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Läsnä

Muut läsnäolijat

Poissa

Eklund Juha
Hirvikallio Martta
Iivarinen Timo
Kiljunen Unto
Manninen Risto
Mustonen Reijo
Mällinen Ritva
Nikunen Kaija
Sokura Marja-Leena
Ulmanen Virpi
Aalto-Huhtinen Tiina
Vanhanen Nyky

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
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jäsen
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varajäsen

Suutari Päivi

srk-sihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Erämo Antti, jäsen
Rantalainen Hanna, jäsen
Paavilainen Joonas, jäsen

Käsiteltävät asiat:
60§
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.
SN: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.12.

61§
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 läsnäolijat nimenhuudolla ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
SN: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi seurakuntaneuvoston jäseniä
ollessa paikalla 11/12.
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Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

Esityslista/pöytäkirja
5-2017

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Kokouksen tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos
kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Tarkastusvuorossa ovat Hirvikallio Martta ja Iivarinen Timo.
Pj:n esitys:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Hirvikallio Martta ja Iivarinen
Timo.
SN: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hirvikallio Martta ja Iivarinen Timo.

63 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

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

64 §
Lähetysmäärärahat

Lähetystyön johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 10.5.2017 lähetys-työn
kannatustilaston vuodelta 2016 (9 035 jäsentä (pitäisi olla 9076)):
-Vapaaehtoinen kannatus yksityisiltä:
Suomen Lähetysseura SLS 3871,26; Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY 740; Suomen Pipliaseura SPS 730; Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys SEKL 5590, ELK 4686; Medialähetys
Sanansaattajat SANSA 45; Kirkon Ulkomaanapu KUA 11060,93;
yhteensä 26 723,19€
-Vapaaehtoinen kannatus seurakunnalta (esim. myyjäiset, kolehdit jne);
SLS 8229,75; SLEY 2740,61; SPS 177,20; SEKL 4987,77; Lähetysyhdistys
Kylväjä LK 2291,46; SANSA 2536,08; KUA 2718; yhteensä 23 681,81€
 Vapaaehtoinen kannatus yhteensä 50 405€ (KUA 13778,93) tekee
5,58/jäsen (lähetystyö ilman KUA 4,04€/jäsen)
Talousarviomääräraha; SLS 14000; SLEY 700; SPS 500; SEKL 6000; LK
3000; SANSA 800; KUA 4487,60; yhteensä 29 487,60€
 koko kannatus yhteensä 79 892,60 €, tekee 8,77/jäsen
(lähetystyön kannatus ilman KUA 6,79€/jäsen)
Lähetystyön vastuuryhmä esittää seurakuntaneuvostolle vuoden 2017
lähetysmäärärahat jaettavaksi seuraavasti:
SLS 14 000; SLEY 700; SPS 500; SEKL 6 000; LK 3 000; SANSA 800;
 yhteensä 25 000€. (Huom. Tässä ei KUA:n osuutta)
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää jakaa lähetystyön talousarviomäärärahat lähetystyön
vastuuryhmän esityksen mukaisesti.
SN: Esitys hyväksyttiin.
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65 §
Kolehdit marraskuujoulukuu

Esityslista/pöytäkirja
5-2017

SN:n tulee KJ 2:8 mukaisesti vahvistaa seurakunnan kolehtisuunnitelma
niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole
määrätty KL 22 luvun 2 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy oheisen kolehtisuunnitelman. Liite 1
SN: Esitys hyväksyttiin.

66 §
Vuosilomat

KJ 6: 8
Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää:
1) seurakuntaneuvosto virkavapauden ja vuosiloman seurakunnan muun
kuin papin viran haltijalle;
2) yhteinen kirkkoneuvosto virkavapauden, vuosiloman ja vapaa-ajan
kaikille seurakuntayhtymän viranhaltijoille;
- Lappeenrannan srk-yhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7/2012
§ 151 siirtänyt vuosilomien määräämisoikeuden seurakuntaneuvostoille.
3) kirkkoherra vuosiloman ja vapaa-ajan sekä enintään kahden kuukauden pituisen
virkavapauden seurakunnan papin viran haltijalle;
4) tuomiokapituli vuosiloman, virkavapauden ja vapaa-ajan kirkkoherralle.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy oheiset Sammonlahden seurakunnan työntekijöiden
vuosilomasuunnitelmat ajalle 1.10.2017-31.1.2018. Liitteet 2-3
SN: Esitys hyväksyttiin.

