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Aika

19.11.2019 klo 16.30

Paikka

Tikankulma, Siltakatu 2, 53810 Lappeenranta

Läsnä

Eklund Juha
Aalto-Huhtinen Tiina
Haiko Eija
Hiltunen Laura
Hirvikallio Martta
Mustonen Reijo
Mällinen Ritva
Ulmanen Virpi

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Saalasti Merja

pöytäkirjan pitäjä

Muut läsnäolijat

Poissa

Erämo Antti, Kaipia Joonas, Lohko Eveliina, Manninen Risto,
Pesonen Kaarina, Peuhkuri Jami

Käsiteltävät asiat:
98 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.
SN: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.23.

99 § 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.”
Pj:n esitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
SN: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

100 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden
valinta

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
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Pj:n esitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Laura Hiltunen ja Martta
Hirvikallio.
SN: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Laura Hiltunen ja
Martta Hirvikallio.
101 § Työjärjestyksen hyväksyminen

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

102 § Seurakuntapastori
Samuli Suolasen kuolema

Sammonlahden seurakunnan seurakuntapastori Samuli Suolanen kuoli traagisesti liikenneonnettomuudessa keskiviikkona 30.10.2019.
Samuli Suolanen siunataan Helsingissä Huopalahden kirkossa pe 22.11. Siunauksen toimittaa Samulin äidin toivomuksen mukaisesti kappalainen Maarit
Hirvi avustajineen.
Siunauksen alkaessa kello 14 soitetaan Sammonlahdessa sielunkellot, joiden
aikana voi tulla kirkkoon hiljentymään; paikalla on myös työntekijöitä.
Tuomiokapituli lähettää siunaukseen kukkatervehdyksen.
Samulin äiti on esittänyt Samulin muistamista kukkatervehdysten sijaan osoittamalla tukea Viipurin luterilaisen seurakunnan toimintaan.
Seurakunta on laittanut Etelä-Saimaaseen kuolinilmoituksen sunnuntaina
17.11.
Seuraavaan Seurakuntatervehdykseen (ja mahdollisesti Kotimaa-lehteen) tulee
muistokirjoitus.
Sammonlahden seurakunta järjestää Samuli Suolasen muistoseurat Sammonlahden kirkolla sunnuntaina 24.11. klo 18 messun jälkeen.
Seurakuntapastorin sijaiseksi on palkattu Ritva Saarikivi-Kakkonen
5.11.2019-15.1.2020 väliseksi ajaksi.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto saa tiedoksi tapahtuneet asiat.
Sammonlahden seurakunta lähettää Maarit Hirven mukana pienen kukkatervehdyksen ja osoittaa 100€ muistamisen Viipurin luterilaiselle seurakunnalle.
SN: Seurakuntaneuvosto hyväksyi edellä mainitut asiat sellaisenaan.

103 § Seurakuntapastorin
viran auki julistaminen

Seurakuntapastori Samuli Suolasen kuoleman johdosta jäi Sammonlahden
seurakunnan toinen seurakuntapastorin virka avoimeksi.
Seurakunnan monipuolinen toiminta tarvitsee tekijäkseen neljä pappia.
Kirkkoherra Juha Eklund toimii myös lääninrovastina. Tämä korostaa neljännen papin tarvetta. Täytettävä virka mahdollistaa kansainvälisen vastuun
koordinoinnin hoitamisen.
Pj:n esitys:
Sammonlahden seurakunta pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa siihen,
että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli saa julistaa Sammonlahden seurakunnan seurakuntapastorin tehtävän haettavaksi.
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SN: Seurakuntaneuvosto hyväksyi, että Sammonlahden seurakunta pyytää
yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa siihen, että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli saa julistaa Sammonlahden seurakunnan seurakuntapastorin tehtävän haettavaksi.
104 § Seurakuntapastorin
viran täyttäminen

Virka pyritään täyttämään mahdollisimman nopeasti siten, että uusi seurakuntapastori voisi aloittaa 1.2.2020.
Pj:n esitys:
Virka julistetaan haettavaksi 28.11.-12.12.2019 klo 12 mennessä.
Valitaan haastatteluryhmä, joka myös valitsee haastatteluun kutsuttavat.
Haastattelut suoritetaan tiistaina 17.12. klo 12-16 ja asia käsitellään seurakuntaneuvoston kokouksessa keskiviikkona 18.12. klo 17.
SN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti lisäyksenä valitulla haastatteluryhmällä.
Haastattelutyöryhmän muodostavat Reijo Mustonen, Tiina Aalto-Huhtinen,
Ritva Mällinen ja Juha Eklund.

