Jyväskylän
seurakunta on antanut vastauksensa tarjouspyyntöön torstaina 21.11.2019, LIITE 2. Vastauksessa tarjouspyyntöön todetaan, että Jyväskylän seurakunta ei kykene antamaan Joutsan seurakunnalle Joutsan seurakunnan kannalta mielekästä tarjousta.
Koska Jyväskylän seurakunta ei nähnyt mahdollisuutta taloustoimistoyhteistyöhön Joutsan
seurakunnan kanssa, Joutsan seurakunta jatkaa taloustoimistoyhteistyönhankkeen selvitystyötä yhdessä Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa. Muuramen ja Toivakan ja Joutsan
seurakuntien johtoryhmät pitivät yhteisen neuvottelun Muuramessa 6.11.2019. Neuvottelussa jäätiin odottamaan Joutsan vastausta jatkaako se MUUTOJOn taloustoimistoyhteistyöhankkeen selvitystä. Koska vastaus valtuustoaloitteeseen on saatu, kirkkoherra toteaa, että
taloustoimistoyhteistyön selvittelytyötä pitää jatkaa. Seurakunta tarvitsee mahdollisimman
pian lisää resursseja taloushallintoon. Siksi MUUTOJON taloustoimisto pitää perustaa mahdollisimman pian.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että se on saanut valtuustoaloitteen edellyttämän tarjouksen/vastauksen Jyväskylän seurakunnalta. Sen mukaan Jyväskylän seurakunta ei anna tarjousta taloustoimistoyhteistyöstä Joutsan seurakunnalle. Kirkkoneuvosto toteaa, että näin kirkkovaltuuston taloustoimistoyhteistyötä koskeva aloite on tullut riittävästi käsiteltyä. Kirkkoneuvosto päättää, että se jatkaa taloustoimistoyhteistyöhankkeen selvitystyötä yhdessä Muuramen ja Toivakan kanssa. Kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa 19.12.2019 on hyvä
tehdä periaatepäätös liittymisestä taloustoimistoyhteistyöhön Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa, joka menee edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto edellyttää, että Jyväskylän seurakunnalle annetaan mahdollisuus tarkentaa
kantansa ja tulla esittelemään se 19.12.2019 kirkkoneuvoston kokouksen alkuun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Talouspäällikkö Eija Lehtimaa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
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Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Asia tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkovaltuuston päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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7 § Lisäselvitys valtuustoaloitteeseen/Taloustoimistoyhteistyö Jyväskylän seurakunta
KN 14/2019 19.12.2019 201 § Lisäselvitys valtuustoaloitteeseen /Taloustoimistoyhteistyö
Jyväskylän seurakunta
Kirkkoherra kertoi, että Jyväskylän seurakunnan talouspäällikkö Markku Laitiselle on lähetetty edellisen kokouksen 26.11.2019 pöytäkirjanote pykälästä 181 ja annettu
mahdollisuus tarkentaa kantansa taloustoimistoyhteistyöstä kirkkoneuvoston kokouksen
19.12.2019 alussa. Markku Laitinen on vastannut kirkkoherralle s-postissa, että Jyväskylän
seurakunta ei tule tarkentamaan kantaansa enää kokouksen 19.12.2019 alkuun, sillä Jyväskylän seurakunta ei tule antamaan taloustoimistoyhteistyötarjousta Joutsan seurakunnalle, vaan
Jyväskylän seurakunta pitäytyy edelleen vastauksessaan, joka on kirkkoneuvoston kokouksen
26.11.2019 liitteenä. Vastauksessa todetaan: Vastauksena meille esitettyyn taloudenhoitoyhteistyötä koskevaan kyselyyn joudumme valitettavasti toteamaan, että emme pysty antamaan
Joutsan seurakunnalle yhteistyöstä sellaista tarjousta/ehdotusta, joka tuottaisi Joutsan seurakunnalle sen tavoittelemaa säästöä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Asia merkitään tiedoksi ja lähetetään edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
Talouspäällikkö Eija Lehtimaa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Asia tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkovaltuuston päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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8 § Taloustoimistoyhteistyö Muurame-Toivakka-Joutsa
KN 14/2019 19.12.2019 189 § Taloustoimistoyhteistyö Muurame-Toivakka-Joutsa
