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Käsiteltävät asiat:
19 §
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.
SN: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17 ja piti alkuhartauden.

20 §
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 9/12.
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21 §
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

Esityslista/pöytäkirja
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Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Kokouksen tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Tarkastusvuorossa ovat Timo Iivarinen ja Unto Kiljunen
Pj:n esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
SN: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Iivarinen ja Reijo Mustonen.

22 §
Työjärjestyksen
hyväksyminen

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

23 §
Lausunto
seurakuntayhtymän
kiinteistöohjelmasta

Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistöasiain johtokunta on käsitellyt seurakuntayhtymän kiinteistöohjelman luonnoksen vuosille 2017
- 2027 ja päättänyt esittää sen viemistä päättävien elinten hyväksyttäväksi.
Sammonlahden seurakuntaneuvostolta pyydetään lausuntoa kiinteistöohjelmasta. Liite 1.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto keskustelee kiinteistöohjelman luonnoksesta ja lausuu:
1. Poronkadun kiinteistön tilalle on etsittävä korvaava tila, joka voi toimia lasten kerhotilana ja tarvittaessa muidenkin pienryhmien käytössä.
2. Kourulan seurakuntatiloista luovuttaessa on varmistettava, että Kourulan alueella on käytettävissä tila pienryhmien kokoontumiseen.
3. Leiritoiminnan tulevaisuus kartoitetaan uudelleen koko yhtymän
työntekijäjoukon toimesta ja sen osoittamien tarpeiden pohjalta tehdään leirikeskuksissa tulevaisuutta ennakoiden saneeraustoimenpiteitä sekä päätöksiä mahdollisista leirikeskuksista luopumisista.
4. Selvitetään seurakunnan käyttöön hankittavan/vuokrattavan tilan
mahdollisuus rakennettavassa Sammontalossa.
SN: Keskusteltiin kiinteistöohjelman luonnoksesta ja puheenjohtajan esitys
hyväksyttiin oheisin lisäyksin:
1. Poronkadun kiinteistön tilalle on etsittävä tarvittaessa korvaava tila,
joka voi toimia lasten kerhotilana ja tarvittaessa muidenkin pienryhmien käytössä.
2. Kourulan seurakuntatiloista luovuttaessa on varmistettava, että Kourulan alueella on käytettävissä tarvittaessa tila pienryhmien kokoontumiseen.
3. Leiritoiminnan tulevaisuus kartoitetaan uudelleen koko yhtymän
työntekijäjoukon toimesta ja sen osoittamien tarpeiden pohjalta tehdään leirikeskuksissa tulevaisuutta ennakoiden saneeraustoimenpiteitä sekä päätöksiä mahdollisista leirikeskuksista luopumisista. Seurakuntaneuvosto pitää mahdollisena Kuusirannasta luopumista.
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4. Selvitetään seurakunnan käyttöön hankittavan/vuokrattavan tilan
mahdollisuus rakennettavassa Sammontalossa.

24 §
Lutherin pidot

Sammonlahdessa järjestetään reformaation merkkivuoden tapahtumana sunnuntaina 3.9. klo 16-19 Lutherin pidot –niminen (jos mahdollista) ulkoilmatapahtuma.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto keskustelee tapahtuman luonteesta ja neuvoston jäsenten osallistumisesta tapahtuman järjestelyihin.
SN: Seurakuntaneuvosto keskusteli tapahtuman luonteesta.

25 §
Turvallisuusvastaavat

Lista (Liite 2) Sammonlahden seurakunnan retkien ja leirien turvallisuusvastaavista tuodaan kokoukseen. Liite 2
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset turvallisuusvastaavat.
Jatkossa turvallisuusvastaavat kirjataan kirkkoherran viranhaltijapäätöksenä, ja
päätösluettelo tuodaan tiedoksi seurakuntaneuvostoon.
SN: Esitys hyväksyttiin.

26 §
Muut mahdolliset asiat
27 §
Tiedoksi
28 §
Seuraavat kokoukset
29 §
Valitusosoitus

Ti 16.5. klo 17.
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

30 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.29.

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa ________ / ________ 2017

______________________________________________________________________________________________________________
Juha Eklund
Päivi Suutari
puheenjohtaja
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tarkastaneet tämän Sammonlahden seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 2 / 2017 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa ________ / ________ 2017
________________________________________________________

___________________________________________________________

Timo Iivarinen
Pöytäkirjan nähtävänä olo

Reijo Mustonen

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