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Esityslista/pöytäkirja
5-2019

Aika

Tiistai 10.12.2019 klo 18.00 – 20.15

Paikka

Joutsenon seurakuntakeskus

Läsnä

Tero Kalpio
Jaakko Arminen
Ulla Heimonen
Sami Jokelainen
Leila Korte
Tuomo Kuparinen
Seppo Martikka
Ilkka Pöyhönen
Kimmo Reponen
Ilkka Tiimo
Sari Toikka
Leena Porthén

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Muut läsnäolijat

Arja Partanen
Sirpa Kiviniemi-Rosqvist

pöytäkirjanpitäjä
kappalainen, poistui klo 19

Poissa

Mika Puronhaara
Antti Jarva

jäsen
jäsen

54 §
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen jouluaterian jälkeen.

55 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1§ ja 2§:

SN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35 ja piti alkuhartauden. Laulettiin virrestä 21:1-2.

”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”.
Puheenjohtajan esitys:
Todetaan läsnäolijat ja kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.
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SN:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

56 §
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.
Puheenjohtajan esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
SN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Pöyhönen ja Kimmo Reponen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

57 §
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 62 Muut mahdolliset asiat: 1. Keskustelu Korvenkylän srk-kodin vuokraamisesta Korvenkylän
koulun väistötilaksi.

58 §
Koulutusanomus

SN 8.10.2019 § 47
Joutsenon seurakunta on varannut v. 2020 talousarviosuunnitelmaansa 5250
euron suuruisen koulutusmäärärahan.
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto vahvistaa koulutussuunnitelmassa (liite 9) olevat kirkkoherran puoltamat koulutushakemukset vuodelle 2020 sekä hyväksyy ko. koulutuksiin sisältyvät seuraavan vuoden puolelle ulottuvat koulutusjaksot.
SN:
Koulutussuunnitelma hyväksyttiin lukuunottamatta Sirpa Kiviniemi-Rosqvistin Hiljaisuuden joogan ohjaamisen -koulutusta, joka jätettiin yksimielisesti
pöydälle lisäselvityksiä varten.
------------------------
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SN 10.12.2019
Sirpa Kiviniemi-Rosqvist on jättänyt Hiljaisuuden joogan ohjaamisen -koulutuksesta sisällöstä selvityksen (liite 1) ja tulee kokoukseen kertomaan koulutuksesta.
Puheenjohtajan esitys:
Hyväksytään kyseinen koulutusanomus vuodelle 2020.
SN:
Seurakuntaneuvoston päätöksellä toimitettiin nimenhuutoäänestys:
Puheenjohtajan esitystä äänestettiin JAA-äänellä ja Tuomo Kuparisen
esittämää ja Ilkka Pöyhösen kannattamaa vastasesitystä ”Kyseistä koulutusanomusta ei hyväksytä” äänestettiin EI-äänellä.
Puheenjohtajan esitys sai yhdeksän (9) JAA-ääntä (Tero Kalpio, Jaakko Arminen, Ulla Heimonen, Sami Jokelainen, Leila Korte, Seppo Martikka, Kimmo
Reponen, Sari Toikka, Leena Porthén) ja vastaesitys kolme (3) EI-ääntä
(Tuomo Kuparinen, Ilkka Pöyhönen, Ilkka Tiimo).
Kyseinen koulutusanomus hyväksyttiin äänestyksessä eniten ääniä saaneen
puheenjohtajan esityksen mukaisesti. Tuomo Kuparinen ilmoitti eriävän mielipiteensä päätöksestä.

