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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

23.1.2019 klo 17.10 – 18.41

Paikka

Joutsan seurakuntakoti, Jousitie 42 (kirkkosali)

Läsnä

Eskelinen Sakari
Hujanen Pekka
Hytönen Pekka
Jaakkola Teuvo
Kiviö Pirkko
Kosonen Matti
Kovanen Pirjo
Kuitunen Teuvo
Långström Sirkka
Majanen Mikko
Malin Markku
Mäkinen Pirjo
Nieminen Niilo
Niinikoski Aila
Pohjola Kirsi
Talja Aarre
Temisevä Liisa
Uljamo Pekka
Virtanen Arto

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, puheenjohtaja 6-17 §
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
puheenjohtaja 1- 5§, jäsen
jäsen
jäsen

Kutsuttuna

Leppämäki Tuula
Varjonen Marko

kirkkoherra
vs. talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Asiat

1 – 17 §

Pöytäkirjan allekirjoitus

____________________________________________
Liisa Temisevä
puheenjohtaja 1-5 §

Pöytäkirjantarkastus

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

____________________________________________
Teuvo Jaakkola
puheenjohtaja 6-17 §

____________________________________________
Marko Varjonen
pöytäkirjanpitäjä

Joutsassa ____ / ____ 2019

____________________________________________
Sirkka Långström
pöytäkirjantarkastaja

____________________________________________
Markku Malin
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 28.1.2019 – 28.2.2019

____________________________________________
Elisa Jaakkola
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1§ Kokouksen avaus
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan valtuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu,
joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Esitys:

Kirkkoherra pitää alkuhartauden ja valtuuston iältään vanhin valtuutettu avaa kokouksen.

Päätös:

Kirkkoherra piti alkuhartauden ja Liisa Temisevä avasi kokouksen klo 17.10

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 8:5,2 mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kutsu valtuuston kokoukseen on postitettu 10.1.2019 sekä laitettu seurakunnan ilmoitustaululle nähtäväksi.
Puheenjohtajan päätösesitys
Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolomerkintöjen jälkeen kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Toimitettiin nimen huuto ja todettiin kokouksessa olevan läsnä 17/19 valtuutettua. Kokous totesi kokouksen
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
Puheenjohtajan päätösesitys
Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Långström ja Markku Malin.

4§ Kokouksen työjärjestys
Puheenjohtajan päätösesitys
Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Keskustelu

Valtuutettu Pirjo Mäkinen, että hänellä on neljä asiaa kokouksen muihin asioihin. Kirkkoherra sanoi, että hän
kertoo muissa asioissa kynttilänpäivän kirkkopyhästä ja vs. talouspäällikkö kertoi hänellä olevan kaksi asiaa
muihin asioihin; valtuutettujen koulutuksesta/ perehdyttäminen sekä kokouksista tiedottaminen

Päätös:

Hyväksyttiin asialista esityslistaksi lisäten muihin asioihin Pirjo Mäkisen neljä aloitetta, Kirkkoherran kirkkopyhä asia sekä vs. talouspäällikön valtuutettujen perehdyttäminen sekä kokouksista tiedottaminen
___________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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5 § Kirkkovaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunta 2019 – 2022
Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä.
Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia varajäseniä.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen
vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti
täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten.
Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa keskuudestaan toimikaudeksi 2019-2022 suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valitaan kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
__________

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan toimikaudeksi 2019-2022 suhteellisten vaalien toimittamista varten
vaalilautakunnan, johon valitaan kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Keskustelu

Valtuutettu Talja esitti, että varsinaisiksi jäseniksi valittaisiin Sakari Eskelinen, Teuvo Kuitunen ja Sirkka Långström sekä varajäseniksi Markku Malin, Mikko Majanen ja Pirkko Kiviö.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti valita suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2019
– 2022 seuraavasti:
Jäsen
Sakari Eskelinen
Teuvo Kuitunen
Sirkka Långström

varajäsen
Markku Malin
Mikko Majanen
Pirkko Kiviö

__________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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6 § Kirkkovaltuuston puheenjohtaja vuosille 2019-2020
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikautensa ensimmäisenä
ja kolmantena vuotena puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi.
Kirkkoherran päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosille 2019-2020.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
__________

