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Käsiteltävät asiat:
47 §
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00.
SN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

48 §
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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Esitys:
Todetaan läsnäolijat ja kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.
SN:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

49 §
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Tarkastusvuorossa ovat Leena Porthén ja Mika Puronhaara.
Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
SN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Pöyhönen ja Mika Puronhaara.

50 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

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 lisäämällä pykälään 56 Muut mahdolliset asiat 56.1. Streamauslaitteiden hankinta kirkkoon 56.2. Rauhan hautausmaan joulunajan hautakynttilät.

51 §
Lähetystyön anomus

Seurakuntayhtymän seurakuntien lähetystyöstä vastaavat ovat tehneet yhteisen anomuksen kunkin seurakunnan seurakuntaneuvostolle seurakuntien lähetystyön toimintamäärärahojen käytöstä lähetysjärjestöjen tukemiseen korona-aikana. Joutsenon osuus on 750 €. Liite 1.
Esitys:
Hyväksytään liitteen mukainen anomus.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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52 §
Kolehtisuunnitelma
1.1. – 30.6.2021

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).
Esitys:
Hyväksytään kolehtisuunnitelma ajalle 1.1.- 30.6.2021. Liite 2 jaetaan kokouksessa.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti liite 2.

53 §
Kanttorin virka

Lappeenrannan seurakunnassa on kaksi ja puoli kanttorin virkaa. Puolikas on
yhteinen Sammonlahden srk:n kanssa. Lappeenrannan seurakunnan A-kanttorin viranhaltija on jäänyt eläkkeelle 1.12.20.
Joutsenon seurakunnassa on kaksi kanttorin virkaa.
Lappeenrannan ja Joutsenon seurakuntien kirkkoherrat ovat käyneet keskusteluja siitä, että seurakunnat yhdistäisivät voimia ja saisivat siten säästöjä henkilöstökuluissa. Seurakunnat voisivat perustaa yhdessä uuden yhteisen viran,
jota alkaisi hoitaa Toni Pussinen, ja joka palvelisi molempia seurakuntia
(50/50) ja olisi laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä (vanhempi termi A-kanttori) virka.
Kirkkoherra Tero Kalpio on Joutsenossa keskustellut Joutsenon seurakunnan
kanttoreiden kanssa yhteistoiminnan periaatteen mukaisesti esitetyistä työjärjestelyistä. Liite 3.
Esitys:
1) Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää, että Lpr:n srky:n ykv
lakkauttaa Joutsenon seurakunnan kanttorin viran.
2) Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää, että Lpr:n srky:n ykv
perustaa uuden Lappeenrannan ja Joutsenon seurakuntien laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran.
3) Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää, että Lpr:n srky:n ykv
siirtää Joutsenon kanttorin perustettuun uuteen virkaan.
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SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Nykyisiä kanttoreiden tehtäviä ei voi hoitaa 1,5 kanttorin viralla, vaan tarvitaan sijaisten käyttöä. Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin virkapaikka sijaitsee Joutsenossa.

54 §
Virkavapaus
55 §
Seurakuntapastorin virka

Pastori Aki Lasonen on Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä (252 §, 18.11.2020) nimetty yhdistettyyn kokoaikaiseen oppilaitostyön ja kansainvälisen vastuun virkaan. Aki Lasonen on aikaisemmin hoitanut sekä Joutsenon seurakuntapastorin että srky:n oppilaitospastorin virkoja molempia 50% työajalla. Aki on jättänyt Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulille ilmoituksen irtisanoutumisesta Joutsenon seurakunnan seurakuntapastorin virasta. Tuomiokapituli tekee asiasta päätöksen.
Joutsenon seurakunnassa on jäämässä yhteensä yksi kokonainen papinvirka
täyttämättä (50% srk-pastori ja 50% kappalainen). Käytännössä yli 7000 seurakuntalaisen seurakunta ei pysty selviytymään tehtävistään 2,5 papilla.
Viran täyttö olisi siis ensiarvoisen tärkeää ja käytännön syistä se voi olla selkein
täyttää 100% seurakuntapastorin virkana. Lopputulemana Joutsenon seurakunnassa olisi kuitenkin 3,5 pappia, kuten nyt jo muutamien vuosien ajan aiemminkin.
Virkaan liittyvinä työaloina ovat sekä diakoniatyön että lapsityön yhteyshenkilönä toimiminen. Virka voitaisiin pyrkiä täyttämään joko 1.2. tai 1.3. alkaen.
Virkojen avaamisesta päättää srky:n yhteinen kirkkoneuvosto ja viranhoitomääräyksen virkaan antaa seurakunnan esityksen pohjalta Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapituli.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto esittää srky:n yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se myöntää luvan täyttää Joutsenon seurakunnan seurakuntapastorin virka 100 % työajalla.
Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan haastattelutyöryhmän (kirkkoherra ja 2 seurakuntaneuvoston jäsentä), joka valmistelee rekrytointia, haastattelee hakijat ja tekee esityksen valinnasta seurakuntaneuvostolle.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Haastattelutyöryhmään valittiin kirkkoherra
Tero Kalpio, Ulla Heimonen ja Mika Puronhaara.

56 §
Muut mahdolliset asiat

56.1.
Esitys:
Hankitaan kirkkoon streamauslaitteet. Liite 5.

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 5

SEURAKUNTANEUVOSTO

Esityslista/pöytäkirja
5-2020
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
56.2.
Esitys:
Seurakunta osallistuu Rauhan hautausmaan joulunajan hautakynttilöiden hankintaan.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

57 §
Tiedoksi

Ei ollut.

58 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

59 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.49

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa _____/_____ 2020

_______________________________________________________
Ulla Heimonen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaminen

______________________________________________________
Arja Partanen
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet tämän Joutsenon seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 5 / 2020 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa ______/_____ 2020
_______________________________________________________

___________________________________________________________
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Ilkka Pöyhönen

Pöytäkirjan nähtävänä olo

Mika Puronhaara

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Joutsenon seurakuntatoimistossa
10.12. – 30.12.2020, minkä todistan
Lappeenrannassa _____/_____ 2020
_________________________________________________________
Tero Kalpio, kirkkoherra

Tiedustelut

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