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Esityslista/pöytäkirja
4-2020

Aika

Tiistai 27.10.2020 klo 18.00– 20.16

Paikka

Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie 5

Läsnä

Tero Kalpio
Ulla Heimonen
Antti Jarva
Leila Korte
Tuomo Kuparinen
Mika Puronhaara
Ilkka Pöyhönen
Kimmo Reponen
Ilkka Tiimo
Sari Toikka
Pekka Sihvonen

kirkkoherra, pj., esittelijä
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Muut läsnäolijat

Arja Partanen

sihteeri

Poissa

Jaakko Arminen
Sami Jokelainen
Seppo Martikka
Leena Porthén

jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Käsiteltävät asiat:
31§
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00.

32§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1§ ja 2§:

SN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti alkuhartauden. Laulettiin virsi
509.

”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”.
Esitys:
Todetaan läsnäolijat ja kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 2

Esityslista/pöytäkirja
4-2020

SEURAKUNTANEUVOSTO

SN:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
33 §
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Tarkastusvuorossa ovat Sami Jokelainen ja Leila Korte.
Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
SN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Kuparinen ja Leila Korte, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

34 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

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:
1. Pykälä 38 Lausunto sivutoimiluvasta.
2. Muut mahdolliset asiat: 1. Korvenkylän srk-kodin tiiliristi.

35 §
Seurakuntaneuvoston
puheenjohtajuus

KJ 9:1
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksessa
1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä
2) muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös
määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen
saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu
(8.11.2202/843/2003).
Esitys:
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Ulla Heimonen toimii suostumuksellaan puheenjohtajana tämän kokouksen seuraavasta pykälästä lähtien v. 2020
loppuun KJ 9:1, kohdan 2 edellytysten mukaisesti.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat
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SEURAKUNTANEUVOSTO

36 §
Keskustelu
organisaatiouudistuksen
loppuraportista/ avoimista
kysymyksistä

Esityslista/pöytäkirja
4-2020
Kirkkopalvelut ry:n kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoma on jättänyt
10.12.2019 rakennemuutosselvitystyön loppuraporttinsa yhden seurakunnan
mallin eduista ja haitoista nykyiseen seurakuntayhtymämalliin verrattuna.
Loppuraportin sivulla 14-15 on kootusti avoimia isoja kysymyksiä yhteen seurakuntaan liittyen. Valtuustoseminaarissa 28.1.2020 on sovittu, että seurakuntaneuvostoja pyydetään ottamaan kantaa ko. kysymyksiin.
Seurakuntaneuvoston jäsenten ja seurakunnan työntekijöiden yhteisen seminaari-illan ryhmätyöskentelyn pohjalta on laadittu kooste keskustelun pohjaksi
(liite 1).
Esitys:
Keskustellaan asiasta ja kirjataan mahd. uusia ajatuksia/ mielipiteitä vastauskoosteeseen. Kooste (liite 1) lähetetään seuraavaan valtuustoseminaariin tiedoksi.
SN:
Keskusteltiin asiasta. Kirkkoherra laatii keskustelusta yhteenvedon (liite 12)
ja se toimitetaan srk-neuvoston jäsenille sähköpostitse. Yhteenveto lähetetään
liite 1 kanssa seuraavaan valtuustoseminaariin tiedoksi.

37 §
Lausunto sivutoimiluvasta

Kappalainen Sirpa Kiviniemi-Rosqvist anoo sivutoimilupaa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta (liite 2) toimiakseen Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijan soveltavien harjoitusten ohjaajana tammi-maaliskuussa vuosina 2021-2023.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto puoltaa sivutoimiluvan myöntämistä Sirpa KiviniemiRosqvistille anomuksen mukaisesti.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

38 §
Lausunto sivutoimiluvusta

Seurakuntapastori Aki Lasonen anoo sivutoimilupaa Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulilta (liite 13) toimiakseen Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijan soveltavien harjoitusten ohjaajana tammi-maaliskuussa vuosina 20212023.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto puoltaa sivutoimiluvan myöntämistä Aki Lasosen anomuksen mukaisesti.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat
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39 §
Joutsenon seurakunnan
toimintasuunnitelmat
vuosille 2021-2023

Esityslista/pöytäkirja
4-2020
Seurakunnan työmuotojen työalavastaavat ovat laatineet toimintasuunnitelmat vuosille 2021-2023. Lisäksi kirkkoherra on laatinut toimintasuunnitelmayhteenvedon vuosille 2021-2023.

