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Aika

23.9.2019 klo 16.30

Paikka

Sammonlahden kirkko, Ankkurisali

Läsnä

Eklund Juha
Aalto-Huhtinen Tiina
Hirvikallio Martta
Lindh Tuomo
Lohko Eveliina
Manninen Risto
Mustonen Reijo
Mällinen Ritva
Ulmanen Virpi

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

Saalasti Merja

pöytäkirjan pitäjä

Muut läsnäolijat

Poissa

Erämo Antti, Hiltunen Laura, Kaipia Joonas, Peuhkuri Jami,
Söderlund Meretta

Käsiteltävät asiat:
71 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.
SN: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.40.

72 § Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1 § ja 2 §:
”Seurakuntaneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan. Seurakuntaneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.
Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. 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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Pj:n esitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
SN: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

73 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Pj:n esitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Reijo Mustonen ja Virpi
Ulmanen.
SN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Mustonen ja Virpi Ulmanen.

74 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:n esitys:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
SN: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

75 § Seurakuntasihteerin
viransijaisen valinta

Seurakuntaneuvosto myönsi kokouksessaan 5/2019 20.8.2019 seurakuntasihteeri Päivi Suutarille palkatonta virkavapautta Sammonlahden seurakunnan
seurakuntasihteerin virasta ajalle 1.9.2019-31.8.2021.
Seurakuntaneuvoston päätöksen mukaisesti viransijaisuus laitettiin julkisesti
haettavaksi.
Määräaikaan mennessä hakemuksia sijaisuuteen tuli kuusi kappaletta:
viestintäkonsultti Maria Ekegren, vs. seurakuntasihteeri Terhi Hytti, luokanopettaja Päivi Kuokkanen, vs. seurakuntasihteeri Merja Saalasti, järjestötyöntekijä Jenni Silvennoinen ja hallintosihteeri Satu Tuomela.
Kaikki hakijat olivat sellaisia, että heidät voitaisiin hakemusten perusteella valita tehtävään.
Seurakuntaneuvostoa on hakuprosessin aikana lähestytty kaikkien Sammonlahden seurakunnan työntekijöiden allekirjoittamalla Merja Saalastia tukevalla
kirjeellä (”tukikirje”). Kirjeessä tuodaan esiin merkittäviä Merja Saalastin valintaa tukevia näkökohtia.
Seurakunnassa on ollut monta vaihdosta seurakuntasihteerin tehtävän hoidossa, ja siksi uusien työntekijöiden perehdyttäminen on vaatinut kirkkoherran ja koko työyhteisön aikaa ja voimavaroja merkittävästi.
Seurakuntaneuvosto on -erityisesti sijaisuuteen valitessaan- vapaa tekemään
valinnan päteviksi ja sopiviksi katsomiensa henkilöiden joukosta.
Merja Saalasti poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi (HallintoL 27-29). Sihteerinä toimi kirkkoherra Juha Eklund.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee Sammonlahden seurakunnan seurakuntasihteerin
viransijaisuuteen 1.10.2019-31.8.2021 tehtävää 13.2.2019 lähtien viransijaisena hoitaneen Merja Saalastin.
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SN: Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti valita Merja Saalastin vs. seurakuntasihteeriksi 1.10.2019-31.8.2021 väliseksi ajaksi.

76 § Seurakuntatoimiston
sihteeri

Seurakuntatoimiston toimistosihteeri on tällä hetkellä palkattu hoitamaan tehtävää 80%:sti 30.9. saakka. Perusteena tähän on toimistotyön järjestelyistä johtuneet epävarmuus ja muutokset. Järjestely aiheuttaa pienen ylityksen tälle
vuodelle suunniteltuihin palkkauskustannuksiin.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää, että Liisa Hovi palkataan 31.12.2019 saakka hoitamaan seurakuntatoimiston toimistosihteerin töitä 60%:n työajalla ja palkkaosuudella.
SN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

