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Esityslista/pöytäkirja
2-2020

Aika

Tiistai 14.4.2020 klo 14.02 – 18.13

Paikka

Sähköinen kokous

Läsnä

Aki Lasonen
Jaakko Arminen
Ulla Heimonen
Antti Jarva
Sami Jokelainen
Leila Korte
Tuomo Kuparinen
Mika Puronhaara
Ilkka Pöyhönen
Kimmo Reponen
Ilkka Tiimo
Sari Toikka
Leena Porthén

vs. kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Muut läsnäolijat

Arja Partanen

sihteeri

Poissa

Seppo Martikka

jäsen

Käsiteltävät asiat:
11 §
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

12 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1§ ja 2§:

SN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.02.

”Seurakuntaneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja
paikan. Seurakuntaneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa
suunnitelman. Seurakuntaneuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään
neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viittä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, seurakuntaneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole
mainittu kokouskutsussa”.
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2-2020
Puheenjohtajan esitys:
Todetaan läsnäolijat ja kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.
SN:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

13 §
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Puheenjohtajan esitys:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ulla Heimonen ja Mika Puronhaara ja he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
SN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Heimonen ja Mika Puronhaara ja he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

14 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan esitys:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
Todetaan lisäksi, että asiakohtien valmisteluissa on otettu huomioon kirkollisen viranomaisen lapsivaikutuksen arviointivelvollisuus (KJ 23:3). Mahdolliset
esille tulleet erityiset lapsivaikutukset on kirjattu ao. asiakohtien esittelytekstiin.
SN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäämällä pykälään 16 Sami Jokelaisen kiitokset.

15 §
Virkavapaa-anomus

Nuorisotyönohjaaja Anna Kärri anoo palkatonta virkavapaata ajalle 1.8.2020 –
31.7.2021 toimiakseen Nuori Kirkko ry:n Itä-Suomen aluekouluttajan sijaisena (liite 1).
Anna Kärrille on aikaisemmin myönnetty virkavapaata ajalle 01.01. –
31.08.2019 ja 1.9.2019-31.7.2020 saman tehtävän hoitamista varten.
Lappeenrannan seurakunnissa linjana on ollut, että yli yhden vuoden mittaisia
virkavapaita myönnetään vain lähetysjärjestöjen ja muiden kirkollisten järjestöjen tai kirkon tehtävien hoitoa varten.
Nuori kirkko ry. on evankelis-luterilaisten seurakuntien muodostama palvelujärjestö, jonka toiminta kattaa koko kasvun kaaren vauvasta nuoriin aikuisiin.
Anna Kärri on perustellut asian hyvin hakemuksessaan ja työ tulee olemaan
seurakuntia laajemminkin hyödyttävää työtä. Koska työ on selkeästi kirkon
omaa työtä virkavapaan myöntäminen on aivan perusteltua.
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LAVA: Anna Kärri tarvitsee virkavapaan ajaksi sijaisen, jotta Joutsenon seurakunnan kasvatuksen työala pystyy toimimaan normaalisti.
Anna Kärrin virkavapaan aikana 1.9.2019 alkaen vs. nuorisotyönohjaana on
toiminut Niina Korpi (kirkon nto ja sosionomi amk), ja hän halukas jatkamaan
viransijaisena.
Puheenjohtajan esitys:
SN esittää YKN:lle, että se myöntää nuorisotyönohjaaja Anna Kärrille palkatonta virkavapaata ajalle 1.8.2020 – 31.7.2021 ja antaa Niina Korvelle viranhoitomääräyksen vs. nuorisotyönohjaajaksi Anna Kärrin virkavapaan ajalle.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
16 §
Muut mahdolliset asiat

17 §
Tiedoksi

Sami Jokelainen lausui muutaman kiitoksen sanan kirkon ja seurakunnan aktiivisesta näkymisestä sosiaalisessa mediassa. Vs. kirkkoherra kiittää lämpimästi kiitoksista ja iloitsee siitä, että seurakunnan panostaminen someen on
noteerattu.

Ei ollut.

18§
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

19 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.02.

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa _______/_______ 2020

_______________________________________________________
Aki Lasonen
puheenjohtaja

______________________________________________________
Arja Partanen
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 4

SEURAKUNTANEUVOSTO

Pöytäkirjan tarkastaminen

Esityslista/pöytäkirja
2-2020

Olemme tarkastaneet tämän Joutsenon seurakuntaneuvoston pöytäkirjan
2/2020 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa _______/_______ 2020

_____________________________________________
Ulla Heimonen

Pöytäkirjan nähtävänä olo

_____________________________________________
Mika Puronhaara

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Joutsenon seurakuntatoimistossa,
Penttiläntie 5, _______/_______ - _______/_______ 2020, minkä todistan
Lappeenrannassa _______/_______ 2020
_________________________________________________________
Aki Lasonen, vs. kirkkoherra

Tiedustelut

vs. kirkkoherra Aki Lasonen, puh. 040 3126 704, aki.lasonen@evl.fi
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