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosille 2019-2020.
Keskustelu

Valtuutettu Pohjola esitti, että valtuuston puheenjohtajaksi vuosille 2019-2020 valitaan Teuvo Jaakkola.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi Teuvo Jaakkolan yksimielisesti valtuuston puheenjohtajaksi vuosille 2019 – 2020.

__________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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7 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja vuosille 2019-2020
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikautensa ensimmäisenä
ja kolmantena vuotena varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi.
Kirkkoherran päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosille 20192020.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
__________

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosille 2019-2020.
Keskustelu

Valtuutettu Temisevä esitti, että valtuuston varapuheenjohtajaksi vuosille 2019 – 2020 valitaan Pekka Hujanen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi Pekka Hujasen yksimielisesti valtuuston varapuheenjohtajaksi vuosille 2019 – 2020.
__________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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8 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja vuosille 2019-2020
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa toimitetaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja valittu erillisellä päätöksellä
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Kirkkoherran päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosille
2019-2020
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
__________

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosille 2019-2020.
Keskustelu:

valtuutettu Nieminen ehdotti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Pirjo Kovasta ja Pirjo Mäkinen ehdotti
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Teuvo Kuitusta. Keskustelun päätettyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaksi ehdotusta varapuheenjohtajasta. Puheenjohtaja totesi, että on toimitettava vaali.
Puheenjohtaja kertoi, että vaali suoritetaan enemmistövaalina ja suljetuin lipuin käyttäen äänestyslippua 1.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja kutsui Markku Malinin ja Sirkka Långströmin toimimaan vaalivirkailijoina.
Vaalissa annettiin 17 ääntä, joista Teuvo Kuitunen sai 10 ääntä ja Pirjo Kovanen 7 ääntä. Näin valituksi tuli
Teuvo Kuitunen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi Teuvo Kuitusen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosille 2019-2020.
__________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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9 § Kirkkoneuvoston jäsenet vuosille 2019-2020
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja valittu erillisellä päätöksellä
Kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän (7) kirkkoneuvoston jäsentä alkavaksi kaksivuotiskaudeksi
Kirkkoneuvoston jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon kirkkolain 23 luvun 8 § jonka mukaan
kirkollisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Yhdeksän
hengen suuruisessa elimessä tulee olla vähintään neljä miestä ja naista luottamushenkilöjäsenenä. Puheenjohtajaa ei voi laskea mukaan kiintiöön tehtävän ollessa sidottu virkaan.
Kirkkoherran päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuosille 2019-2020 seitsemän (7) kirkkoneuvoston
jäsentä ja suorittaa valinnan siten, että kirkkoneuvoston kokoonpanossa otetaan huomioon mitä Kirkkolaissa
on säädetty sukupuolikiintiöstä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
__________

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto valitsee vuosille 2019-2020 seitsemän (7) kirkkoneuvoston jäsentä ja suorittaa valinnan siten,
että kirkkoneuvoston kokoonpanossa otetaan huomioon mitä Kirkkolaissa on säädetty sukupuolikiintiöstä.
Keskustelu

