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Aika

Keskiviikko 16.8.2017 klo 18.00 - 20.20

Paikka

Joutsenon seurakuntakeskus

Läsnä

Muut osallistujat

Poissa

Tero Kalpio
Jaakko Arminen
Seppo Martikka
Kaarina Marttila
Ilkka Pöyhönen
Ilkka Tiimo
Sari Toikka
Urho Tujula
Virva Kettinen
Leena Porthén

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

Ulla Heimonen
Susanna Halla

YKN:n jäsen
srk-pastori, kutsuttuna, poistui
klo 18.15 § 39 käsittelyn jälkeen.

Antti Jarva
Tiina Jokelainen
Leila Korte
Kimmo Reponen
Elina Rintee
Kauko Ryyppö

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Käsiteltävät asiat:
39 §
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00.

40 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1§ ja 2§:

SN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00, Veisattiin virsi 442 ja Susanna Halla
piti alkuhartauden. Susanna Halla esittäytyi seurakuntaneuvostolle ja poistui
klo 18.15.

”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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Esityslista/pöytäkirja
4-2017

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

41 §
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

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

42 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan esitys:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
SN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

43 §
Joutsenon seurakunnan
lausunto kirkon tulevaisuusvaliokunnan mietintöön

Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2017.
Päätös sisältää 17 kirkkohallitukselle kohdistettua toimenpidepyyntöä. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan kirkkohallituksen tulee kuulla seurakuntia ja hiippakuntia uudistuskokonaisuuden keskeisistä sisällöistä ennen tarkemman etenemissuunnitelman laadintaa.
Kirkon tulevaisuusvaliokunnan mietintö (188 s.) liitteineen (528s.) on luettavissa www-osoitteessa:
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content2FAB86
Palautelomake on rakennettu päätöksen alakohtien mukaisesti. Jokainen alakohta ja sen tausta on ensin esitelty lyhyesti ja sen jälkeen seuraa asiakokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Palautelomakkeessa toimenpidepyynnöt on ryhmitelty neljään osaan:
1) kirkkohallitukselta pyydetyt esitykset
2) kirkkohallitukselta pyydetyt selvitykset
3) toimintaan ja toimintakulttuuriin liittyvät asiat
4) keskusrahastomaksun alentaminen
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Palautteen antajana toimii Joutsenon seurakunnan osalta seurakuntaneuvosto.
Joutsenon seurakunnan työntekijät ovat käsitelleet mietintöä työntekijäkokouksessa ke 16.8.2017 klo 10 ja käsittelyssä esiin nousseet asiat ja näkökohdat
annetaan kokouksessa myös seurakuntaneuvostolle tiedoksi keskustelua varten.
Kirkkohallituksen palautelomakkeen paperiversio, LIITE 1.
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto käsittelee kirkon tulevaisuusvaliokunnan mietintöä ja
kirkkoherra kirjaa käydyn keskustelun perusteella Joutsenon seurakunnan
lausunnon kirkkohallituksen sähköiseen järjestelmään.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

44 §
Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

45 §
Tiedoksi

Ei ollut.

46 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

47 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa 17 / 8 2017

_______________________________________________________
Tero Kalpio
puheenjohtaja

______________________________________________________
Arja Partanen
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä
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Olemme tarkastaneet tämän Joutsenon seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 4 / 2017 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa _______ /________

2017

________________________________________________________
Jaakko Arminen
Pöytäkirjan nähtävänä olo

___________________________________________________________
Seppo Martikka

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Joutsenon seurakuntatoimistossa
21/8 - 5/9 2017, minkä todistan
Lappeenrannassa 17/8 2017
_________________________________________________________
Tero Kalpio, kirkkoherra
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