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Käsiteltävät asiat:
26 §
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00.

27 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1§ ja 2§:

SN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti hartauden. Veisattiin virsi
571:1-3.

”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.
28 §
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

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

29 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

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

30 §
Kolehtisuunnitelma
2.7.-31.12.2017

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 2.7. – 31.12.2017 (liite 1).
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

31 §
Suomen Lähetysseuran
vuosikokousedustajat

”Lähetystyön tukiryhmän kokous 22.2.2017
Kohta 2: Virallisten edustajien valitseminen Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Turkuun 20.5.2017, sekä keskusteleminen matkasta Lähetysjuhlille
ja Kirkkopäiville Turkuun ajalla 19.5.-21.5.2017.
Virallisiksi edustajiksi valittiin Leena Frosti ja Sirpa Kiviniemi-Rosqvist. Varalle valittiin Anneli Kymäläinen ja Veikko Frosti. Virallisille edustajille maksetaan matka majoituksineen. Virallisille edustajille ja varahenkilöille kustannetaan osallistujapassi Kirkkopäiville. Lisäksi aktiivisille vapaaehtoisille kustannetaan puolet osallistujapassista, mikäli heillä on halukkuutta osallistua ohjelmaan.
-------------
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Puheenjohtajan esitys:
Hyväksytään lähetystyön tukiryhmän esityksen mukaisesti.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
32 §
Muistomerkki

Lions Club Joutseno anoo lupaa pystyttää ”Joutseno 1639” muistomerkin
Joutsenon kirkon viereen Suomi 100 v juhlavuoden kunniaksi (liite 2).
Puheenjohtajan esitys:
Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyy anomuksen muistomerkin pystyttämisestä anomuksen mukaiseen paikkaan.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

33 §
Palkan erityinen peruste

Kanttori Toni Pussinen hoitaa Lappeenrannan seurakuntayhtymän alueella
urkujen virittämiseen, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Kyseiset
tehtävät edellyttävät erikoistunutta ammattitaitoa ja kokemusta. Ne eivät
sisälly ko. viran tehtävänkuvaukseen.
”Viranhaltijan peruspalkka on määritettävä tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa korkeammaksi, jos tehtävään liittyvä erityinen peruste sitä edellyttää. Erityisellä perusteella tarkoitetaan sellaista tehtävään liittyvää vaatimusta, joka jää tehtävän vaativuutta kuvaavissa kriteereissä huomioon ottamatta. Tämä ylitys merkitään peruspalkan erityiseksi osaksi.”(evl.fi)
Puheenjohtajan esitys:
Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää henkilöstöasiain johtokunnalle, että se aloittaa valmistelemaan Toni Pussiselle maksettavaa peruspalkan erityistä osaa, joka maksetaan 01.05.2017 alkaen.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

34 §
Työhuoneiden uusiminen
Joutsenon seurakuntakeskuksessa

Joutsenon seurakuntakeskuksen työhuonejärjestelyt ovat olleet osin
ongelmalliset jo vuosien ajan. Ehkä haastavin tilanne on ollut
diakoniatyöntekijöillä, jotka ovat työskennelleet yhteisessä huoneessa.
Myös työsuojeluvaltuutettu on kiinnittänyt tilanteeseen huomiota. Myös
vanhat epäergonomiset kalusteet ovat saaneet työntekijät oirehtimaan.
Tiloissa on myös runsaasti kohtaamisia seurakuntalaisten kanssa.
Seurakunnan tyky-päivässä 02.11.2016 ideoitiin uutta työhuonejärjestystä
ja työskentely jatkui syksyllä kirkkoherran kokoon kutsumassa
työhuonetyöryhmässä. Lopputuloksena oli suunnitelma, jossa kanttorit
siirtyvät kokoushuoneeksi nimettyyn huoneeseen, lähetyssihteeri
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kanttoreilta vapautuvaan huoneeseen ja toinen diakoniatyöntekijä
lähetyssihteeriltä vapautuvaan huoneeseen.
Tehtävien muutosten suurimmat kustannukset tulevat tarvittavan
kalustuksen uusimisesta työhuoneisiin.
Kustannukset työmuodoittain:
Lähetystyö ja palveleva puhelin 6081,75€
Diakoniatyö 4580,15€
Musiikkityö 8412,15€
Seurakuntatoimisto 1439,46€
Seurakuntakeskuksen uusien työhuoneiden kalustus rahoitetaan siten, että
seurakunta sitoutuu alittamaan käyttötalousbudjettina 20.500 eurolla ja
vastaava summa siirretään investointiosaan. Viime vuosina pienentyneiden
palkkamenojen vuoksi investointi voidaan tehdä seurakunnan talousarvion
määrärahan puitteissa.
Taloussääntö 5§
”Talousarvion muutokset on esitettävä yhteiselle kirkkovaltuustolle
talousarviovuoden aikana.”
Puheenjohtajan esitys:
Työhuoneiden kalustamiseen liittyvät laskut hyväksytään.
Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle
kirkkovaltuustolle Joutsenon seurakuntaneuvoston esityksen mukaisesti,
että vuoden 2017 investointiosaan lisätään 20.500 euroa Joutsenon
seurakuntakeskuksen työhuoneiden uusimiseen. Joutsenon seurakunta
sitoutuu alittamaan vastaavalla summalla vuoden 2017
käyttötalousbudjetin.

SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

35 §
Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

36 §
Tiedoksi

Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä
Neuvottelupäivä pidetään lauantaina 14.10.2017 Ruokolahdella.
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Sähköinen
ilmoittautuminen
viimeistään
2.10.2017
osoitteessa
www.seurakuntaopisto.fi/agricola.
Päivän ohjelma jaetaan seurakuntaneuvoston jäsenille tiedoksi (liite 3).
37 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

38 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa 24/5 2017

_______________________________________________________
Tero Kalpio
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaminen

______________________________________________________
Arja Partanen
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet tämän Joutsenon seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 3 / 2017 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa 24 / 5 2017

________________________________________________________
Sari Toikka
Pöytäkirjan nähtävänä olo

___________________________________________________________
Urho Tujula

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Joutsenon seurakuntatoimistossa
26_/5 - 12/6 2017, minkä todistan
Lappeenrannassa 24 / 5 2017
_________________________________________________________
Tero Kalpio, kirkkoherra
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