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Aika

Tiistai 27.8.2019 klo 18.00 – 19.30

Paikka

Joutsenon seurakuntakeskus

Läsnä

Muut läsnäolijat

Poissa

Tero Kalpio
Jaakko Arminen
Ulla Heimonen
Tuomo Kuparinen
Seppo Martikka
Mika Puronhaara
Kimmo Reponen
Ilkka Tiimo
Sari Toikka
Leena Porthén

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

Arja Partanen

pöytäkirjanpitäjä

Antti Jarva
Sami Jokelainen
Leila Korte
Ilkka Pöyhönen

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Käsiteltävät asiat:
30 §
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00.
SN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti hartauden. Veisattiin virsi
548.

31 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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”.
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Puheenjohtajan esitys:
Todetaan läsnäolijat ja kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.
SN:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
32 §
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

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

33 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan esitys:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
Todetaan lisäksi, että asiakohtien valmisteluissa on otettu huomioon kirkollisen viranomaisen lapsivaikutuksen arviointivelvollisuus (KJ 23:3). Mahdolliset
esille tulleet erityiset lapsivaikutukset on kirjattu ao. asiakohtien esittelytekstiin.
SN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

34 §
Virkavapaa-anomus

Nuorisotyönohjaaja Anna Kärri anoo virkavapaata ajalle 01.09.2019 –
31.07.2020 toimiakseen Nuori Kirkko ry:n Itä-Suomen aluekouluttajana (liite
1).
Anna Kärrille on aikaisemmin myönnetty virkavapaata ajalle 01.01. –
31.08.2019 saman tehtävän hoitamista varten.
Lappeenrannan seurakunnissa linjana on ollut, että yli yhden vuoden mittaisia
virkavapaita myönnetään vain lähetysjärjestöjen ja muiden kirkollisten järjestöjen tai kirkon tehtävien hoitoa varten.
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Nuori kirkko ry. on evankelis-luterilaisten seurakuntien muodostama palvelujärjestö, jonka toiminta kattaa koko kasvun kaaren vauvasta nuoriin aikuisiin.
Anna Kärri on perustellut asian hyvin hakemuksessaan ja työ tulee olemaan
seurakuntia laajemminkin hyödyttävää työtä. Koska työ on selkeästi kirkon
omaa työtä ja virkavapauksien kesto yhteensäkin noin 1,5 vuotta, virkavapaan
myöntäminen on aivan perusteltua.
Koska Anna Kärrin virkavapaa-anomus tuli keskellä kesää, kirkkoherra on
myöntänyt ensimmäisen 3kk:n virkavapaan viranhaltijapäätöksellä (ts. 01.09.
– 30.11.2019, päätös 234/2019) käytännön syistä.
Anna Kärri tarvitsee virkavapaan ajaksi sijaisen, jotta Joutsenon seurakunnan
kasvatuksen työala pystyy toimimaan normaalisti. Sijaisen palkkaamisesta ei
koidu ylimääräisiä kustannuksia sillä virkavapaa on palkaton.
Syys-loka-marraskuun ajaksi kirkkoherra on palkannut viranhaltijapäätöksellä
Niina Korven (sosionomi amk) vs. nuorisotyönohjaajaksi, jotta syksyn toiminta
nuorten parissa pääsee lähtemään normaalisti käyntiin (päätösnumero
238/2019).
Puheenjohtajan esitys:
Anna Kärrille myönnetään palkatonta virkavapaata nuorisotyönohjaajan virasta 1.12.2019 – 31.7.2020.
Seurakuntaneuvosto tekee päätöksen sijaisen palkkaamisesta Anna Kärrin virkavapaan ajalle.
SN:
Anna Kärrille myönnettiin palkatonta virkavapaata nuorisotyönohjaajan virasta 1.12.2019 – 31.7.2020. Myönnettiin kirkkoherralle mahdollisuus palkata
Niina Korpi (sosionomi amk) Anna Kärrin virkavapaan ajalle.

35 §
Seurakuntapastorin
virka

Klaus Kallioranta on irtisanoutunut Joutsenon seurakunnan seurakuntapastorin (50% työaika) virasta ja hän on lopettanut työt meillä 31.05.2019. Kesä- ja
heinäkuun ajan ko. virkaa on hoidettu tilapäisjärjestelyin.
Kirkkoherran päätöksellä pastori Teija Liukko toimii vt. seurakuntapastorina
ajalla 01.08. – 30.09.2019 (päätösnumero 236/2019).
Tyhjäksi jääneitä virkoja ei yleensä pidetä suotavana pitää tyhjinä pitkään,
vaan päätökset joko viran täytöstä tai lakkauttamisesta järkevän ajan sisällä.
Kyseiseen seurakuntapastorin virkaan kuuluva työ on kuitenkin luonteeltaan
aivan seurakunnassa tehtävän työn ytimessä ja viranhoitoon liittyy paljon nimenomaan papillisia tehtäviä. Siksi viran täyttöä voi pitää seurakunnan perustehtävän kannalta perusteltuna.
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Viime aikoina seurakuntapastori Aki Lasonen on hoitanut omaa virkaansa osaaikaisesti (50%) ja toisen puolen työajastaan käyttänyt oppilaitospastorin sijaisena toimimiseen. Kyseisinä aikoina Klaus Kallioranta toimi Joutsenossa 100%
työajalla. Käytäntö on ollut käytännössä erittäin toimiva. Seurakuntayhtymän
johtavat viranhaltijat ovat keskustelleet siitä, että I oppilaitospastorin irtisanouduttua kesällä 2019 järjestelystä voisi tehdä pysyvän.
Jos näin tehtäisiin, Aki Lasonen toimisi 50/50 seurakunta- ja oppilaitostyössä.
Koska Aki Lasosen työpanos vähenee pysyvästi, nyt tyhjänä oleva seurakuntapastorin virka voitaisiin täyttää kokoaikaisesti. Käytännössä Lappeenrannan
seurakuntayhtymälle tulisi säästöä 50% oppilaitospastorin palkan verran. Kuten sanottu, järjestely on toiminut hyvin käytännössä.
Joutsenon seurakunnan tulee kuitenkin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle,
että meidän seurakuntapastorimme virka saadaan täyttää. YKN tekee asiaankuuluvat päätökset oppilaitospastorin virkaan liittyen. Aki Lasosen tehtävänkuvausta muutetaan siten, että työ jakautuu sekä seurakunta- että oppilaitostyöhön.
Puheenjohtajan esitys:
Joutsenon seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa
täyttää seurakuntapastorin viran kokoaikaisesti avoimen haun kautta.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

36 §
Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

37 §
Tiedoksi

1. Seuraava kokous ti 8.10.2019 klo 18.

38 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

39 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
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Lappeenrannassa ________/ ________ 2019

_______________________________________________________
Tero Kalpio
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaminen

______________________________________________________
Arja Partanen
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet tämän Joutsenon seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 3/ 2019 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa ________ /________ 2019

_______________________________________________________

Pöytäkirjan nähtävänä olo

___________________________________________________________

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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