Valmistelu: Heikki Kangas, Muuramen talouspäällikkö
Jyväskylän rovastikunnan alueella aloitettiin keskustelu yhteisestä taloustoimistosta vuoden
2016 aikana. Perusajatuksena oli, että eri seurakuntien, pois lukien Jyväskylä mutta lisättynä
Joutsalla, taloustoimistojen henkilöstö voisi erikoistua omaan erikoisalaansa useamman seurakunnan alueella. Esim. palkanlaskija tekisi palkanlaskentaa useammalle eri seurakunnalle ja
joku talouspäälliköistä vastaisi useamman eri seurakunnan kirjanpidosta, toinen talouspäällikkö kiinteistöistä, jne. Tämä lisäisi tehokkuutta, parantaisi työssä jaksamista ja toisi mahdollisesti ajan kuluessa seurakunnille säästöjä. Tapaamisten ja suunnittelun lopputuloksena oli,
että kahdeksan eri seurakunnan yhteisestä taloustoimisto ajatuksesta luovuttiin ja käytännön
kannalta todennäköisimpänä pidettiin taloustoimistojen yhteistyön toteutuvan lähimpänä
olevien seurakuntien kesken, joita olisivat: Keuruu-Multia-Petäjävesi, Uurainen-Laukaa ja
Muurame-Toivakka-Joutsa. Näistä on jo toteutunut Keuruu-Multia-Petäjävesi ja MuurameToivakka ja toteutumassa on Uurainen-Laukaa.
Kirkkoneuvosto (KN 29.8.2019 § 123) on jo aikaisemmin tehnyt päätöksen selvitystyön
aloittamisesta yhteisestä taloustoimistosta Muuramen-Toivakan ja Joutsan seurakuntien kesken ja sen kustannusvaikutuksista. Tämän päätöksen pohjalta on alkuvalmisteluja ja laskelmia tehty yhteisen taloustoimiston kustannusvaikutuksista nykyiseen verrattuna. Taloustoimiston henkilöstökulujen laskelman perusteella kaikki kolme seurakuntaa saavat aikaan säästöjä. Kolmen eri seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaisi kolme työntekijää,
kaksi Muuramessa ja yksi Joutsassa. Tehtävien jaolla pystytään kohdentamaan kolmen eri
seurakunnan samoja töitä yhdelle työntekijälle, jolloin hän pystyy paremmin erikoistumaan
niihin töihin. Se parantaa osaamista, tehokkuutta ja työssä jaksamista. Samalla loma-aikaiset
sijaisuudet voidaan hoitaa sisäisesti.
Alustavien laskelmien perusteella ja henkilöstön työssä jaksamisen edistämiseksi yhteisen
taloustoimiston aloittamisessa tulisi siirtyä seuraavaan vaiheeseen, jossa laaditaan tarkemmat
sopimukset ja säännöt. Yhteisen taloustoimiston mahdollinen aloitus aika olisi sen jälkeen,
kun asiaan kuuluvat sopimukset ja säännöt on hyväksytty kirkkovaltuustoissa ja jokaisen seurakunnan tilinpäätökset on kirkkoneuvostossa hyväksytty. Tavoiteltava aloitusaika näin ollen
olisi 1.5.2020.
Eija Lehtimaa poistui kokouksesta klo 18.20 tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoherra päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se sitoutuu jatkamaan Muurame-Toivakka-Joutsa yhteisen taloustoimiston valmisteluja ja valtuuttaa kirkkoneuvoston valmistelemaan yhteisestä taloustoimistosta tehtäviä sopimuksia ja sääntöjä. Sopimukset ja säännöt
tuodaan erikseen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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Talouspäällikkö Eija Lehtimaa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se sitoutuu jatkamaan Muurame-ToivakkaJoutsa yhteisen taloustoimiston valmisteluja ja valtuuttaa kirkkoneuvoston valmistelemaan
yhteisestä taloustoimistosta tehtäviä sopimuksia ja sääntöjä. Sopimukset ja säännöt tuodaan
erikseen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi.
Käydyn keskustelun aikana Niilo Nieminen esitti, että katsotaan vielä vuosi omin voimin.
Teuvo Kuitunen kannatti Niemisen esitystä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen; kirkkoneuvoston esitys JAA ja Niemisen
esitys EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 12 JAA ääntä (Hujanen, Kiviö, Kosonen,
Kovanen, Långström, Majanen, Malin, Niinikoski, Pohjola, Talja, Virtanen, Jaakkola) ja 2 EI
ääntä (Nieminen, Kuitunen) ja 2 tyhjää (Partanen, Eskelinen).
Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvoston esitys on voittanut.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösesityksen.