Valtuutettu Majanen esitti kirkkoneuvoston jäseniksi Kirsi Pohjolaa, Sirkka Långstömiä, Markku Malinia ja
Sakari Eskelistä. Niilo Nieminen esitti kirkkovaltuuston jäseneksi Pirjo Kovasta, Arto Virtasta ja Liisa Temisevää.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäseniksi vuosiksi 2019-2020 seuraavasti:
Kirsi Pohjola
Sirkka Långström
Markku Malin
Sakari Eskelinen
Pirjo Kovanen
Arto Virtanen
Liisa Temisevä
__________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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10 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosille 2019-2020
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen.
Kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa valitun varapuheenjohtajan sekä valittujen muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon kirkkolain 23 luvun 8 § jonka mukaan
kirkollisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Yhdeksän
hengen suuruisessa elimessä tulee olla vähintään neljä miestä ja naista luottamushenkilöjäsenenä. Puheenjohtajaa ei voi laskea mukaan kiintiöön tehtävän ollessa sidottu virkaan.
Kirkkoherran päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuosille 2019-2020 kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen sekä seitsemälle (7) valitulle kirkkoneuvoston jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet. Valinnat tulee suorittaa siten, että kirkkoneuvoston kokoonpanossa otetaan huomioon mitä
Kirkkolaissa on säädetty sukupuolikiintiöstä.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
__________

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto valitsee vuosille 2019-2020 kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen sekä seitsemälle (7) valitulle kirkkoneuvoston jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet. Valinnat tulee suorittaa siten, että kirkkoneuvoston kokoonpanossa otetaan huomioon mitä Kirkkolaissa on säädetty sukupuolikiintiöstä.
Keskustelu

Valtuutettu Temisevä esitti, että Teuvo Kuitusen varajäseneksi valitaan Niilo Nieminen, Pirjo Kovasen varajäseneksi Hanne Laitinen, Arto Virtasen varajäseneksi Jukka Partanen ja Liisa Temisevän varajäseneksi Viola
Fredin. Valtuutettu Malin esitti, että Kirsi Pohjolan varajäseneksi valitaan Pirjo Mäkinen, Sirkka Långströmin
varajäseneksi Pirkko Kiviö, Markku Malinin varajäseneksi Aarre Talja ja Sakari Eskelisen varajäseneksi Mikko
Majanen

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019-2020 seuraavasti:
Varsinainen jäsen
Teuvo Kuitunen, varapj
Kirsi Pohjola
Sirkka Långström
Markku Malin
Sakari Eskelinen
Pirjo Kovanen
Arto Virtanen
Liisa Temisevä

varajäsen
Niilo Nieminen
Pirjo Mäkinen
Pirkko Kiviö
Aarre Talja
Mikko Majanen
Hanne Laitinen
Jukka Partanen
Viola Fredin

__________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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11 § Luhangan kappelineuvoston jäsenet ja varajäsenet vuosille 2019-2020
Kappeliseurakunnan ohjesäännön 5 § mukaan kappelineuvostoon kuuluu kappeliseurakunnan kappalainen/seurakuntapastori ja muina jäseninä kuusi (6) varsinaista ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, jotka
kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen ensimmäisessä kokouksessaan.
Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaaleissa.
Kappelineuvoston jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon kirkkolain 23 luvun 8 § jonka mukaan
kirkollisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Kirkkoherran päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Luhangan kappelineuvostoon kuusi (6) jäsentä ja
yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä vuosiksi 2019-2020 kappeliseurakunnan alueella asuvista henkilöistä. Valinnat tulee suorittaa siten, että kappelineuvoston kokoonpanossa otetaan huomioon mitä Kirkkolaissa on säädetty sukupuolikiintiöstä.
Käsittely

Puheenjohtaja muutti päätösesityksensä seuraavanlaiseksi:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Luhangan kappelineuvostoon kuusi (6) jäsentä ja
yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä vuosiksi 2019-2022 kappeliseurakunnan alueella asuvista henkilöistä. Valinnat tulee suorittaa siten, että kappelineuvoston kokoonpanossa otetaan huomioon mitä Kirkkolaissa on säädetty sukupuolikiintiöstä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
__________

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto valitsee Luhangan kappelineuvostoon kuusi (6) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä vuosiksi 2019-2022 kappeliseurakunnan alueella asuvista henkilöistä. Valinnat tulee suorittaa siten,
että kappelineuvoston kokoonpanossa otetaan huomioon mitä Kirkkolaissa on säädetty sukupuolikiintiöstä.
Keskustelu

