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KOKOUSKUTSU

2/2017

KIRKKONEUVOSTO

Kokousaika

22.02.2017 klo 17.00

Kokouspaikka

Joutsan seurakuntakoti

Käsiteltävät asiat §
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Kokouksen työjärjestys
Ostotarjous määräalasta Kirkkoherran virkatalo tilasta Luhangassa
Harri Hautalan opintovapaa-anomus
Harri Hautalan opintovapaan sijainen ajalle 1.9.2017-31.5.2019
Rukous samaa sukupuolta olevien avioparien kanssa 1.3.2017 alkaen.
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 28.2.- 14.3.2017

Puheenjohtaja
Tuula Leppämäki

Julkipanotodistus
Tämä kokouskutsu on julkaistu seurakunnan ilmoitustaululle 15.2.2017

Ilmoitustaulunhoitaja
Tuija Salo
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Jäsenet
Leppämäki Tuula, pj.
Jaakkola Teuvo, varapj.
Eskelinen Sakari
Niinikoski Aila
Oksanen Petteri
Talja Aarre
Temisevä Liisa
Vilander AnnaMarja
Vilkman Pirkko
Muut saapuvilla olleet
Kallioinen Matti, kvalt. pj.
poistui § 25 aikana klo 17.50
Kuitunen Teuvo, kvalt, varapj.
Nuto Annukka, Leivonmäen kappelin pappi
poissa
Hautala Harri, Luhangan kappelin pappi
esteellinen § 24
Lehtimaa Eija, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Asiat

19 – 28 §

Pöytäkirjan allekirjoitus
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme
Tarkastusaika ja –paikka 27.2.2017 kirkkoherran virasto

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 28.2.-14.3.2017

Allekirjoitus
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19 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

20 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

21 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aila Niinikoski ja Petteri Oksanen

22 § Kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Muissa asioissa kirkkoherran ilmoitusasiat.

Pöyt. tark. __________ __________
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23 § Ostotarjous määräalasta Kirkkoherran virkatalo tilasta Luhangassa