Niilo Nieminen jätti eriävän mielipiteen. Liite 1

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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9 § Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin perustamiseen liittyvän sopimuksen ja tarkennusten hyväksyminen ja lausunto yhteisjohtokunnan johtosäännön muutoksista.
KN 12/2019 21.11.2019 172 § Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin perustamiseen liittyvän sopimuksen ja tarkennusten hyväksyminen ja lausunto yhteisjohtokunnan johtosäännön muutoksista
Esittelijä: Tuula Leppämäki
Kirkkovaltuusto päätti 13.06.2019 § 28 hyväksyä sopimuksen Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä ja Joutsan seurakunnan liittymisen alueellisen keskusrekisteriin. Samassa yhteydessä, osana aineistoa käsiteltiin alueellisen keskusrekisterin johtosääntö, jonka
hyväksyy isäntäseurakuntana toimivan Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto sopijaseurakuntien lausunnot huomioon ottaen.
Yhteensä 35 Lapuan hiippakunnan seurakuntaa, eli useimmat hiippakunnan seurakunnista,
on päättänyt liittyä alueellisen keskusrekisteriin (niistä Joutsan seurakunta siirtyy Lapuan
hiippakuntaan 1.1.2020).
Keskusrekisterin on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020. Kuitenkin vielä alkuvuodesta
2020, siirtymäaikana, myös kirkkoherranvirastot hoitavat jäsenrekisteritehtäviä, kunnes aluekeskusrekisteri on vastaanottotarkistuksen jälkeen ottanut vastaan kunkin seurakunnan aineiston. Jäsenseurakuntien tulee talousarvioissaan varautua maksamaan vuonna 2020 osuutenaan aluekeskusrekisterin menoista 3 euroa/jäsen.
Aluekeskusrekisterin vastuulle siirtyy kirkkoherranvirastoilta seurakuntien jäsenrekisterien
ylläpito. Työntekijöitä aluekeskusrekisteriin tulee 20. Asiakaspalvelupisteet tulevat sijaitsemaan Jyväskylässä, Seinäjoella ja Vaasassa. Jyväskylään sijoittunee 9-10 työntekijän virkapaikka, Seinäjoelle 8 ja Vaasaan 2. Yhdellä työntekijällä virkapaikka on mahdollisesti jossakin pohjoisen Keski-Suomen seurakunnassa. Isäntäseurakunta Jyväskylä toimii työantajana
koko henkilöstölle. Vaasassa on yhteinen asiakaspalvelupiste perustettavan Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisterin kanssa, jonka palveluksessa tulee olemaan 3 työntekijää, joista
yhden (lähiesimiehen) palkkausmenoista 49 % kohdistetaan Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterille. Jyväskylässä aluekeskusrekisteri sijoitetaan Ailakinkadun-Matarakadun vuokrakiinteistöön. Seinäjoella ja Vaasassa toimistotilat sijoittuvat seurakuntien toimitaloihin.
Lapuan hiippakunnan lääninrovastit ja Lapuan hiippakunnan lakimiesasessori Tuomas Hemminki sekä Jyväskylän seurakunnan pastori, TT Tuomas Palola toimivat tuomiokapitulin nimeämänä hankkeen ohjausryhmänä (Jyväskylän rovastikunnan lääninrovastina Arto Viitala).
Aluekeskusrekisterin määräaikaiseksi johtajaksi on nimetty 1.9.2019 alkaen Tuomas Palola.
Ohjausryhmän johdolla on tehty eräitä tarkennuksia (punainen teksti viittaa muutoksiin) liitteenä oleviin alueellisen keskusrekisterin asiakirjoihin (1) Sopimus Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä ja 2) Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin johtosääntö). Olennaisimpien tarkennusten aiempaan nähden voidaan todeta olevan seuraavia:
•