Valtuutettu Talja esitti, että Luhangan kappelineuvostoon valitaan jäseniksi Pertti Seimola, Eila Virtanen, AnnaMarja Vilander, Pertti Pusa, Kirsi Pohjola ja Raila Helienius sekä varajäseniksi Mikko Majanen, Leena Vuori,
Pirkko Hietanen, Eino Polvela, Emma Karppinen ja Ulla Kiviniemi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi Luhangan kappelineuvoston jäsenet ja varajäsenet vuosille 2019 – 2022 seuraavasti:
Varsinaisen jäsenet
Pertti Seimola
Eila Virtanen
AnnaMarja Vilander
Pertti Pusa
Kirsi Pohjola
Raila Helenius

varajäsenet
Mikko Majanen
Leena Vuori
Pirkko Hietanen
Eino Polvela
Emma Karppinen
Ulla Kiviniemi

__________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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12 § Leivonmäen kappelineuvoston jäsenet ja varajäsenet vuosille 2019-2020
Kappeliseurakunnan ohjesäännön 5§ mukaan kappelineuvostoon kuuluu kappeliseurakunnan kappalainen ja
muina jäseninä kuusi (6) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, jotka kirkkovaltuusto
valitsee toimikaudekseen ensimmäisessä kokouksessaan.
Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaaleissa.
Kappelineuvoston jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon kirkkolain 23 luvun 8 § jonka mukaan
kirkollisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Kirkkoherran päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Leivonmäen kappelineuvostoon kuusi (6) jäsentä ja
yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä vuosiksi 2019-2020 kappeliseurakunnan alueella asuvista henkilöistä. Valinnat tulee suorittaa siten, että kappelineuvoston kokoonpanossa otetaan huomioon mitä Kirkkolaissa on säädetty sukupuolikiintiöstä.
Käsittely

Puheenjohtaja muutti päätösesityksensä seuraavanlaiseksi:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Leivonmäen kappelineuvostoon kuusi (6) jäsentä ja
yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä vuosiksi 2019-2022 kappeliseurakunnan alueella asuvista henkilöistä. Valinnat tulee suorittaa siten, että kappelineuvoston kokoonpanossa otetaan huomioon mitä Kirkkolaissa on säädetty sukupuolikiintiöstä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
_________

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto valitsee Leivonmäen kappelineuvostoon kuusi (6) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä vuosiksi 2019-2022 kappeliseurakunnan alueella asuvista henkilöistä. Valinnat tulee suorittaa siten,
että kappelineuvoston kokoonpanossa otetaan huomioon mitä Kirkkolaissa on säädetty sukupuolikiintiöstä.
Keskustelu

Valtuutettu Temisevä esitti, että Leivonmäen kappelineuvostoon valitaan jäseniksi Pekka Hytönen, Matti Kosonen, Anja Hujanen, Kirsti Häkkinen, Viola Fredin ja Jukka Partanen sekä varajäseniksi Pekka Helqvist, Eero
Kuusisto, Helinä Sipiläinen, Liisa Temisevä, Mirja Rantanen ja Janne Pirhonen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi Leivonmäen kappelineuvoston jäsenet ja varajäsenet vuosille 2019 – 2022 seuraavasti:
Varsinaisen jäsenet
Pekka Hytönen
Matti Kosonen
Anja Hujanen
Kirsti Häkkinen
Viola Fredin
Jukka Partanen

varajäsenet
Pekka Helqvist
Eero Kuusisto
Helinä Sipiläinen
Liisa Temisevä
Mirja Rantanen
Janne Pirhonen

__________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKRIJA
Kirkkovaltuusto
Joutsan Seurakunta

1/2019
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25.1.2019

13 § Edustaja Keski-Suomen Kehitysvammaistyön yhteisjohtokuntaan vuosille 2019-2022
Vuosiksi 2019-2022 on Joutsan seurakunnan vuoro valita jäsen ja henkilökohtainen varajäsen Keski-Suomen
seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokuntaan
Kirkkoherran päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019-2020.
Käsittely:

Puheenjohtaja muutti päätösesityksensä seuraavanlaiseksi:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019-2022.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
__________

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019-2022.
Keskustelu

valtuutettu Nieminen esitti, että varsinaiseksi jäseneksi valitaan Matti Kallioinen ja varajäseneksi Pirkko Simo.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokuntaan varsinaiseksi jäseneksi vuosiksi 2019-2022 Matti Kallioisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pirkko Simon.
__________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKRIJA
Kirkkovaltuusto
Joutsan Seurakunta

1/2019

12

25.1.2019

14 § Edustaja Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen ja palvelevan puhelimen yhteisjohtokuntaan
Joutsen seurakunnalla on oikeus nimetä edustaja ja varaedustaja Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukunnan ja palvelevan puhelimen yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019-2022.
Kirkkoherran päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukunnan ja palvelevan puhelimen yhteisjohtokuntaan vuosiksi
2015-2018
Käsittely

Puheenjohtaja muutti päätösesityksensä seuraavanlaiseksi:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukunnan ja palvelevan puhelimen yhteisjohtokuntaan vuosiksi
2019-2022

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
__________

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Jyväskylän seurakunnan perheasiain
neuvottelukunnan ja palvelevan puhelimen yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019-2022
Keskustelu

Valtuutettu Nieminen esitti, että jäseneksi valitaan Liisa Temisevä. Valtuutettu Kuitunen esitti, että jäseneksi
valitaan Kirsi Pohjola. Valtuutettu Temisevä totesi, että on tehty esitykset kahdesta varsinaisesta jäsenestä
mutta ei yhtään ehdotusta varajäsenestä ja sellainenkin tarvitaan. Hän ehdottikin, että jos toinen esitetyistä
olisi varsinainen jäsen ja toinen varajäsen. Tämän jälkeen valtuutettu Nieminen perui tekemänsä esityksen ja
esitti varajäseneksi Liisa Temisevää.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukunnan ja palvelevan
puhelimen yhteisjohtokuntaan jäseneksi vuosiksi 2019-2022 Kirsi Pohjolan ja hänelle henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Liisa Temisevän.
__________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKRIJA
Kirkkovaltuusto
Joutsan Seurakunta

1/2019

13

25.1.2019

15§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen:
 Kuukausiraportti - tammi-marraskuu 2018
Puheenjohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi
Päätös:

Merkittiin tiedoksi

16§ Muut asiat
Valtuutettu Pirjo Mäkinen teki neljä (4) aloitetta:
1. Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain
2. Taloustoimikunta
3. Seurakunnan strategia
4. Kokousten aika
Kirkkoherra kertoi kynttilänpäivän 3.2. luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten ja työntekijöiden kirkkopyhästä. Kirkkokahvilla luottamushenkilöt, vapaaehtoiset, työntekijät ja seurakuntalaiset voivat tutustua toisiinsa.
Vs. talouspäällikkö kertoi valtuustolle suunnitellusta koulutus-/perehdytys-ohjelmasta ja jakoi valtuutetuille
kansiot, joka sisälsi esitteen Joutsan seurakunnasta, kirkkoneuvoston ohjesäännön, seurakunnan taloussäännön, sisäisen valvonnan ohjeen ja hankisäännön sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021.
Käytiin myös keskustelua kokousten tiedottamisesta ja todettiin, että kirkkoneuvosto tuonee esityksen asiasta.
Päätös:

Kirkkovaltuusto lähettää aloitteet kirkkoneuvostolle valmistettavaksi sekä merkitsee muut asiat tiedoksi.

17§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtajan päätösesitys:
Puheenjohtaja päättä kokouksen ja antaa valitusosoituksen
Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.41 ja antoi valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi.
__________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