67 §
Henkilöstön kehittämissuunnitelmat ja virkamatkaesitykset

Talousarvioon on vuosittain varattu määräraha työntekijöiden koulutuksiin. YKN
on kokouksessaan 4.9.2013, 7/2013 § 150, hyväksynyt henkilöstöasiain johtokunnassa 19.8.2013/§49 hyväksytyn linjauksen Lappeenrannan seurakuntayhtymässä noudatettavista henkilöstökoulutuksen periaatteista 1.1.2014 alkaen. SN:n
alaiset työntekijät ovat jättäneet koulutuksia koskevat suunnitelmat vuodelle
2018.
Seurakunnan työntekijöiden virkamatkojen (neuvottelupäivät, hiippakunnalliset
kutsutilaisuudet, kirkkopäivät) kustannukset maksetaan tehtäväaloille budjettiin
vuosittain varatuista määrärahoista.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto keskustelee ja päättää henkilöstön kehittämissuunnitelman ja
virkamatkaesitykset. Liitteet 4-5
SN: Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta ja päätti liitteiden mukaiset kehittämissuunnitelmat ja virkamatkaesitykset.

68 §
Toiminta- ja taloussuunnitelmat

Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto keskustelee Sammonlahden seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja päättää siitä.
1. Messuvastuuryhmä, liite 6
2. Aikuistyö, liite 7
3. Lähetystyö, liite 8
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4. Ruotsinkielinen työ, liite 9
5. Nuorisotyö, liite 10
6. Rippikoulutyö, liite 11
7. Musiikkityö, liite 12
8. Diakoniatyö, liite 13
9. Varhaisnuorisotyö, liite 14
10. Partio, Lappeen Siniset, liite 15
11. Partio, Tuulitytöt, liite 16
12. Taloussuunnitelma 2018, liite 17
13. Sammonlahden seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet
2018 (-2020), liite 18

SN: Liitteiden mukaiset toimintasuunnitelmat ja taloussuunnitelma hyväksyttiin
oheisella täydennyksellä: aikuistyön toimintasuunnitelmaan lisättiin, että jatkossa
toteutetaan vuosittain yksi Lapin retki, joka on naisille ja miehille yhteinen.
69 §
Lava-prosessin arvioija

Kaikessa julkisessa päätöksenteossa tulisi ottaa huomioon lapsivaikutusten arviointi (Lava). Lähtökohtaisesti tämän arvioinnin tekeminen on ensimmäisen asiaa päätöksentekoprosessissa käsitelleen tahon tehtävä. Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on sovittu, että laajemmissa Lava-arvioinneissa voidaan tukeutua lapsityön
johtaja Kaisa-Liisa Pehkonen-Suorantaan. Seurakuntaneuvoston tulisi huomioida
Lava-prosessi omassa päätöksenteossaan. Tätä varten olisi hyvä nimetä kaksi henkilöä, jotka pitävät tämän prosessin mielessään ja tarttuvat tarvittaessa asiaan.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto nimeää kaksi Lava-arviointiin huomiota kiinnittävän neuvoston jäsenen.
SN: Seurakuntaneuvosto nimesi Lava-arviointiin huomiota kiinnittäväksi neuvoston jäseneksi Marja-Leena Sokuran.

70 §
Seurakuntatoimiston

toimistosihteerin työsuhteen jatkaminen

Seurakuntatoimistossa työskentelee Merja Saalasti 60% työajalla. Seurakuntatoimisto on tärkeä seurakuntalaisten kohtaamisen paikka, ja siksi sen aukiolo ainakin
rajatun ajan on merkittävä signaali seurakunnan avoimuudesta. Seurakuntatoimistossa asioi mitä kirjavin joukko seurakuntalaisia mitä erilaisimpien asioiden kansa.
Seurakuntasihteeri ei ehdi omien tehtäviensä ohella oman työnsä olennaisesti häiriintymättä toimimaan tällaisessa asiakaspalvelussa.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää, että Merja Saalastin työsopimusta jatketaan vuoden
2018 ajan 60% työajalla.
SN: Esitys hyväksyttiin.
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71 §
Lähetyssihteerin viranhoidon jatko