59 §
Kolehtisuunnitelma
1.1.-28.6.2020

Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien
tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa
kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).
Puheenjohtajan esitys:
Hyväksytään kolehtisuunnitelma ajalle 1.1.-28.6.2020 (liite 2).
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

60 §
Lähetystyön talousarvioavustusten jakaminen

Joutsenon seurakunnan lähetystyöllä on käytettävissä vuonna 2019 talousarvion mukaisia avustuksia 20 000 €. Joutsenon seurakunnan lähetystyön työryhmä esittää, että talousarvioavustukset jaetaan seuraavasti:
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Kylväjä, Nepal
Mari-Sisko ja Hira Khadgi

2000 €

Suomen Lähetysseura, Papua Uusi-Guinea
Hilkka Arminen

6000 €

Suomen Lähetysseura, Namibia
Luterilaisen kirkon (ELCIN) työntekijä

3000 €

Suomen Lähetysseura, Tansania
Vammaisten vahvistaminen

3000 €

Pipliaseura, Intia
Raamattu- ja lukutaitotyö naisten parissa

4000 €

Sanansaattajat, Kiina
Radiotyö

2000 €

yhteensä 20 000 e
Puheenjohtaja esitys:
Lähetystyön talousarvioavustukset jaetaan lähetystyön työryhmän esityksen
mukaisesti.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Ensi vuoden esitykseen toivotaan näkyville
tämän vuoden summat.
61 §
Lappeenrannan seurakuntayhtymän keskusrekisterin
lakkauttaminen

Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakunnat perustivat vuoden 2007
alusta lukien yhteisen Keskusrekisterin hoitamaan seurakuntien puolesta kirkonkirjojen pitoa. Vuonna 2012 kaikissa Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa otettiin käyttöön kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri,
jossa hallinnoidaan seurakuntien jäsenten tietoja eli hoidetaan kirkonkirjojen
pitoa. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi 2015, että kirkonkirjojen pito toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Kirkkohallitus otti
uudelleen kantaa kirkonkirjojen pidon järjestämiseen yleiskirjeellä nro
4/2019. Siinä kirkkohallitus toteaa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojen pidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla
keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Aluekeskusrekistereitä on
perusteltu palvelun laadun takaamisella.
Kouvolan seurakuntayhtymä aloitti neuvottelut yhteisestä aluekeskusrekisteristä Haminan, Kotka-Kymin ja Pyhtään seurakuntien välillä 28.11.2017. Kesäkuussa 2018 ilmoittivat Imatran seurakunta, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja Lappeenrannan seurakuntayhtymä kiinnostuksesta tulla mukaan neuvotteluihin.
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Lappeenrannan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3-2019 §47, liittymissopimuksen Kouvolan aluekeskusrekisteriin ja esitetyn sopimuksen yhteisen aluerekisterin perustamisesta.
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto purkaa osaltaan keskusrekisterisopimuksen 1.1.2020 lukien.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja jätettiin ponsi siitä, että seurakuntatoimiston palvelut säilyvät Joutsenossa.

62 §
Muut mahdolliset asiat

1. Keskusteltiin Korvenkylän srk-kodin vuokraamisesta Korvenkylän koulun
väistötiloiksi. Laaditaan yhteenveto srk-kodilla nykyisin olemassa olevista toiminnoista.

63 §
Tiedoksi

1. Pastori Hannamaria Yliraudanjoki tulee sijaiseksi Sirpa Kiviniemi-Rosqvistin
opintovapaan 1.1. – 31.3.2020 väliseksi ajaksi.

64 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

65 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa ____ /____ 2412019

_______________________________________________________
Tero Kalpio
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaminen

______________________________________________________
Arja Partanen
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet tämän Joutsenon seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 5 / 2019 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa ____ /____ 2019
_______________________________________________________
Ilkka Pöyhönen

___________________________________________________________
Kimmo Reponen
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Pöytäkirjan nähtävänä olo

Esityslista/pöytäkirja
5-2019

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Joutsenon seurakuntatoimistossa
____ /____ - ____ /____ 2019, minkä todistan
Lappeenrannassa _____ /_____ 2019
_________________________________________________________
Tero Kalpio, kirkkoherra

Tiedustelut

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