105 § Anomus messuajankohdan muutoksesta kerran
kuukaudessa

Seurakunnan jumalanpalvelusta määrittävät mm. seuraavat säädökset
KL 4:1 mukaan ”Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii
jumalanpalvelusten pitämisestä”.
KJ 2:1 mukaan jumalanpalvelus on kaikille avoin. Jumalanpalvelukset on
pidettävä kirkkokäsikirjan mukaisesti.
KJ 2:2,1 säätää, että päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa
sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Saman pykälän 3. mom. mukaan
muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan.
KJ 2:3,1 mukaan ”Päiväjumalanpalvelus aloitetaan yleensä kello 10. Jos on
perusteltu syy aloittaa jumalanpalvelus jatkuvasti johonkin muuhun aikaan,
asiasta päättää kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Päätös on alistettava
tuomiokapitulin ratkaistavaksi.”
KJ 2:5 säätää, että päiväjumalanpalveluksessa käytetään kirkolliskokouksen
hyväksymää virsikirjaa ja messusävelmistöä. Jumalanpalveluksessa voidaan
virsien ohella tilapäisesti käyttää myös muita sopivia lauluja ja
messusävelmiä.
Sammonlahden seurakunnalla on ollut kahtena vuonna peräkkäin tuomiokapitulin myöntämä lupa aloittaa kuukauden viimeisen sunnuntain messu klo 18.
DMIK/323/04.02.03/2018
§ 354/20.11.2018/Pöytäkirjanote 17/2018 3
Tuomiokapitulin päätöksessä kirjoitetaan:
”Mikäli vielä vuoden 2019 jälkeen kokeilua aiotaan jatkaa tai vakinaistaa
käytäntö, tuomiokapitulin päätöksenteon pohjaksi on toimitettava riittävän
ajoissa ja riittävän perusteellinen arviointi kokeilujaksosta.”
Sammonlahden seurakunnassa kyseinen poikkeavaan aikaan aloitettu messu
on ollut seurakunnan pääjumalanpalvelus, joka on toteutettu oheisten jumalanpalvelusta koskevien säännösten mukaisesti.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvoston kertomuksena messukokeilusta tuomikapitulille esite-
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tään seuraavaa:
1. Messu on koonnut seurakuntalaisia määrällisesti samaan tapaan kuin tavalliset kello 10 aloitettavat messut. Huomionarvoista on se, että kävijöiden joukossa on ollut merkitsevästi muitakin kuin ns. messujen vakiokävijöitä.
Tältä osin seurakuntaneuvosto pitää kokeilun tuomaa messukävijöiden joukon
laajentumista hyvänä asiana.
2. Seurakuntaneuvosto kiinnittää huomiota siihen, että kaupungin keskustassa
muutaman kilometrin päässä on perinteiseen kellonaikaan kaksikin messua.
3. Iltamessuihin on kutsuttu erityisesti nuoria, läheisen yliopiston opiskelijoita
ja erilaisten messun toteutustapojen puhuttelemia seurakuntalaisia.
Tässä on osin onnistuttu, osin ollaan vielä matkalla painotusten kehittämisessä
ja vakiinnuttamisessa.
4. Sammonlahden seurakunnassa on seurakunnan perustamisesta lähtien vakiintunut tapa viettää joitakin iltamessuja vuoden kierrossa. Tästä johtuen
iltamessujen ajankohta ei ole herättänyt juurikaan vastustavia kommentteja.
5. Iltamessujen valmistelu on usein koonnut seurakunnan työntekijöitä ja seurakuntalaisia yli työalarajojen messun toteutukseen. Tämä on seurakuntaneuvoston mielestä merkittävä myönteinen kehitys.
6. Seurakunnan jumalanpalvelustyöryhmä kannattaa yksimielisesti kerran
kuukaudessa muutettua messuajankohtaa.
Ylläolevin perustein seurakuntaneuvosto anoo tuomiokapitulilta toistaiseksi
voimassaolevaa lupaa aloittaa Sammonlahden seurakunnan päiväjumalanpalvelus kuukauden viimeisenä sunnuntaina kello 18.
SN: Päätettiin esityksen mukaisesti.
106 § Lähetyksen talousarviovarojen jakaminen