•

Aluekeskusrekisterin aloitusajankohdaksi on selkeästi kirjattu 1.1.2020 ja toisaalta on mainittu siirtymäsäännöksenä, että seurakunnat hoitavat jäsenrekisteritehtäviä, kunnes aluekeskusrekisteri on vastaanottotarkistuksen jälkeen ottanut vastaan kunkin seurakunnan aineiston.
Jyväskylän seurakunta on sopimustekstissä mainittu selkeästi isäntäseurakunnaksi
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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Johtosäännössä olennaiset muutokset liittyvät henkilöstön virkanimikkeiden ja kelpoisuusehtojen tarkennuksiin sekä tarkennuksiin siitä, kuka valitsee (johtajaa lukuun ottamatta)
vakituisen henkilöstön (johtokunta) ja kuka määräaikaisen henkilöstön (johtaja).

Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston on määrä hyväksyä johtosäännön tarkennukset kokouksessaan 10.12.2019. Sopijaseurakuntien kirkkoneuvostoja on pyydetty antamaan lausuntonsa johtosäännöstä sitä ennen. Kirkkoneuvostoja myös pyydetään tekemään esitys tarkennetun alueellista keskusrekisteriä koskevan sopimuksen hyväksymisestä kirkkovaltuustolle.
Sopimuksen mukaisesti ohjausryhmä tekee 14.11.2019 päätöksen siitä, mistä seurakunnista
nimetään edustajat yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2020-2021.
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää
1) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan tarkennetun sopimuksen Lapuan
hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä
2) päättää puoltaa liitteenä olevan, tarkennetun Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin johtosäännön hyväksymistä
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
1) kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan tarkennetun sopimuksen Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä
2) Puoltaa liitteenä olevan, tarkennetun Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin
johtosäännön hyväksymistä
Kirkkovaltuuston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKOVALTUUSTO

1/2020

02.01.2020

11

10 § Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen päivittäminen

KN 14/2019 19.12.2019 Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen päivittäminen
Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi 28.5.2019 päivitetyn IT-yhteistyöalueen
yhteistyösopimuksen. Jotta uusi sopimus tulisi voimaan 1.1.2020, pitää kaikkien Keski-Suomen IT-alueen seurakuntien kirkkovaltuustojen hyväksyä sopimus vielä vuoden 2019 aikana.
Liite 1.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen ja päättä
lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen
Kirkkovaltuuston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKOVALTUUSTO

1/2020

02.01.2020

12

11 § Muut asiat
-

Kirkkovaltuustoaloite, johtoryhmän työskentelyn tehostaminen. Liite 1

Tuula Leppämäki kertoi
- Joutsan seurakunta kuuluu 1.1.2020 alkaen Jyväskylän rovastikuntaan, lääninrovasti Arto Viitala.
- Piispa Seppo Häkkisen terveiset.
- 16.2.2020 Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura ja tuomiokapitulin edustajat tulevat esittäytymään seurakunnalla ja luottamushenkilöille.
- 16.1.2020 Tulevaisuustyöskentely kirkkoneuvoston kanssa, kirkkohallituksesta Helena Tuominen
ja Ulla Tuovinen sekä dekaani Kai Jantunen.
-

Seurakunnan kuukausiraportti Liite 2

-

Henkilöstötilaston kuukausiraportti Liite 3

Päätös:
Kirkkovaltuuston aloite lähetetään kirkkoneuvostolle, muut asiat tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKOVALTUUSTO

1/2020

02.01.2020

13

12 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30 ja antoi valitusosoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

