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Käsiteltävät asiat:
1§
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.
SN: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.20.

2§
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 10/12.
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3§
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

Esityslista/pöytäkirja
1-2017
Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Kokouksen tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Tarkastusvuorossa ovat Antti Erämo ja Martta Hirvikallio
Pj:n esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
SN: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Erämo ja Martta Hirvikallio.

4§
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Pj:n esitys:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

5§
Varapuheenjohtajan valinta
vuosiksi 2017-2018

Seurakuntaneuvoston on valittava keskuudestaan varapuheenjohtaja neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessaan. (KJ 10: 12)

SN: Hyväksyttiin kokouksen asialista.

Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2017-2018.
SN: Varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2017-2018 valittiin Reijo Mustonen.
6§
Lisäys kolehtisuunnitelmaan

SN on kokouksessaan 5/2016 § 63 vahvistanut kolehtisuunnitelman ajalle lokakuu - joulukuu 2016.
Lisäys kolehtisuunnitelmaan:
26.12.2016 kolehtisuunnitelmaan vapaaksi jätetty kolehti kerättiin Suomen
Lähetyslentäjien työn tukemiseen. MAF Flying for Life.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto vahvistaa yllä olevan kolehtisuunnitelman lisäyksen.
SN: Vahvistettiin pj:n esityksen mukaisesti.

7§
Kolehtisuunnitelma ajalle
12.2.-31.5.2017

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. Liite 1
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto vahvistaa liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman.
SN: Esitys hyväksyttiin.
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8§
Vuosilomat

Esityslista/pöytäkirja
1-2017
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 viranhaltijalle;
4) tuomiokapituli vuosiloman, virkavapauden ja vapaa-ajan kirkkoherralle.
SN:n alaisten työntekijöiden vuosiloma-anomukset:

Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto vahvistaa oheiset vuosilomat.
SN: Esitys hyväksyttiin.
9§
Työalojen toimintakertomukset vuodelta 2016

KJ 15: 6 §
”Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta.
Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa,
taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa selostetaan
oleelliset asiat konsernin toiminnasta ja taloudesta sekä niiden kehityksestä
tilikauden aikana.
Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä
selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa
olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta.”
Sammonlahden seurakunnan työalojen toimintakertomukset vuodelta 2016:
1. Musiikkityö, liite 2
2. Lähetystyö, liite 3
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Esityslista/pöytäkirja
1-2017
3. Aikuistyö, liite 4
4. Parisuhdetyö, liite 5
5. Rippikoulutyö, liite 6
6. Nuorisotyö, liite 7
7. Varhaisnuorisotyö, liite 8
8. Partio Lappeen Tuulitytöt, liite 9
9. Partio Lappeen Siniset, liite 10
10. Diakoniatyö, liite 11
11. Ruotsinkielinen työ, liite 12

Liitteet 2-12

Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto vahvistaa oheiset toimintakertomukset.
SN: Esitys hyväksyttiin. Asiasta keskusteltiin, ja jatkossa toimintakertomuksiin
toivotaan tietoja osallistujamääristä sekä allekirjoittaja.
10 §
Sammonlahden seurakunnan toimintakertomus
vuodelta 2016

Puheenjohtaja on laatinut työalojen toimintakertomuksiin perustuvan seurakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2016:
Liite 13
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto käsittelee ja hyväksyy seurakunnan toimintakertomuksen.
SN: Esitys hyväksyttiin. Lisätään retriittityö.

11 §
Partiolippukunta Lappeen
Sinisten anomus

Lappeen Siniset anovat avustusta Humaljärven retkeilyalueella sijaitsevan laavun maapohjan vuokraan 250€ 5-vuotiskaudeksi 2017-2021. Liite 14
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto myöntää käyttövaroistaan anotun vuokra-avustuksen.
SN: Esitys hyväksyttiin.