Lähetystyön vastuuryhmä on käsitellyt 19.9.2019 (muistio kohta 6) Sammonlahden seurakunnan talousarviossa varattujen varojen jakamista eri lähetysjärjestöille. (liite 1)
Liitteestä voidaan lukea myös lähetyksen nimikkosopimusten tilanne vuonna
2020, jolloin Sammonlahden seurakunnan nimikkolähettejä ovat:
SLS (Suomen Lähetysseura): Kirsi Salmela, Thaimaa ja Elina ja Juha Lind, Nepal
SEKL (Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys): Kirsti Malmi, Viro
ELK (Lähetysyhdistys Kylväjä): Anne ja Aatu Gröhn, Etu-Aasia
Sansa (medialähetys Sanansaattajat): Maithilinkielinen radiotyö Intiassa
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy lähetystyön vastuuryhmän esityksen talousarviomäärärahojen jakamisesta.
SN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

107 § Koulutussuunnitelman täydentäminen

Seurakuntaneuvosto hyväksyi edellisessä kokouksessaan 14.10.2019 /90 §
työntekijöiden koulutussuunnitelmat vuodelle 2020 päättäen samalla, että
koulutussuunnitelmia voidaan tarkentaa ja tuoda seurakuntaneuvostoon tarvittaessa.
Liitteenä on vs. nuorisotyönohjaaja Anni Wahlroosin koulutushakemus.
(liite 2)
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Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy Anni Wahlroosin koulutushakemuksen.
SN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
108 § Muut mahdolliset
asiat

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

109 § Tiedoksi

1. Sammonlahden seurakunnan 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet, täydennetty asiakirja (liite 3)
2. Syyskuussa talousjohtaja asetti tavoitteen, ettei vuodelle 2020 jäisi yli
kymmentä lomapäivää (pl. esim. pitkien sairauslomien aiheuttamien virkavapaiden myötä tapahtuvat siirrokset). Tähän tavoitteeseen emme aivan pääse.
Oleellista on, että lomien käyttö on suunniteltu siten, ettei työn toteuttaminen
hankaloidu kevättalvella.
Sammonlahden seurakunnan työntekijöiden lomanmääräytymisvuoden 2019
jäljellä olevat vuosilomat ovat oheisessa liitteessä. (liite 4)
Henkilöstöasioita käsittelevän Populus-järjestelmässä olevan virheen vuoksi ei
jäljelle jäävien päivien lopullinen tarkka lukumäärä ole vielä selvillä.
3. Kirkkoherran päätöspöytäkirja. (liite 5, esillä kokouksessa)
4. Talousseuranta 14.11.2019 esitellään kokouksessa.
5. Tuomiokapitulin päätös 12.11.
Tuomiokapituli nimitti 1.1.2020 perustettaviin rovastikuntiin lääninrovastit
ajalle 1.1.2020-31.12.2023:
-Etelä-Savon tuomiorovastikunta: Kirkkoherra Sirkka Pylkkänen (Juvan srk)
–Etelä-Karjalan rovastikunta: Kirkkoherra Juha Eklund (Sammonlahden srk)
–Kymenlaakson rovastikunta: Kirkkoherra Juha Tanska (Haminan srk)
–Päijät-Hämeen rovastikunta: Kirkkoherra Annakaisa Rantala (Orimattilan
srk)
SN: Saatettiin tiedoksi edellä mainitut viisi asiaa.

110 § Seuraava kokous

Keskiviikkona 18.12.2019 klo 17. Kokouskutsun myötä kellonaika voi muuttua, jos on tarpeen.

111 § Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.
(KL 24/3§).

112 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.56.

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa, 19.11.2019

______________________________________________________________________________________________________________
Juha Eklund
Merja Saalasti
puheenjohtaja
sihteeri
Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tarkastaneet tämän Sammonlahden seurakuntaneuvoston 8/2019
pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
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Lappeenrannassa, 19.11.2019
________________________________________________________
Laura Hiltunen
Pöytäkirjan nähtävänä olo

___________________________________________________________
Martta Hirvikallio

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Sammonlahden seurakuntatoimistossa
20.11.-4.12.2019, minkä todistan
Lappeenrannassa 5.12.2019
_________________________________________________________
Juha Eklund, kirkkoherra
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