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Aika

Tiistai 13.4.2021 klo 18.00 – 18.38

Paikka

Sähköinen kokous (Teams)

Läsnä

Tero Kalpio
Ulla Heimonen
Jaakko Arminen
Antti Jarva
Leila Korte
Tuomo Kuparinen
Mika Puronhaara
Ilkka Tiimo
Sari Toikka

kirkkoherra, esittelijä
jäsen, puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut läsnäolijat

Arja Partanen

pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Sami Jokelainen
Seppo Martikka
Ilkka Pöyhönen
Kimmo Reponen
Leena Porthén

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Käsiteltävät asiat:
22 §
Kokouksen avaus

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

23 §
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 kiireellinen, seurakuntaneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole
mainittu kokouskutsussa”.
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Esitys:
Todetaan läsnäolijat ja kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.
SN:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

24 §
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

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

25 §
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.

26 §
Seurakuntapastorin viran
muutos 50 %:sta sataan
prosenttiin

Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvosto oli päättänyt kokouksessaan
9.12.2020 pyytää Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää seurakunnassa oleva 50% seurakuntapastorin virka 100%
työajalla. Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 16.12.2020 luvan
täyttää ko. seurakuntapastorin virka 100% työajalla.
Viran täytön taustalla oli seurakuntapastorin viran haltijan siirtyminen toiseen
Lpr:n srky:n virkaan ja samaan aikaan tapahtunut kappalaisen jääminen 50%
työajalle.
Kokouksessaan 19.1.2021 Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti,
että Joutsenon seurakunta pyytää pastori Jani Mäkitalolle Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä seurakuntapastorin virkaan.
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Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli antoi kokouksessaan 9.2.2021 Jani
Mäkitalolle viranhoitomääräys Joutsenon seurakunnan osa-aikaiseen (50 %)
seurakuntapastorin virkaan ja osa-aikaiseen (50 %) kappalaisen viransijaisuuteen 15.2.2021 lukien. Tuomiokapituli muistutti, että ”Virkasuhteessa suoritettavaa tehtävää varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa virkasuhteeseen määräajaksi myös ilman, että tehtävää
varten on perustettu virka. Työnantajalla tulee olla tehtäviensä hoitamista varten riittävä henkilöstö.” (Kirkkolaki 6:1)
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston tulee siis tehdä
päätös siitä, että ko. taustalla oleva 50% seurakuntapastorin virka muutetaan
100% viraksi.
Kyseisen asian tavoite on koko ajan ollut selkeä ja päätökset on tehty sen mukaisesti. Vielä kuitenkin erillinen valtuuston päätös vaaditaan, jotta hiippakunnan tuomiokapituli voi antaa Jani Mäkitalolle haetun mukaisen viranhoitomääräyksen.
Esitys:
Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteistä kirkkoneuvostoa esittämään yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että Joutsenon seurakunnan 50% seurakuntapastorin virka, jota Jani Mäkitalo
hoitaa kokoaikaisesti, muutetaan 100% seurakuntapastorin viraksi.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

27 §
Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

28 §
Tiedoksi

Ei ollut.

29 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

30 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.38.
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Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Esityslista/pöytäkirja
3-2021

Lappeenrannassa ______/________ 2021

_______________________________________________________
Ulla Heimonen
puheenjohtaja

______________________________________________________
Arja Partanen
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Joutsenon seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 3 / 2021 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa
________ / ________ 2021

________/________2021

_______________________________________________________

___________________________________________________________

Antti Jarva

Leila Korte

Pöytäkirjan nähtävänä olo
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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