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Aika

Tiistai 9.10.2018 klo 18.00 – 19.53

Paikka

Joutsenon seurakuntakeskus

Läsnä

Muut läsnäolijat
Poissa

Tero Kalpio
Jaakko Arminen
Antti Jarva
Tiina Jokelainen
Leila Korte
Seppo Martikka
Kaarina Marttila
Ilkka Pöyhönen
Kimmo Reponen
Ilkka Tiimo
Sari Toikka
Urho Tujula
Virva Kettinen

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapj. saapui klo 18.45 § 46 aikana
jäsen
varajäsen

Arja Partanen

pöytäkirjanpitäjä

Ulla Heimonen

Ykn: jäsen

Käsiteltävät asiat:
42 §
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00.

43 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1§ ja 2§:

SN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti alkuhartauden. Laulettiin virsi
548.

”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.

Pöytäkirjantarkastajat
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44 §
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

Esityslista/pöytäkirja
5-2018

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

45§
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan esitys:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
SN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäämällä pykälään 48 Muut
mahdolliset asiat:
1. Ulkomaanpäiväraha

46 §
Joutsenon seurakunnan
toimintasuunnitelmat
vuosille 2019-2021

Seurakunnan työmuotojen työalavastaavat ovat laatineet toimintasuunnitelmat vuosille 2019-2021. Lisäksi kirkkoherra on laatinut toimintasuunnitelmayhteenvedon vuosille 2019-2020.
Puheenjohtajan esitys:
1. Joutsenon seurakunnan ystäväseurakuntatyön toimintasuunnitelma
liitetään osaksi Lappeenrannan seurakuntayhtymän ystäväseurakuntatyön
1.
toimintasuunnitelmaa. Seurakuntaneuvosto hyväksyy ystäväseurakuntatyön toimintasuunnitelman (liite 1) ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi.
2. Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan työmuotojen (kasvatus-,
musiikki-, diakonia- ja lähetystyön sekä Etelä-Karjalan Palvelevan Puhelimen) laatimat toimintasuunnitelmat (liitteet 2-8).
3. Seurakuntaneuvosto hyväksyy kirkkoherran laatiman Joutsenon seurakunnan toimintasuunnitelmayhteenvedon (liite 9) ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi.

SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat
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47 §
Joutsenon seurakunnan
talousarviosuunnitelma
vuodelle 2019

Esityslista/pöytäkirja
5-2018

Lappeenrannan seurakuntayhtymän talousjohto on määritellyt Joutsenon seurakunnan talousarvioraamiksi 716 050 € vuodelle 2019.
Kirkkoherra ja työalavastaavat ovat laatineet työmuodoille talousarviosuunnitelman vuodelle 2019.
Joutsenon seurakunnan menokehyksen loppusumma on 85 000 € pienempi
kuin vuoden 2018 budjetissa. Määrärahojen pienentämisen taustalla on koko
seurakuntayhtymän negatiivinen talous- ja jäsenkehitys.
Määrärahojen pieneneminen ei jättänyt muuta vaihtoehtoa kuin todeta (SN
28.08.2018) tarpeelliseksi aloittaa Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen tuta-menettely, jotka on käytävä henkilöstön kanssa yhteistyön hengessä
yksimielisyyden saavuttamiseksi arvioiden käsillä olevan asian perusteita,
vaikutuksia ja vaihtoehtoja jos on mahdollista että tulevat päätökset saattavat
koskettaa työntekijöiden osa-aikaistamisia tai lomautuksia.
Tuta-neuvottelujen lopputulemana oli, että tarvittaessa koko henkilökunnan
(pl. kirkkoherra ja pääluottamusmies) maksimissaan kolmen viikon lomautuksilla voidaan saavuttaa noin 22 600 €:n säästö. Kuitenkin budjetin valmistelussa pyritään löytämään myös muita vaihtoehtoja.
Erittäin huolellisen ja kriittisen taloussuunnittelun kautta toimintamenoista on
mahdollista tehdä kaikkiaan 71 830 €:n leikkaukset. Lisäksi on suunniteltu,
että pyrimme nostamaan vuokratulojamme 7 000 €. Jäljelle jäävä vaje on
6170 €, joka vastaisi vain vajaan viikon lomautuksia.
Tuo 6170€ on mahdollista kattaa Joutsenon seurakunnan diakonia- ja yhteisvastuurahastosta niin, että sekä diakonia-avustuksista että osa tietyistä diakoniatyön kohderyhmilleen suunnittelemasta toiminnasta toteutetaan vuonna
2019 rahaston varoista. (Rippikoulutyö: diakonia-avustukset 600€, diakoniatyö: diakonia-avustukset 3 000€, muut avustukset 200€, sisäiset ruokapalvelukulut 2 070€, elintarvikkeet 300€).
(Seurakunnan diakonia ja yhteisvastuurahaston säännöt: § 2: ”Lisäksi muita
varoja voidaan käyttää katastrofiapuun, talousarvion avustustilin ylitysten
kattamiseen, ja toiminnan erilaisiin kohteisiin esim. korvamerkittyyn toimintaan niin kuin näissä säännöissä sanotaan.” Diakoniatyön budjetin sisäiset ruokapalvelukulut ja elintarvikkeet ovat erilaisten tilaisuuksien kautta tai suoraan
seurakuntalaisille tarjottua ruokaa ja tarjoilua, esim. joulujuhlat.)
Rahaston käyttö mahdollistaa vuoden 2019 toiminnan ilman lomautuksia.
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy Joutsenon seurakunnan talousarviosuunnitelman vuodelle 2019 (liite 10) ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Joutsenon seurakunta sitoutuu
kasvattamaan seurakunnan alueella olevien kiinteistöjen kautta tulevia tuloja
tavoitteenaan 7000€.
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Esityslista/pöytäkirja
5-2018

SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
48 §
Muut mahdolliset asiat

1. Ulkomaan päiväraha
Lähetyssihteeri Katriina Pyyhtiä ja kappalainen Sirpa Kiviniemi-Rosqvist ovat
käyneet 16.-19.8.2018 ystäväseurakunta retkellä Viron Avinurmessa ja Tartossa.
He anovat ko. matkan ajalle ulkomaanpäivärahaa, joka on 53€/vrk (liite 11)
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto myöntää Katriina Pyyhtiälle ja Sirpa KiviniemiRosqvistille virkamatkan ajalta ulkomaanpäivärahan KirVESTESin määräysten
mukaisesti.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

49 §
Tiedoksi
50 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

51 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.53.

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa 10/10 2018

_______________________________________________________
Tero Kalpio
puheenjohtaja

______________________________________________________
Arja Partanen
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastaminen

Esityslista/pöytäkirja
5-2018

Olemme tarkastaneet tämän Joutsenon seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 5 / 2018 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa 11 /10 2018
_______________________________________________________
Seppo Martikka

Pöytäkirjan nähtävänä olo

___________________________________________________________
Kaarina Marttila

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Joutsenon seurakuntatoimistossa
12/10 - 29/10 2018, minkä todistan
Lappeenrannassa 10/10 2018
_________________________________________________________
Tero Kalpio, kirkkoherra

Tiedustelut

Kirkkoherra Tero Kalpio, puh. 040 3126 700, tero.kalpio@evl.fi
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