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Käsiteltävät asiat:
26§
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.
SN: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10.

27§
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: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi seurakuntaneuvoston jäseniä ollessa paikalla 8/12.
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Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Tarkastusvuorossa ovat Timo Iivarinen ja Risto Manninen.
Pj:n esitys:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Timo Iivarinen ja Risto
Manninen.
SN: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ritva Mällinen ja
Kaija Nikunen

29§
Työjärjestyksen hyväksyminen

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

30§
Vaalilautakunnan asettaminen

Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamista varten seurakuntaneuvoston
tulee asettaa vaalilautakunta 31.5.2018 mennessä (KL 23:19, KVJ 2:4,1).
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä
vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät
siis ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi.
Vaalilautakuntaan kannattaa valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään ja
riittävästi varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät
tilanteet eivät vaikuta lautakunnan päätösvaltaisuuteen.
Ennakkoäänestystä varten vaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat, joiden ei
tarvitse olla vaalilautakunnan jäseniä, vaan esimerkiksi seurakuntatoimistossa
toimitettavaa ennakkoäänestystä toimittamaan määrätään viraston tai toimiston työntekijöitä. Kuitenkin jos ennakkoäänestyspaikkoja on muuallakin kuin
kirkkoherranvirastossa tai seurakuntatoimistossa, on erityisesti näissä paikoissa mahdollista hyödyntää myös vaalilautakunnan jäseniä ja varajäseniä.
Seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1) 7
Vaalilautakuntaan (ja keskusvaalitoimikuntaan) voidaan valita kristillisestä
vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen,
joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1).
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi
olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4)
Vaalilautakuntaan ja keskusvaalitoimikuntaan tulisi mahdollisuuksien mukaan
pyrkiä nimeämään jäseniä siten, että toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia
kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Vaalilautakunta nimeää ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin. Sih-
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teerin ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen. Suositeltavaa onkin, että sihteeriksi nimetään seurakunnan viranhaltija tai työntekijä, jolla on aikaisempaa
kokemusta vastaavan tyyppisistä tehtävistä.
Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:
1) Valmistavat tehtävät vaaleja varten
2) Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät
3) Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen laadinta
4) Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen
5) Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
6) Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen
7) Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen
8) Vaalien jälkitoimenpiteet
Vaalilautakunnan on pidettävä ensimmäinen kokouksensa viimeistään keskiviikkona 1.8.2018 (KVJ 2:12). Suositeltavaa kuitenkin on, että ensimmäinen
kokous pidetään hyvissä ajoin keväällä ennen kesälomakautta.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan Sammonlahden seurakunnassa
toimitettavia vuoden 2018 seurakuntavaaleja varten. Vaalilautakuntaan nimetään puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä viisi varajäsentä.
SN: Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha Eklund, vaalilautakunnan jäseniksi valittiin Seppo Pesonen, Irja Nieminen, Hanna Rantalainen, Marja-Leena Sokura ja vaalilautakunnan varajäseniksi valittiin Helena Hienonen,
Airi Venesoja, Ritva Saarikivi-Kakkonen, Pertti Kakkonen, Ulla-Maija Kaulio.
31§
Lomat kesäkuu-syyskuu

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 vahvistaa oheiset lomasuunnitelmat. Liitteet 1 ja 2.
SN: Esitys hyväksyttiin.
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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 vahvistaa oheisen kolehtisuunnitelman. Liite 3.
SN: Esitys hyväksyttiin.

33§
Ystävyysseurakunta Virosta

Virolainen EELK Pyhän Matteuksen Järva-Madisen seurakunta (Järva-Madisen
kylä, Järvan kunta, Viro 73409, noin 75 km Tallinnasta kaakkoon) on lähestynyt Sammonlahden seurakuntaa tiedustellen yhteistyömahdollisuutta (ystävyysseurakunta-yhteyttä). Järva-Madisen seurakunta on pieni maalaisseurakunta, jolla on keskiaikainen (1300-l.) kirkko. Seurakunnan hoitajana (”pappina”) työskentelee diakoni Tiit Lastik, jonka kanssa seurakunnastamme on
aiemmin ollut jonkin verran yhteyttä.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta.
SN: Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta ja päätti jatkaa asian selvittämistä
ottaen yhteyttä Tiit Lastikiin.

34§
Rait Präätsin kirjahanke

Kirkkoomme lasiteoksen tehnyt Rait Prääts valmistelee kirjaa, jossa hän esittelee eri tiloihin suunnittelemiaan taideteoksia. Hän on tiedustellut mahdollisuuttamme olla mukana kirjahankkeessa esim. 500 eurolla.
Pj:n esitys:
Sammonlahden seurakunta tukee Rait Präätsin kirjahanketta 500 eurolla seurakuntaneuvoston varoista. Seurakunnan nimi tulee mukaan kirjahankeen
tukijalistaan ja seurakunta saa muutaman kirjan käyttöönsä kirjan valmistuttua.
SN: Esitys hyväksyttiin.

35§
Ennakkoäänestyksen toteuttaminen

Pj:n esitys: Keskustellaan ennakkoäänestyksen toteuttamisesta.
SN: Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta ja päätti että ennakkoäänestystä
järjestetään oman seurakunnan alueella yliopistolla, Sammonlahden marketeilla la 10.11. 2h ja Kourulassa Kesämäen leipomolla la 10.11. 2h.

36§
Muut mahdolliset asiat

1. Keskustelu ennakkoäänestyksen toteuttamisesta
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37§
Tiedoksi

Pj:n esitys:
Merkitään tiedoksi, että
1. EU:n uuden tietosuoja-asetuksen johdosta Lappeenrannan seurakuntayhtymän tietosuojan vastuuhenkilöksi on valittu Jyrki Lahti. Hiippakunnan tietosuojatyöryhmä on kokoontunut ja yhtymän omissa seurakunnissa on kartoitettu henkilörekisterejä.
2. Tiekirkko on avoinna 18.6.-31.7. joka päivä klo 12-18. Luotseina toimivat Katariina Kiuru ja Maija Tikka. Kesäkanttorina on Anna-Lotta
Pesonen 26.6.-22.7. 2018 ja kesäteologina Joonas Paavilainen SL1 ja
SL3 rippikoululeireillä.
SN: Merkittiin tiedoksi.

38§
Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pidetään ti 4.9.2018 klo 17.

39§
Valitusosoitus

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

40§
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa ____/ ____2018

______________________________________________________________________________________________________________
Juha Eklund
Päivi Suutari
puheenjohtaja
sihteeri
Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tarkastaneet tämän Sammonlahden seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 3/2018 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa _____/ _____2018
________________________________________________________

___________________________________________________________

Ritva Mällinen
Pöytäkirjan nähtävänä olo

Kaija Nikunen

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Sammonlahden seurakuntatoimistossa
______/_______ - _______/_______ 2018, minkä todistan
Lappeenrannassa _________ / ________ 2018
_________________________________________________________
Juha Eklund, kirkkoherra
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