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Pöytäkirjan allekirjoitus
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme
Tarkastusaika ja –paikka 7.11.2016 kirkkoherranvirasto

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 8.11.-22.11.2016
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83 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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

85 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin AnnaMarja Vilander ja Aarre Talja

86 § Kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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87§ Leivonmäen kappelineuvoston henkilökohtaisen varajäsenen valinta

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee Leivonmäen kappelineuvostoon henkilökohtaisen varajäsenen Tapio Vainiomäelle.

Päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee Leivonmäen kappelineuvostoon henkilökohtaisen varajäsenen Tapio Vainiomäelle.

Pöyt. tark. __________ __________
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88 § Hautamuistomerkki muualle haudattujen muistopaikalle
Kneuv. 29.9.2016 § 72
Liite kneuv. 29.9.2016 § 72 Hautamuistomerkkisuunnitelma.
Sakari Eskelinen esitteli asiaa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee päätöksen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja totesi kiitollisuudella että, löytyy talkoohenkeä
muistomerkin näkyvyyden parantamiseksi. Kirkkoneuvosto päätti pyytää lisäselvitystä
valaistussuunnitelmasta ja sovittiin että kirkkoneuvosto käy tutustumassa muistomerkkiin
ennen seuraavan kirkkoneuvoston kokouksen alkua voidakseen tehdä päätöksen asiasta.
Sakari Eskelinen poistui kokouksesta päätöksen teon ajaksi.

Kirkkoneuvosto tutustui muistomerkkiin 19.10.2016 liite 1 kneuv. 2.11.2016 § 88
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy hautamuistomerkin muualle haudattujen muistopaikalle.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöyt. tark. __________ __________
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89 § Seurakunnan strategia vuoteen 2021
Kneuv. 29.9.2016 § 74
Nykyinen seurakunnan strategia päättyy vuonna 2017. Seurakunnan perustehtävä on:
Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä,
kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä
kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista
kristillisen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä (Kl 41§1).
Toimintaa ja taloutta on suunniteltava pitkäjänteisesti. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden on välttämätöntä aina välillä keskustella seurakuntatyön tavoitteista ja painopisteistä. Erittäin tärkeää se on nyt kun taloudelliset resurssit ovat koko ajan vähenemässä.
Seurakuntatyön vaatimukset ovat muuttuneet nykyisen strategian aikana enemmän somekeskeisiksi. Niin toki tavoitetaan myös nuorempia ikäluokkia, jotka kuuluvat kirkosta
eroavien riskiryhmään. Seurakunnasamme on kolme jumalanpalvelusyhteisöä ja seurakuntamme on muutenkin alueeltaan laaja.
Hyvä tapa saada tietoa jokaisen seurakuntalaisen odotuksista työtämme kohtaan on tehdä
laaja-alainen kyselytutkimus, joka kohdistetaan kaikille seurakuntalaisille. Ensi vuosi on
reformaation (uskonpuhdistuksen) juhlavuosi. Kirkkomme saa varmasti laajaakin huomiota koko vuoden ajan. Myös oman seurakuntamme toiminnassa panostetaan juhlavuoteen. Ensi vuonna on hyvä reformaation hengessä eli uudistumisen ja ”jokainen seurakuntalainen on tärkeä” ajatuksen hengessä kuunnella, mitä seurakuntalaiset odottavat jäsenyydeltään.
RC (Redocap Oy) on antanut tarjouksen perusteellisen kyselytutkimuksen tekemiseksi.
Liite kneuv. 29.9.2016 § 74. He ovat laatineet kyselytutkimuskokonaisuuden koko kirkon
strategian ”Kohtaamisen kirkko” pohjalta. Kyselytutkimuksen avulla voidaan laatia seurakunnalle uusi strategia.
Kyselyyn voisi kuulua vastausmahdollisuus netissä, kirjallisesti esim. eri tilaisuuksissa ja
rippikoululaisten ja päiväkerholaisten kautta sekä puhelinhaastattelu. Puhelinhaastattelun
voisi kohdentaa erityisesti seurakunnan ei-aktiiviin jäseniin. Kysymykset laaditaan yhdessä RC:n kanssa. Tavoitteena on lähettää juhlavuoden 2017 johdosta joukkokirje joka
talouteen. Olisi luontevaa liittää kysely myös joukkokirjeen mukaan. Seuraavassa linkissä on Keravan seurakunnassa toteutettu vastaava tutkimus https://www.redoworks.com/tutkimus/82369/21751/ .
RC on liittänyt tarjoukseen mahdollisuuden saada 400 euron hintaan työyhteisölle tarkoitettu somevalmennus. Työyhteisömme on pitkään kaivannut somekoulutusta, sillä sosiaaliseen mediaan kohdistuvat paineet stressaavat henkilökuntaa. Nyt olisi koko yhteisön
mahdollista saada koulutus edullisesti ammattitaitoisesti pidettynä ja oman seurakuntamme kyselyyn yhdistettynä. Niin voisimme realisoida ilmapiirissä olevat paineet.
Kirkkoherran esitys: Joutsan kirkkoneuvosto hyväksy RC:n tarjouksen seuraavassa laajuudessa: Tutkimuspaketti + somevalmennus ja tutkimuksen pohjalta muodostettu strategia yhteensä 2500e (alv 0%). Tarjoukseen lisätään puhelinhaastattelu aikaa 4h eli 160€.
Yhteensä 2660€.
Päätös:
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti pyytää seuraavaan kokoukseen tarkennusta
kokonaishinnasta.
./..
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Kirkkoherra on saanut uuden tarkennetun tarjouksen Redocap Oy:ltä . Liite 2 kneuv 2.11.2016 § 89
Kirkkoherran esitys: Joutsan kirkkoneuvosto hyväksyy Redocap Oy:n uuden tarkennetun tarjouksen.
Siihen sisältyy tutkimuspaketti + somevalmennus sekä neljä tuntia puhelinhaastatteluita yhteensä 2418
euroa (sisältää alv 24%), joka mainittu myös tarjouksessa taulukossa sekä taulukon alapuolella.