Kneuv. 29.9.2016 § 77
Hilkka ja Hannu Peltonen ovat tehneet seurakunnalle ostotarjouksen 2,6 ha määräalasta
Kirkkoherran virkatalosta Luhangan kunnan Lempäänkylästä. He tarjoavat määräalasta
12 000,00 euroa. Liite kneuv. 29.9.2016 § 77.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti pyytää hinta arvion määräalasta.
Kneuv. 18.1.2017 § 18
Seurakunta pyysi hinta-arvion tontista Päijänteen metsänhoitoyhdistykseltä
Liite 1 kneuv 18.1.2017 § 15
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee vastatarjouksen 16 000 euroa.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Hilkka ja Hannu Peltonen ovat hyväksyneet seurakunnan vastatarjouksen 16 000 euroa, 2,6 ha:n määräalasta Kirkkoherran virkatalo tilasta Luhangassa 435-402-9-10. Liite 1 kneuv 22.2.2017 § 23
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy 2,6 ha:n suuruisen määräalan
Kirkkoherran virkatalo tilasta 435-402-9-10 Hilkka ja Hannu Peltoselle 16 000 euron kauppahinnalla.
Päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy 2,6 ha:n suuruisen määräalan Kirkkoherran virkatalo tilasta 435-402-9-10 Hilkka ja Hannu Peltoselle 16 000 euron kauppahinnalla.
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24 § Harri Hautalan opintovapaa-anomus
Seurakuntapastori Harri Hautala on lähettänyt Kirkkoneuvostolle opintovapaa-anomuksen 25.1.2017,
liite 1 kneuv
22.2.2017 § 24. Harri Hautala pyytää puoltavaa lausuntoa kirkkoneuvostolta voidakseen anoa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta opintovapaata ajalle 1.9.2017 -31.5.2019 tohtorikoulun suorittamista varten. Hänen tarkoituksensa on palata takaisin seurakunnan palvelukseen 1.6.2019 alkaen.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että seurakuntapastori Harri Hautalalle myönnetään opintovapaata ajalle 1.9.2017 – 31.5.2019.
Seurakuntapastori Harri Hautala poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että seurakuntapastori Harri Hautalalle myönnetään opintovapaata ajalle 1.9.2017 – 31.5.2019.
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25 § Harri Hautalan opintovapaan sijainen ajalle 1.9.2017-31.5.2019
Seurakuntapastori Harri Hautala anoo Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta opintovapaata ajalle
1.9.2017 - 31.5.2019.
Luhangan kappelineuvoston edustajat Teuvo Jaakkola ja AnnaMarja Vilander ovat haastatelleet
1.2.2017 yhdessä kirkkoherra Tuula Leppämäen ja Luhangan kappelin seurakuntapastori Harri Hautalan kanssa Luhangan kirkonkylässä asuvaa pastori Kirsi Pohjolaa. Kirsi Pohjola asuu Luhangassa ja on
myös yhteiskuntatieteiden tri. Kirsi Pohjola on halukas toimimaan Harri Hautalan viransijaisena ajalla
1.9.2017 -31.5.2019. Haastattelun perusteella Luhangan kappeliseurakunta esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että Kirsi Pohjola valitaan Harri Hautalan opintovapaasijaiseksi ajalle 1.9.2017 31.5.2019, liite 1 kneuv 22.2.2017 § 25
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori
Kirsi Pohjola määrätään Harri Hautalan viransijaiseksi ajalle 1.9.2017 – 31.5.2019.
Päätös:
Kirkkoneuvosto esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori Kirsi Pohjola määrätään
Harri Hautalan viransijaiseksi ajalle 1.9.2017 – 31.5.2019.
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26 § Rukous samaa sukupuolta olevien avioparien kanssa 1.3.2017 alkaen
Eduskunta hyväksyi 28.11.2014 muutoksen avioliittolakiin, jonka myötä avioliittolaki koskee ”kahta
henkilöä” eikä vain ”naista ja miestä” (1:1§, 1mom). Muutoksen tullessa voimaan 1.3.2017 avioliittoon voidaan vihkiä samaa sukupuolta olevat parit. Eduskunnan lakivaliokunnan mietinnössä
(14/2014) korostettiin, että lainmuutoksella ei puututa kirkkojen eikä uskonnollisten yhdyskuntien oikeuteen toimittaa avioliittoon vihkimisiä ja määrätä itse näiden ehdoista sekä muodoista.
Piispainkokous on julkaissut pastoraalisen ohjeen vapaamuotoisesta rukouksesta parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan 9.2.2011, liite 1 kneuv 22.2.2017 § 26. Piispainkokous on julkaissut seurakuntia ja papistoa varten selonteon avioliittolain muutoksen johdosta 31.8.2016. Seurakunnan papisto on tutustunut edellä mainittuihin julkaisuihin. Papisto on sitä mieltä yksimielisesti, että
rukouksessa samaa sukupuolta olevien avioparien kanssa ja heidän puolestaan pitäisi noudattaa piispainkokouksen 9.2.2011 julkaisemaa pastoraalista ohjetta 1.3.2017 alkaen.
Rukousohjeen mukaan pappi tai muu kirkon työntekijä rukoilee vapaasti tai käyttää harkintansa mukaan kirkon rukousperinteeseen sisältyvää aineistoa. Rukous perustuu yhteiseen sopimiseen ja kirkon
työntekijän vapaaseen harkintaan eikä synnytä uusia virkavelvollisuuksia kirkon työntekijälle tai seurakunnalle. Koska kyseessä ei ole avioliiton vihkimiseen rinnastuva kirkollinen toimitus, rukouksessa
ei käytetä avioliiton vihkimiseen tai sen siunaamiseen kuuluvia erityisiä osia.
Kirkkoherra ja kirkkoneuvosto vastaavat yhdessä kirkkotilojen käytöstä tässä tapauksessa ja yleensäkin. Ohjeessa mainitaan: "Rukous voidaan toteuttaa yksityisesti tai yhteisöllisesti siten kuin asianomaiset yhdessä sopivat. Kirkon käytöstä päätetään paikallisesti seurakunnassa kirkkojärjestyksen mukaan." Kirkkoherra, kappalainen ja seurakuntapastori ovat sitä mieltä, että rukous voidaan toteuttaa
kirkossa tai muussa seurakunnan tilassa.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnassa käytetään piispainkokouksen
9.2.2011 julkaisemaa pastoraalista ohjetta (Vapaamuotoinen rukous parisuhteensa rekisteröineiden
kanssa ja heidän puolestaan) rukoiltaessa samaa sukupuolta olevien avioparien kanssa ja heidän puolestaan uuden avioliitolain tullessa voimaan 1.3.2017. Edelleen kirkkoneuvosto päättää, että rukous
voidaan toteuttaa, missä tahansa seurakunnan tilassa. Samaa sukupuolta olevat parit ovat tervetulleita
kaikkeen kirkon toimintaa ja heitä tulee kohdella perheenä, vaikka heidän avioliittonsa onkin solmittu
muussa kuin kirkon järjestyksessä.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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27 § Muut asiat
Kirkkoherran ilmoitusasiat:
-

Kilpailukykysopimuksen mukainen 24 tunnin vuotuinen työajan lisääminen
Kirkkoherran päätös nro 4/2017, Seurakuntasihteeri tulee töihin 15 min. aiemmin kaksi kertaa
viikossa. Muut työntekijät käyttävät 24 tunnin työaikalisäyksen perehtymällä uuteen ajanvarausjärjestelmään Kartinaan

-

16.-17.4.2017 Uuden testamentin läpilukeminen Joutsan kirkossa
Kirkkoneuvosto otti yhden lukuvuoron.
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JOUTSAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2017

22.2.2017

Sivu 23

KIRKKONEUVOSTO

28 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50 ja antoi oikaisuvaatimusohjeen.

Pöyt. tark. __________ __________

