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Aika
Tiistai 5.10.2021 klo 18.00 – 19.41
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

kirkkoherra, esittelijä
jäsen, puheenjohtaja
jäsen, saapui klo 18.07 pykälän 42
aikana
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut läsnäolijat

Arja Partanen

pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Jaakko Arminen
Sami Jokelainen
Seppo Martikka
Leena Porthén

jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Käsiteltävät asiat:
42 §
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00.
SN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04 ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

43 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1§ ja 2§:
”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
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kiireellinen, seurakuntaneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka
sitä ei ole mainittu kokouskutsussa”.
Esitys:
Todetaan läsnäolijat ja kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.
SN:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

44 §
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Tarkastusvuorossa ovat Ilkka Pöyhönen ja Kimmo Reponen.
Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
SN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Pöyhönen ja Kimmo Reponen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

45 §
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.

46 §
Lausunto tuomiokapitulin
lisäselvityspyyntöön seurakuntarakenteesta

Lisäselvitys Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, koskien aloitetta Lappeenrannan seurakuntien seurakuntarakenteen muuttamiseksi.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli 1.6.2021
”Seurakuntien ja seurakuntayhtymän tulee jatkaa yhteistä työskentelyä sekä
yhden seurakunnan mallin selkeyttämiseksi, että sen vaihtoehdoksi esitetyn
seurakuntayhtymän kehittämisen konkretisoimiseksi.”
Tuomiokapituli on määrittänyt vastauksen antajiksi seurakuntanneuvostot ja
yhteisen kirkkoneuvoston.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kutsunut kolmen kuukauden projektiin vastauksien kokoamiseksi Sami Lahtiluoman.
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Aiemmin projektissa toiminut ohjausryhmä on kokoontunut kolmesti ja koostaa 9.9. mallit, joita käsitellään seurakuntaneuvostoissa, eri työntekijäkokouksissa ja yhteistoimintamenettelyssä sekä lopuksi yhteisessä kirkkoneuvostossa.
Ohjausryhmä päätti 9.9. että lausunnoissa vastataan seuraaviin kysymyksiin:
Mikä on seurakunnan/työmuodon kanta esitettyyn yhden srk:n malliin ja yhtymän kehittämisen suunnitelmiin?
Miten haluaisitte täydentää/muuttaa näitä malleja ja suunnitelmia?
Mitä hyvää / huonoa esitetyissä suunnitelmissa?
Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta ja antaa oman lausuntonsa.
Pykälään lisättiin kokouksessa liite 12 lapsivaikutusten arvioinnista.
SN:
Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta ja antoi lausuntonsa:
Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 9.2.2021
päättänyt, että ei puolla Sammonlahden seurakunnan tekemää aloitetta seurakuntarakenteen muutoksesta.
Aloitteessa ei ole sellaisia elementtejä, joita ei voi kehittää myös yhtymärakenteessa. Hallintorakenteen muutos ei ole ratkaisu käytännön ja toimintaympäristön muutoksen ongelmiin ja lopputulos voi käytännössä jäädä sekä seurakuntalaisten että työntekijöiden näkökulmasta sekavaksi. Yhden seurakunnan
malli esitetyssä mittakaavassa myös väistämättä kapeuttaa seurakuntademokratiaa. Taloustutkimuksen kyselytutkimuksessa v. 2020 69 % joutsenolaisista
seurakuntalaisista ei pitänyt yhtä seurakuntaa Lappeenrannan alueella riittävänä.
Ohjausryhmän esityksessä seurakuntayhtymän kehittämisestä Toiminnan ja
yhteistyön kehittäminen-osiossa oli monia hyviä konkreettisia kehityskohteita.
Yhteistyön lisääntyminen on lisäselvityksen molemmissa malleissa kannatettava asia.
Ilkka Pöyhönen ja Tuomo Kuparinen jättivät eriävän mielipiteensä.
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47 §
Itsenäisyyspäivä 6.12.2021

Itsenäisyyspäivänä on jumalanpalveluksen jälkeen kunniakäynnit kaikilla Sotiemme muistomerkeillä.
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee seurakunnan edustajat kunniakäynteihin:
1. Päämuistomerkille
2. Karjalaan jääneiden muistomerkille
3. Vapautemme puolesta kaatuneiden muistomerkille
4. Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkille
5. Rauhan hautausmaan muistomerkille

SN:
Seurakunnan edustajat kunniakäynteihin valittiin seuraavasti:
1. Ulla Heimonen ja Tero Kalpio
2. Kysytään edustajaa Joutsenon Karjalaisista
3. kysytään edustajaa reserviläisjärjestöistä
4. Ilkka Tiimo
5. Jaakko Arminen (varalla Leila Korte)
48 §
Sivutoimilupa-anomus

Seurakuntapastori Teija Liukko anoo sivutoimilupaa Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulilta (liite 1) toimiakseen Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijan soveltavien harjoitusten ohjaajana tammi-maaliskuussa vuonna 2022.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto puoltaa sivutoimiluvan myöntämistä Teija Liukon anomuksen mukaisesti.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

49 §
Sivutoimilupa-anomus

Seurakuntapastori Jani Mäkitalo anoo sivutoimilupaa Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulilta (liite 2) toimiakseen Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijan soveltavien harjoitusten ohjaajana tammi-maaliskuussa vuosiksi 20222024.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto puoltaa sivutoimiluvan myöntämistä Jani Mäkitalon anomuksen mukaisesti.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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50 §
Joutsenon seurakunnan
toimintasuunnitelmat
vuosille 2022-2024

Esityslista/pöytäkirja
5-2021
Seurakunnan työmuotojen työalavastaavat ovat laatineet toimintasuunnitelmat vuosille 2022-2024. Lisäksi kirkkoherra on laatinut toimintasuunnitelmayhteenvedon vuosille 2022-2024.

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.
51 §
Joutsenon seurakunnan
talousarviosuunnitelma
vuodelle 2022

Kirkkoherra ja työalavastaavat ovat laatineet työmuodoille talousarviosuunnitelman vuodelle 2022 (liite 10).
Esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy Joutsenon seurakunnan talousarviosuunnitelman vuodelle 2022 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

52 §
Joutsenon seurakunnan
koulutussuunnitelma vuodelle 2022

Joutsenon seurakunta on varannut v. 2022 talousarviosuunnitelmaansa
2390 euron suuruisen koulutusmäärärahan.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto vahvistaa koulutussuunnitelmassa (liite 11) olevat kirkkoherran puoltamat koulutushakemukset vuodelle 2022 sekä hyväksyy ko.
koulutuksiin sisältyvät seuraavan vuoden puolelle ulottuvat koulutusjaksot.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

53 §
Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 6

SEURAKUNTANEUVOSTO

54 §
Tiedoksi
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Ei ollut.

55 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

56 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.41.

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa ________/________ 2021

_______________________________________________________
Ulla Heimonen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaminen

______________________________________________________
Arja Partanen
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet tämän Joutsenon seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 5 / 2021 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa ________/________ 2021
_______________________________________________________
Ilkka Pöyhönen

___________________________________________________________
Kimmo Reponen
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Pöytäkirjan nähtävänä olo

Esityslista/pöytäkirja
5-2021

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Joutsenon seurakuntatoimistossa
_______/______ - _______/_______ 2021, minkä todistan
Lappeenrannassa _______/_______ 2021
_________________________________________________________
Tero Kalpio, kirkkoherra

Tiedustelut

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