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Paikka
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Läsnä

Tero Kalpio
Jaakko Arminen
Antti Jarva
Tiina Jokelainen
Päivi Kangaspunta
Leila Korte
Kaarina Marttila
Kimmo Reponen
Ilkka Tiimo
Sari Toikka
Urho Tujula
Virva Kettinen
Seppo Martikka
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varajäsen

Muut osallistujat
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pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Ilkka Pöyhönen
Elina Rintee

jäsen
jäsen

Käsiteltävät asiat:
78 §
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00.

79 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1§ ja 2§:

SN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti alkuhartauden.

”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.
SN:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat
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80 §
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

Esityslista/pöytäkirja
7-2016

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

81 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan esitys:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
SN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäämällä pykälään 86 Muut mahdolliset asiat ”Seurakuntakeskuksen äänentoistolaitteiden uusiminen ja kiinteän
dataprojektorin hankinta”.

82 §
Henkilöstöohjelma 2016

Liitteessä 1a Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstöohjelman 2016
luonnos seurakuntaneuvoston lausuntoa varten.
KirVESTES 2017 ja paikallinen sopiminen voi tuoda tarkennuksia ohjelman
sisältöön, varsinkin luvun 6. kappale Työajattomien töiden johtamiseen.. (jotain asiasta kirjataan ja jää viimeiseenkin versioon).
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto antaa lausuntonsa henkilöstöohjelmasta.
SN:
Seurakuntaneuvoston lausunto henkilöstöohjelmasta liitteessä 1b.

83 §
Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2017

Joutsenon seurakunta on varannut vuoden 2017 talousarviosuunnitelmaansa
4600 euron suuruisen koulutusmäärärahan.
Liitteessä 2 henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2017.
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle
2017.
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SEURAKUNTANEUVOSTO

SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
84 §
Lausunto sivutoimiluvasta

Seurakuntapastori Aki Lasonen anoo sivutoimilupaa (liite 3) toimiakseen ItäSuomen yliopiston teologian opiskelijoiden soveltavien opintojen ohjaajana.
Puheenjohtajan esitys:
1. Seurakuntaneuvosto puoltaa Aki Lasosen hakemusta ja edellyttää, ettei
opiskelijoiden ohjaaminen vaikuta omien virkatehtävien hoitamiseen.
2. Seurakuntaneuvosto lähettää Aki Lasosen anomuksen ja oman lausuntonsa
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin ratkaistavaksi.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

85 §
Itsenäisyyspäivä 6.12.2016

Seurakunta osallistuu itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien järjestämiseen Joutsenossa perinteiseen tapaan yhteistyössä Joutsenon kansalaisjuhlatoimikunnan ja joutsenolaisten yhdistysten kanssa seuraavasti:
Itsenäisyyspäivän vietto alkaa messulla klo 10. Välittömästi messun jälkeen
kunniakäynnit muistomerkeillä, puhe ja virsi päämuistomerkillä, kahvitarjoilu
ja juhla seurakuntakeskuksessa.
Rauhan muistomerkille Korven Vaeltajat ja Korvenkylän kyläyhdistys hoitavat
kunniakäynnin ja kynttilöiden sytyttämisen klo 14.
Perinteiseen itsenäisyyspäivän ohjelmaan Joutsenossa kuuluu myös partiolaisten soihtukulkue klo 15 torilta sankarihaudoille, klo 15.15 kynttilöiden
sytyttäminen sankarihaudoilla.

Puheenjohtajan Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee seurakunnan edustajat kunniakäynteihin muistomerkeille:
1.
2.
3.
4.

Karjalaan jääneiden muistomerkille
Päämuistomerkille
Vapautemme puolesta kaatuneiden muistomerkille
Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkille

SN:
Edustajat kunniakäynteihin valittiin seuraavasti:
1. Päivi Kangaspunta
2. Tero Kalpio
3. Urho Tujula
4. Ilkka Tiimo
5. Jaakko Arminen Rauhan muistomerkille.
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86 §
Muut mahdolliset asiat

Esityslista/pöytäkirja
7-2016

Seurakuntakeskuksen etusalin äänentoistolaitteiden uusiminen ja kiinteän dataprojektorin hankinta
Kuluneen vuoden aikana seurakuntakeskuksen etusalin äänentoistolaitteet
ovat olleet kiusallisen epäluotettavia. Seurakuntakeskuksessa on kuitenkin
niin usein tilaisuuksia, että av-laitteiden toiminnan tulee olla ongelmatonta.
Etusali kaipaa myös kunnollista kiinteää dataprojektoria valkokankaineen.
Kirkkoherra antoi kanttori Toni Pussiselle tehtäväksi pyytää tarjous uudesta
laitteistosta. Tarjous pyydettiin tmi Majolta, jonka tekemistä asennuksista
seurakunnalla on hyvät kokemukset. Tmi Majo toimitti 11.10. päivätyn tarjouksen kaksista erilaisista laitteistoista (liitteet 4 ja 5).
Tarjousten suurin ero on kaiuttimissa. Laitteistossa 1. kaiuttimet ovat Genelec
8050 aktiivikaiuttimet, laitteistossa 2. Genelec 4040 asennuskaiuttimet.
Kumpaankin laitteistoon voidaan ottaa vaihtoehtoinen langaton esitysvalitsin.
Laitteiston 1. kaiuttimet ovat toista vaihtoehtoa tehokkaammat ja langaton
esitysvalitsin tekee laitteiston käytöstä helpompaa.
Laitteiston hinta tulee olemaan noin 16500€.
Puheenjohtajan esitys:
Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsee asennettavaksi laitteistoksi vaihtoehto 1:n mukaiset av-laitteet ja pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa siirtää hankintaan kuuluvat varat (16500€) käyttövaroista talousarvion 2016 investointiosaan. Joutsenon seurakunta sitoutuu alittamaan vuoden
2016 talousarvion kyseisellä summalla.
SN:
Pyydetään yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa siirtää hankintaan kuuluvat
varat (16500€) käyttövaroista talousarvion 2016 investointiosaan. Joutsenon
seurakunta sitoutuu alittamaan vuoden 2016 talousarvion kyseisellä summalla. Tarkistetaan sisältyykö asennus ja induktiosilmukka tarjoukseen. Lisäksi
pyydetään tarjous vielä muualta. Päätös mistä laitteisto hankintaan, tehdään
myöhemmin.

87 §
Tiedoksi

Ei ollut.

88 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

89 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28.
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Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Esityslista/pöytäkirja
7-2016

Lappeenrannassa ________ / ________ 2016

_______________________________________________________
Tero Kalpio
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaminen

______________________________________________________
Arja Partanen
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet tämän Joutsenon seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 7 / 2016 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa ________ / ________ 2016

________________________________________________________

Pöytäkirjan nähtävänä
olo

___________________________________________________________

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Joutsenon seurakuntatoimistossa
7 /11 - 8/12 2016, minkä todistan
Lappeenrannassa _________ / ________ 2016

___________________________________________________
Tero Kalpio, kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 6