Esityslista/pöytäkirja
5-2017

Sammonlahden seurakunnan lähetyssihteerin virka (100%) on määräaikainen vuoden 2017 loppuun. Lappeenrannan seurakuntayhtymässä lähetystyössä on tehty
yhteistyösopimus kolmen seurakunnan (Lappee, Lappeenranta, Lauritsala) kesken,
jonka pohjalta kaksi lähetyssihteeriä hoitaa kolmen seurakunnan lähetystyön asioita. Sammonlahden seurakunnan osalta talouden supistamisvaatimukseen on mahdollista reagoida tältä osin.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittäisi yhteiselle
kirkkovaltuustolle jatkoa Sammonlahden seurakunnan lähetyssihteerin virkaan
siten, että virkaa hoidettaisiin 60 prosenttisesti. Sammonlahden seurakuntaneuvosto esittää lisäksi, että se saisi palkata tehtävään viran nykyisen haltijan Marita
Smedsin.
SN: Esitys hyväksyttiin sillä täydennyksellä, että viran jatkossa on kyse kolmesta
vuodesta.

72 §
Muut mahdolliset asiat
72.1. Tapio Kilpiän irtisanoutuminen Sammonlahden seurakunnan seurakuntapastorin tehtävästä
72.2. Ulla Junellin sivutoimilupahakemus

72.1. Sammonlahden seurakuntapastori Tapio Kilpiä on tullut valituksi Savitaipaleen vs. kokoaikaiseksi seurakuntapastoriksi 1.11.2017 alkaen. Tästä syystä hän
irtisanoutuu Sammonlahden 50% virastaan. Liite19
Pj:n esitys:
Saatetaan tiedoksi Tapio Kilpiän irtisanoutuminen
SN: Esitys hyväksyttiin.
72.2. Seurakuntapastori Ulla Junell pyytää seurakuntaneuvostolta KL6:30 §:n
edellyttämää lausuntoa anomukseensa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille
sivutoimiluvan saamista varten. Liite20
Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osasto on valinnut Ulla
Junellin Sammonlahden seurakunnassa tapahtuvan teologien työssäoppimisjakson
ohjaajaksi 2018-2020. Tehtävä käsittää sopimuksen mukaan vuosittain 10-20 työtuntia, joista yliopisto maksaa korvauksen.
Kirkkolaki 6 luku 30 § Sivutoimi ja kilpaileva toiminta
Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää,
josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan
käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta
myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole
kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä
seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi
ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan
haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa,
joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virka-
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suhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.
Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus
työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää
tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla.
Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruuttamista.

Pj:n esitys: Seurakuntaneuvosto puoltaa Ulla Junellin sivutoimilupa-anomusta.
SN: Esitys hyväksyttiin.
73 §
Tiedoksi

1. Kirkkoherran päätöspöytäkirja, joka sisältää myös takautuvasti kesän ja syksyn
leirien ja retkien turvallisuusvastaavat. Liite21
2. Seurakunnan väestötilasto 31.8.2017:
läsnä oleva väestö 8859 + poissaoleva väestö 113
seurakuntaan liittyneet 23 - seurakunnasta eronneet 74
kastetut 26 - kuolleet 55
seurakuntaan muuttaneet 717- seurakunnasta muuttaneet 814
vihityt 15- avioliiton kirkollinen siunaus 0-siviilivihkimiset 17-avioerot 12
SN: Seurakuntaneuvostolle saatettiin tiedoksi kirkkoherran päätöspöytäkirja ja
käytiin läpi seurakunnan väestötilasto.

74 §
Seuraavat kokoukset

ti 14.11. klo 17

75 §
Valitusosoitus

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

76 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43.

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa ________ / ______2017

______________________________________________________________________________________________________________
Juha Eklund
Päivi Suutari
puheenjohtaja
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä
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Olemme tarkastaneet tämän Sammonlahden seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 5 / 2017 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.

Lappeenrannassa _______ / _______ 2017
________________________________________________________

___________________________________________________________

Martta Hirvikallio
Pöytäkirjan nähtävänä olo

Timo Iivarinen

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Sammonlahden seurakuntatoimistossa
______/_______ - _______/_______ 2017, minkä todistan
Lappeenrannassa _________ / ________ 2017
_________________________________________________________
Juha Eklund, kirkkoherra
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