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Aika

Tiistai 21.5.2019 klo 18.00 – 19.20.

Paikka

Joutsenon seurakuntakeskus, luentosali, Penttiläntie 5.

Läsnä

Tero Kalpio
Jaakko Arminen
Ulla Heimonen
Antti Jarva
Sami Jokelainen
Leila Korte
Tuomo Kuparinen
Seppo Martikka
Mika Puronhaara
Sari Toikka
Leena Porthén

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

Muut läsnäolijat

Arja Partanen

pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Ilkka Pöyhönen
Ilkka Tiimo
Kimmo Reponen

jäsen
jäsen
jäsen

Käsiteltävät asiat:
20 §
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00.
SN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti hartauden. Veisattiin virsi
332.

Pöytäkirjantarkastajat
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21 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityslista/pöytäkirja
2-2019
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”.
Puheenjohtajan esitys:
Todetaan läsnäolijat ja kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.
SN:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

22 §
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

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

23 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

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

24 §
Kolehtisuunnitelma
1.7.-31.12.2019

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).
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Esityslista/pöytäkirja
2-2019
Puheenjohtajan esitys:
Hyväksytään kolehtisuunnitelma ajalle 1.7.-31.12.2019 (liite 1).
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

25 §
Kirkon vuokran korottaminen

Kirkon vuokra on nyt kaupallisesta tilaisuudesta 332,70 € /3 tuntia ja hengellisestä tilaisuudesta 207,70/ 3 tuntia. Hinnat sisältävät vahtimestarin työtunnit
ja ALV:n 24 %.
Vuokra on erityisesti kaupallisten tilaisuuksien suhteen matalan puoleinen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkon vuokra kaupallisesta tilaisuudesta korotetaan 700 euroon /3 tuntia.
Hintaan sisältyy samat mitkä nytkin.
SN:
Kirkon vuokra kaupallisesta tilaisuudesta korotetaan 700 euroon/3 tuntia.
Hengellinen tilaisuus rinnastetaan oman seurakunnan toimintaan joten ao.
vuokra poistetaan käytöstä. Tämä päätös lähetetään YKN:n hyväksyttäväksi.

26 §
Joutsenon seurakunnan
LAVA-vastaavien valinta

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän päätösten valmistelussa tulee ottaa huomioon kirkollisen viranomaisen lapsivaikutusten arviointivelvollisuus
(KJ23:3).
YKN on kokouksessaan 6.2.2019 (§ 37) päättänyt seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksen johtokunnan esityksen mukaisesti, että
1) Uudet luottamushenkilöt ja valmistelevat virkamiehet koulutetaan LAVAasiaan esim. valtuustoseminaarin yhteydessä. Tärkeää on painottaa LAVA:n juridista velvoittavuutta. Koulutusvaihtoehtoja on useita: hiippakunnallisia, kokonaiskirkon asiantuntijoita tai sitten oman seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksen sekä kasvatuksen pappeja.
2) YKN nimeää yhden jäsenensä LAVA-henkilöksi, joka seuraa vireille tulevia
asioita varhaiskasvatuksen johtajan kanssa lasten ja nuorten edun mukaisesti.
3) Kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto nimeää LAVA-vastaavan sekä
luottamushenkilöistä että viranhaltijoista.
4) Edellisen toteutuessa LAVA-vastaaviksi nimettyjen viranhaltijoiden tulee
saada tietoonsa ko. hallintoelimen asialista samalla kun päättäjät saavat esityslistan. Tarvittaessa luottamushenkilö ja viranhaltija konsultoivat tosiaan listan
LAVA-näkökulmaan liittyen.
5) Paikallisseurakuntien LAVA-viranhaltijat sekä seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksen esimiehet muodostavat tiimin, joka kokoontuu tarvittaessa.
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Esityslista/pöytäkirja
2-2019
YKN on valinnut 6.2.2019 lavayhteyshenkilöksi Sirpa Nurkkala-Kilpiäisen eo.
kohdan 2 mukaisesti.
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto nimeää keskuudestaan Joutsenon seurakunnan LAVAvastaavan. Joutsenon seurakunnan viranhaltijoista LAVA-vastaavaksi nimetään
Anna Kärri.

SN:
Seurakuntaneuvosto valitsi keskuudestaan LAVA-vastaavaksi Ulla Heimosen.
Joutsenon seurakunnan viranhaltijoista LAVA-vastaavaksi nimettiin Anna
Kärri.
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 19.20

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa 0 / 0 2019

_______________________________________________________
Tero Kalpio
puheenjohtaja

______________________________________________________
Arja Partanen
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä
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Esityslista/pöytäkirja
2-2019

SEURAKUNTANEUVOSTO

Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tarkastaneet tämän Joutsenon seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 2/ 2019 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa /

2019

_______________________________________________________
Sami Jokelainen

___________________________________________________________
Leila Korte

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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