77 § Lausunto Mikkelin
hiippakunnan rovastikuntajaon muutoksesta

Otteita tuomiokapitulin päätöksestä (liite1):
Mikkelin hiippakunnan rovastikuntajako muuttuu 1.1.2020 alkaen.
Väestökehityksestä johtuen Mikkelin hiippakunnan nykyiset rovastikunnat
ovat muotoutuneet keskenään hyvin erikokoisiksi. Selvästi pienimpiä
jäsenmäärältään ja myös papiston lukumäärän osalta ovat Heinolan ja
Imatran rovastikunnat. Lisäksi esim. Kotkan, Imatran ja Heinolan rovastikunnissa on nykyisellään vain kolme seurakuntaa.
Kirkolliskokouksen toukokuussa 2019 tekemän päätöksen mukaisesti Mikkelin hiippakunta koostuu 1.1.2020 alkaen neljästä maakunnasta: Etelä-Savo,
Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Päijät-Häme. Yhden maakunnan kokoinen
rovastikunta vastaa niitä näkemyksiä, joita tuomiokapitulin asettama
rovastikuntatyöryhmä loppuraportissaan keväällä 2017 esitti.
Monien yhteistyöverkostojen kannalta on tarkoituksenmukaista, että kirkon
puolella on hallinnollinen ja toiminnallinen yksikkö, joka vastaa laajuudeltaan
maakuntaa. Lääninrovasti on luonteva henkilö edustamaan rovastikuntaa niin
maakunnallisten liittojen kuin muidenkin maakunnallisesti organisoitujen
yhteisöjen suuntaan.
Mikkelin hiippakuntaan perustetaan 1.1.2020 alkaen neljä rovastikuntaa,
jotka alueellisesti vastaavat hiippakuntaan kuuluvia neljää maakuntaa. Samalla
nykyiset rovastikunnat lakkaavat. Perustettavat rovastikunnat ovat siten EteläSavo, Etelä-Karjala, Kymenlaakson rovastikunta ja Päijät-Hämeen rovastikunta.
Mikkelin hiippakuntaan vuoden 2020 alussa kuuluvilta seurakunnilta
pyydetään lausuntoa edellä esitetystä rovastikuntajaon uudistamisesta.
Lausunto tulee toimittaa tuomiokapitulille 4.10.2019 mennessä.
Pj:n esitys:
Sammonlahden seurakunnan näkemyksen mukaan Etelä-Karjala on luonteva
rovastikunnallinen kokonaisuus. Seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan,
että sillä ei ole huomautettavaa tuomiokapitulin esittämään rovastikuntajakoon 1.1.2020 alkaen.
SN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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78 § Lappeenrannan seurakuntayhtymän keskusrekisterin lakkauttaminen

Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakunnat perustivat vuoden 2007
alusta lukien yhteisen Keskusrekisterin hoitamaan seurakuntien puolesta kirkonkirjojen pitoa. Vuonna 2012 kaikissa Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa otettiin käyttöön kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri,
jossa hallinnoidaan seurakuntien jäsenten tietoja eli hoidetaan kirkonkirjojen
pitoa. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi 2015, että kirkonkirjojen pito toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Kirkkohallitus otti
uudelleen kantaa kirkonkirjojen pidon järjestämiseen yleiskirjeellä nro
4/2019. Siinä kirkkohallitus toteaa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla
keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Aluekeskusrekistereitä on
perusteltu palvelun laadun takaamisella.
Kouvolan seurakuntayhtymä aloitti neuvottelut yhteisestä aluekeskusrekisteristä Haminan, Kotka-Kymin ja Pyhtään seurakuntien välillä 28.11.2017. Kesäkuussa 2018 ilmoittivat Imatran seurakunta, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja Lappeenrannan seurakuntayhtymä kiinnostuksesta tulla mukaan neuvotteluihin.
Lappeenrannan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3-2019 §47, liittymissopimuksen Kouvolan aluekeskusrekisteriin ja esitetyn sopimuksen yhteisen aluerekisterin perustamisesta.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto purkaa osaltaan keskusrekisterisopimuksen 1.1.2020 lukien
SN: Päätettiin esityksen mukaisesti.

79 § Muut asiat

Pj:n esitys: Muita asioita ei ole esitetty.
SN:

80 § Tiedoksi
80.1 Kirkkoherran päätöspöytäkirja
80.2 keskustelu yhden seurakunnan mallista
80.3 Kirkon valoremontti

80.1 Kirkkoherran päätöspöytäkirja, esillä kokouksessa. (liite 2)
80.2 Info- ja keskustelutilaisuus torstaina 31.10. klo 15-17 yhden seurakunnan mallin selvityshankkeen vaiheesta. Tilannekatsaus, jossa kerrotaan mm.
henkilöstökyselyn tuloksista ja hahmotelmista "Lappeenrannan malliksi" eli
mitä on puhuttu siitä, millainen yksi seurakunta voisi olla. Mukana keskustelussa on sekä työntekijöitä että luottamushenkilöitä.
80.3 Kirkon valoremontti valmistui.
SN: Saatettiin tiedoksi edellä mainitut kolme asiaa.

81 § Seuraava kokous

SN: Maanantai 14.10. klo 16.30 ja tiistai 19.11. klo 17. Jouluateria keskiviikkona 18.12. klo 18 ja silloin tarvittaessa seurakuntaneuvoston kokous klo 17.

82 § Valitusosoitus

Pj:n esitys:
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.
(KL 24/3§).

83 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.18.
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Lappeenrannassa, 23.9.2019

______________________________________________________________________________________________________________
Juha Eklund
Merja Saalasti
puheenjohtaja
sihteeri
Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tarkastaneet tämän Sammonlahden seurakuntaneuvoston 6/2019
pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa 23.9.2019

Reijo Mustonen

Virpi Ulmanen

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Sammonlahden seurakuntatoimistossa
24.9.-8.10.2019, minkä todistan
Lappeenrannassa, 9.10.2019
_________________________________________________________
Juha Eklund, kirkkoherra
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