Päätös:
Kirkkoneuvosto ei hyväksynyt Redocap Oy:n tarjousta.

Pöyt. tark. __________ __________
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90 § Uuden metsäsuunnitelman hyväksyminen vuosille 2016-2025
Päijänteen metsänhoitoyhdistys on tehnyt seurakunnalle uuden metsäsuunnitelman vuosille 2016-2025
seurakunnan metsäsiantuntija esitteli metsäsuunnitelman kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
25.5.2016. Liite 1 kneuv 2.11.2016 § 90
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto vahvistaa Joutsan seurakunnan Metsäsuunnitelman ohjeelliseksi vuosille 2016-2025
Päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa Joutsan seurakunnan Metsäsuunnitelman ohjeelliseksi vuosille 2016-2025.
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91 § Iso Säynjärven tontit
Suur-Savon Sähkö on tarjonnut tonteille 11:19-11:26 sähköliittymää, liittymismaksu on 10 150 €/liittyjä. Rakentamisen aloittaminen edellyttää, että vähintään 3 tarjouksen saanutta hyväksyy tämän tarjouksen. Seurakunnan tontteja myyvä Sp-koti on ilmoittanut, että yhdelle tontille olisi mahdollinen ostaja jos seurakunta ostaa kaksi sähköliittymää. liite 1 kneuv 2.11.2016 § 91
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta.

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti siirtää päätöksenteon seuraavaan kokoukseen.

Pöyt. tark. __________ __________
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92 § Hautaustoimen maksut ja käyttövuokrat
Kirkolliskokous on toukokuussa 2011 hyväksynyt esityksen hautaustoimen maksuja koskevaksi kirkkolain muutokseksi. Päätöksen mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä paleluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Käytännössä maksutuotoilla kuuluisi kattaa 20 – 25 prosenttia hautaustoimen kokonaiskustannuksista. Tällä hetkellä osuus on vain n. 16 %.
Maksut voivat painottua siten, että hautaamiseen liittyvä palvelut ovat lähellä omakustannushintaa, kuten kirkkohallituksen yleiskirjeessä 28/2005 on ilmaistu.
Joutsassa on n. 120 hautausta vuodessa, joista arkkuhautauksia 78 % ja uurnahautauksia 22 %.
Hautauksesta perittävät maksut liite 1 kneuv 2.11.2016 § 92
Käyttövuokrat liite 2 kneuv. 2.11.2016 § 92
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteiden 1 ja 2 kneuv 2.11.2016 § 93 mukaiset hautauksesta perittävät maksut ja käyttövuokrat vuosille 2017-2018.

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteiden 1 ja 2 mukaiset hautauksesta perittävät maksut ja käyttövuokrat
vuosille 2017-2018.
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Seurakunta on saanut ostotarjouksen Leivonmäen vanhasta lumilingosta (ei ole ollut seurakunnan käytössä vuosiin).
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvos päättää myydä lumilingon.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, ettei lumilinkoa myydä vaan se siirretään Joutsaan.
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94 § Keskustelua vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmasta
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti varata vuoden 2017 talousarvioon 15.000 € määrärahan taloustoimistoon palkattavaa mahdollista lisätyövoimaa varten.
Päätettiin, että johtoryhmä kokoontuu valmistelemaan vuoden 2017 talousarviota yhdessä talouspäällikön kanssa.
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95 § Muut asiat

Pöyt. tark. __________ __________
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96 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45 ja antoi oikaisuvaatimusohjeen.

Pöyt. tark. __________ __________