Esitys:
1. Joutsenon seurakunnan ystäväseurakuntatyön toimintasuunnitelma
liitetään osaksi Lappeenrannan seurakuntayhtymän ystäväseurakuntatyön
1.
toimintasuunnitelmaa. Seurakuntaneuvosto hyväksyy ystäväseurakuntatyön toimintasuunnitelman (liite 3) ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi.
2. Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan työmuotojen laatimat
toimintasuunnitelmat (liitteet 4-8).
3. Seurakuntaneuvosto hyväksyy kirkkoherran laatiman Joutsenon seurakunnan toimintasuunnitelmayhteenvedon (liite 9) ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
40 §
Joutsenon seurakunnan
talousarviosuunnitelma
vuodelle 2021

Kirkkoherra ja työalavastaavat ovat laatineet työmuodoille talousarviosuunnitelman vuodelle 2021 (liite 10).
Esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy Joutsenon seurakunnan talousarviosuunnitelman vuodelle 2021 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Lisäksi päätökseen lisätään ponsi budjettiin: Hyväksyessään talousarvion seurakuntaneuvosto toteaa, että palkkakustannusten noustessa raamia pitäisi nostaa saman verran, ettei toiminta supistuisi. Tarvittava kate voidaan ottaa seurakuntayhtymän ylijäämää supistamalla.

41 §
Joutsenon seurakunnan
koulutussuunnitelma

Joutsenon seurakunta on varannut v. 2021 talousarviosuunnitelmaansa
2120 euron suuruisen koulutusmäärärahan.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto vahvistaa koulutussuunnitelmassa (liite 11) olevat kirkkoherran puoltamat koulutushakemukset vuodelle 2021 sekä hyväksyy ko.
koulutuksiin sisältyvät seuraavan vuoden puolelle ulottuvat koulutusjaksot.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 5

SEURAKUNTANEUVOSTO

42 §
Itsenäisyyspäivä 6.12.2020

Esityslista/pöytäkirja
4-2020
Itsenäisyyspäivänä on klo 10 messu kirkossa. Lappeenrannan kaupungin
kanssa on alustavasti sovittu, että messun jälkeen on kunniakäynti päämuistomerkillä. Päivän muu ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan seurakunnan edustajan kunniakäyntiin päämuistomerkille.
SN:
Seurakunnan edustajaksi kunniakäyntiin päämuistomerkille valittiin
Ulla Heimonen.

43 §
Muut mahdolliset asiat

1. Korvenkylän srk-kodin pääoven edessä on ollut aidan päälle muurattu tiiliristi. Se on ollut rikkinäinen vuosikausia ja nyt se on purettu kokonaan pois.
SN:
Seurakuntaneuvosto edellyttää, että uusi risti muurataan ensi keväänä. Asia
viedään tiedoksi kiinteistötoimeen.
2. Keskusteltiin Antti Jarvan ehdotuksesta, että joulun/pääsiäisen alla n. 2 viikon aikana olisi torilla ja markettien eteisissä seurakunnan infopiste, missä vapaaehtoiset jakaisivat seurakunnan tapahtumista mainoksia ym. infoa.
3. Keskusteltiin Kesärannan leirikeskuksen vuokrauksesta komennusmiehille.

44 §
Tiedoksi

Ei ollut.

45 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

46 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.16.

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa ________ / ________ 2020

______________________________________________________
Tero Kalpio
puheenjohtaja, §:t 31-35

___________________________________________________
Ulla Heimonen
puheenjohtaja, §:t 36-46

_____________________________________________________
Arja Partanen
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjantarkastajat
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Pöytäkirjan tarkastaminen

Esityslista/pöytäkirja
4-2020

Olemme tarkastaneet tämän Joutsenon seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 4 / 2020 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa ________ / ________ 2020

Pöytäkirjan nähtävänä olo

_______________________________________________________

___________________________________________________________

Tuomo Kuparinen

Leila Korte

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Joutsenon seurakuntatoimistossa
29/10 – 12/11 2020, minkä todistan
Lappeenrannassa _________/________ 2020
_________________________________________________________
Tero Kalpio, kirkkoherra

Tiedustelut

Kirkkoherra Tero Kalpio, puh. 040 3126 700, tero.kalpio@evl.fi
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