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Aika

Tiistai 14.2.2017 klo 18.00 – 18.40

Paikka

Joutsenon seurakuntakeskus

Läsnä

Muut osallistujat
Poissa

Tero Kalpio
Jaakko Arminen
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Tiina Jokelainen
Leila Korte
Kaarina Marttila
Seppo Martikka
Kimmo Reponen
Ilkka Tiimo
Sari Toikka
Urho Tujula
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jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
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varapuheenjohtaja
varajäsen
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pöytäkirjanpitäjä

Ilkka Pöyhönen
Elina Rintee

jäsen
jäsen

Käsiteltävät asiat:
1§
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00.

2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1§ ja 2§:

SN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti hartauden. Veisattiin virsi
442: 1 ja 5.

”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.
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3§
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

Esityslista/pöytäkirja
1-2017

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

4§
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan esitys:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
SN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäämällä pykälään 11 Muut mahdolliset asiat:
1. Joutsenon kirkon vanhojen urkujen purku ja uudelleensijoitus.

5§
Varapuheenjohtajan valinta
vuosiksi 2017-2018

Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja varapuheenjohtajana
neuvoston ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa
keskuudestaan valitsema jäsen.” KJ 10 luku, 12§.
Kirkkoherran vapaapäivien, vuosiloman ja virkavapauden aikana tuomiokapitulin määräämälle sijaiselle kuuluvat samat hallinnolliset tehtävät kuin vakinaiselle viranhaltijalle ja hän toimii mm. kirkko- tai seurakuntaneuvoston puheenjohtajana. Varapuheenjohtaja astuu johtamaan puhetta vasta, jos kirkkoherran sijaisella on este tai hän on asiassa esteellinen.
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi
2017-2018.
SN:
Varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2017-2018 valittiin Sari Toikka.

6§
Irtisanoutuminen luottamustehtävästä

Päivi Kangaspunta pyytää eroa Joutsenon seurakunnan luottamustoimista
paikkakunnalta muuton takia (liite 1 nähtävillä kokouksessa) 19.12.2016
alkaen.
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto myöntää Päivi Kangaspunnalle eron Joutsenon seurakunnan luottamustoimista. Varajäsen Seppo Martikka kutsutaan hänen tilalleen seurakuntaneuvoston jäseneksi.
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Esityslista/pöytäkirja
1-2017

SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
7§
Toimistosihteerin valinta

Yhteinen kirkkoneuvosto on antanut kokouksessaan 18.1.2017 Joutsenon
seurakuntaneuvostolle luvan täyttää seurakuntatoimiston toimistosihteerin
tehtävän.
Tehtävään valitulta edellytetään ammattikorkeakoulu- tai opistotasoista tutkintoa, hyviä vuorovaikutus ja yhteistyötaitoja sekä yleisesti käytössä olevien
atk-ohjelmien hallintaa. Kirkon väestökirjahallinnon tuntemus ja siinä käytännön kokemus katsotaan hakijalle eduksi.
Kokoukseen tuodaan liitteiksi 2 ja 3 yhteenveto hakijoista ja haastattelupöytäkirja.
Haastattelutyöryhmän esitys:
Haastattelutyöryhmä esittää, että toimistosihteerin tehtävään valitaan Virpi
Känsälä 1.3.2017 alkaen.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8§
Tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2016

Viranhaltijat ovat laatineet oman tehtäväalueensa toimintakertomukset vuodelta 2016 (liitteet 4-8). Seurakuntaneuvosto hyväksyy omalta osaltaan eri
tehtäväalueiden toimintakertomukset.
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy:
1. kasvatustyön toimintakertomuksen
2. lähetystyön toimintakertomuksen
3. diakoniatyön toimintakertomuksen
4. musiikkityön toimintakertomuksen
5. Palvelevan puhelimen toimintakertomuksen
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9§
Joutsenon ystäväseurakuntatyön toimintakertomus
vuodelta 2016

Joutsenon seurakunnan virolaisia ystäväseurakuntia ovat Alatskivi, Avinurmi
ja Kursi. Kotimaassa Joutsenon seurakunta on solminut ystävyysseurakuntasuhteet Posion seurakunnan kanssa.
Joutsenon seurakunnan ystäväseurakuntatyön toimintakertomus (liite 9) liitetään osaksi Lappeenrannan seurakuntayhtymän ystäväseurakuntatyön toimintakertomusta.
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Esityslista/pöytäkirja
1-2017

Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy omalta Joutsenon seurakunnan ystäväseurakuntatyön toimintakertomuksen vuodelta 2016 lähettää sen edelleen Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
10 §
Joutsenon seurakunnan
toimintakertomus vuodelta
2016

Joutsenon seurakunnan toimintakertomus (liite 10) tulee osaksi Lappeenrannan seurakuntayhtymän toimintakertomusta ja tilinpäätöstä. Toimintakertomus kattaa tiivistetyssä muodossa Joutsenon seurakunnan toiminnan vuodelta
2016.
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy Joutsenon seurakunnan toimintakertomuksen
vuodelta 2016 ja lähettää sen edelleen Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11 §
Muut mahdolliset asiat

1. Joutsenon kirkon vanhojen urkujen purku ja uudelleensijoitus
Joensuun Rauhanyhdistys on ilmaissut kiinnostuksensa Joutsenon kirkon
vanhojen urkujen suhteen (liite 11).
Puheenjohtajan esitys:
Hyväksytään Joensuun Rauhanyhdistyksen tarjous purkaa Joutsenon kirkon
vanhat urut ja uudelleensijoittaa ne toimitiloihinsa.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

12 §
Tiedoksi

Ei ollut.

13 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

14 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.
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Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Esityslista/pöytäkirja
1-2017

Lappeenrannassa 15 / 2 2017

_______________________________________________________
Tero Kalpio
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaminen

______________________________________________________
Arja Partanen
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet tämän Joutsenon seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 1 / 2017 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa 16 / 2 2017

________________________________________________________
Seppo Martikka
Pöytäkirjan nähtävänä olo

___________________________________________________________
Kimmo Reponen

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Joutsenon seurakuntatoimistossa
17/2 - 4/3 2017, minkä todistan
Lappeenrannassa _________ / ________ 2017
_________________________________________________________
Tero Kalpio, kirkkoherra
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