12 §
Antti Erämon aloite seurakuntarajojen tarkistamisesta

Antti Erämo esittää tehtäväksi seurakuntarajojen tarkistuksen siten että Kourulassa siirretään pienehkö alue (tällä erää metsää) Lappeenrannan seurakunnasta Sammonlahden seurakuntaan ja länsialueella tarkistetaan Sammonlahden ja Lappeen seurakunnan välisen seurakuntarajan kulku niin että koko länsialue tulee kuulumaan Sammonlahteen. Liite 15
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto keskustelee aloitteesta ja sen vaatimista toimenpiteistä.
SN:
Seurakuntaneuvosto kävi perusteellisen keskustelun aloitteen pohjalta ja
päätti yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että yhteinen kirkkoneuvosto esittää asian viemistä yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja lähetettäväksi Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin käsittelyyn.
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1-2017
Seurakuntaneuvosto perusteli päätöstään seuraavilla näkökohdilla:
1. Seurakuntarajojen muutoksen avulla voidaan oleellisesti selkeyttää seurakuntien rajojen kulkua. Sammonlahden seurakuntaneuvostolla on runsaasti
kokemuksia seurakuntalaisten epätietoisuudesta asian suhteen.
2. Lappeenrannan seurakuntayhtymän voimassa olevan strategian mukainen
painopiste vuosille 2017-18 korostaa seurakunnan jäsenyyden merkitystä:
”2017-18 Seurakunnan jäsenyyteen kutsuminen ja jäsenyyden vahvistaminen.”
Hallinnolliset rajat eivät saisi olla luonnollisen seurakuntayhteyden esteenä ja
hämärtämässä seurakuntajäsenyyden hahmottumista.
3. Vuoden 2015 piispantarkastuksen loppulausunnossa (Lappeenrannan seurakuntayhtymän ja seurakuntien piispantarkastus 20.5. – 19.11.2015 / Johtopäätökset) piispa ja tuomiokapituli ottavat esiin seurakuntarajojen tarkistamisen tärkeyden:
”Tulevaisuudessa olisi tarpeen myös arvioida tarvetta seurakuntarajojen muuttamiseen seurakuntalaisten luontaisten yhteyksien mukaiseksi (esimerkiksi
Ruoholammen alue) heitä itseään kuullen.”
4. Lappeenrannan kaupungin suunnittelussa Länsialue ja Sammonlahti tarkoittavat yleisesti samaa. Tästä lähtökohdasta mm. tuleva suurkoulu ja sen yhteyteen keskittyvät toiminnot (suuri päiväkoti, kirjasto, liikuntatilat) palvelevat
koko aluetta asettamatta rajaa Sammonlahden ja Ruoholammen alueiden välille.
Seurakuntaneuvosto piti tärkeänä laajempaakin seurakuntarajojen kulkua selkeyttävää keskustelua mahdollisesti perustettavan työryhmän organisoimana.
Samoin seurakuntaneuvosto korosti päättäjien yhteistä vastuuta huolehtia
siitä, ettei rajojen muutoksen vuoksi Lappeen seurakunnan toimintaedellytyksiä muilla sen alueilla perusteettomasti heikennetä.

13 §
Kirkon käyttö samaa sukupuolta olevien vihkimiseen
tai avioliiton siunaamiseen

Seurakuntaneuvosto keskustelee tilanteesta. Piispamme ja yhtymän kirkkoherrojen kokouksen määrittämän kannan mukaan meillä toimitaan kirkkomme yhteisen linjan mukaisesti. Tilojen käytössä se tarkoittaa sitä,
ettei Sammonlahden seurakunnan tiloja käytetä samaa sukupuolta olevien vihkimiseen tai heidän siviiliavioliittonsa siunaamiseen.
Piispainkokouksen linjauksen mukaisesti seurakunnassa "voidaan rukoilla samaa sukupuolta olevien parien puolesta ja heidän kanssaan" ja käyttää tähän
hetkeen myös seurakunnan tiloja. Seurakunnan yhteisessä esirukouksessa voidaan rukoilla samaa sukupuolta olevien parien puolesta.
Pj:n esitys:
Sammonlahden seurakunnassa toimitaan 1.3. voimaan astuvan avioliittolain
muutoksen jälkeen edellä olevien periaatteiden mukaisesti.
SN: Esitys hyväksyttiin.

14 §
Muut mahdolliset asiat
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15 §
Tiedoksi

Esityslista/pöytäkirja
1-2017
Kirkolliset ilmestyvät Vartisssa ja seurakuntatervehdys jaetaan ko.lehden
kautta. Jakeluhäiriöihin liittyvä palaute osoitettava:

http://jakelusuora.fi/jakelupalaute

Jakelupäällikkä Rami Rantanen p. 044 555 9211
Jakelunhoitaja Tanja Mildh p. 044 555 9212
Seurakuntayhtymän viestintä ei voi reagoida jakeluhäiriöihin eikä nimettömiin
tai epätäsmällisiin palautteisiin.
16 §
Seuraavat kokoukset

Keskiviikkona 22.3. klo 17.

17 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

18 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa ________ / ________ 2017

______________________________________________________________________________________________________________
Juha Eklund
Päivi Suutari
puheenjohtaja
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tarkastaneet tämän Sammonlahden seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan / 2017 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.

Lappeenrannassa ________ / ________ 2017
________________________________________________________
Antti Erämo

___________________________________________________________
Martta Hirvikallio
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Pöytäkirjan nähtävänä olo

Esityslista/pöytäkirja
1-2017

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