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Käsiteltävät asiat:
77§
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.
SN: Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen klo 17.13.

78§
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.
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SN: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi seurakuntaneuvoston jäseniä
ollessa paikalla 8/12.
79§
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Kokouksen tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos
kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Tarkastusvuorossa ovat Kiljunen Unto ja Mustonen Reijo.
Pj:n esitys:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Unto Kiljunen ja Reijo Mustonen.
SN: Esitys hyväksyttiin.

80§
Työjärjestyksen hyväksyminen

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

81§ Sivutoimiluvat

Seurakuntapastori Maarit Hirvi pyytää seurakuntaneuvostolta KL6:30 §:n edellyttämää lausuntoa anomukseensa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille sivutoimiluvan saamista varten. Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian
osasto on valinnut Maarit Hirven Sammonlahden seurakunnassa tapahtuvan teologien työssäoppimisjakson ohjaajaksi 2018-2020. Tehtävä käsittää sopimuksen
mukaan vuosittain 10-20 työtuntia.
Seurakuntasihteeri Päivi Suutari on valittu teologien työssäoppimisjakson koordinaattoriksi 2018-2020 ja hän anoo sivutoimilupaa tehtävän hoitamiseksi. Tehtävän
työmäärä on vuosittain 30 tuntia.
Yliopisto maksaa tehtävistä korvauksen. Liitteet 1 ja 2
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 virkasuhteen 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.
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Pj:n esitys:
Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osaston valintojen ja valittujen anomusten mukaisesti
1. Seurakuntaneuvosto puoltaa Maarit Hirven anomusta.
2. Seurakuntaneuvosto myöntää seurakuntasihteeri Päivi Suutarille sivutoimiluvan.
SN: Esitys hyväksyttiin.
82§
Piispa Seppo Häkkinen 60v.

Piispamme Seppo Häkkinen täyttää ensi vuonna 60. Merkkipäivää on tarkoitus
juhlia Mikkelin seurakuntakeskuksessa pe 1.6.2018. Tarkemmasta aikataulusta ja
ohjelman sisällöstä tulee infoa myöhemmin. Ajatus on, että seurakuntien onnitteluja otetaan vastaan klo 13 alkaen.
Juhlapäivän yhteydessä on tarkoitus paljastaa lahjaksi teetettävä muotokuva. Hiippakuntadekaani Marko Marttilan viestin mukaan seurakuntien toivotaan osallistuvan muotokuvan kustannuksiin yli 10.000 jäsenen srk:t 150 €; alle 10.000 jäsenen
srk:t100 €. Pankkiyhteystiedot ilmoitetaan myöhemmin ensi vuoden puolella.
Pj:n esitys:
Osallistutaan piispan lahjaan hiippakuntadekaanin ehdottamalla tavalla.
SN: Esitys hyväksyttiin.

83§
Vs. nuorisotyönohjaaja
Anni Wahlroosin lomaanomus

Vs. nuorisotyönohjaaja Anni Wahlroos anoo oikeutta pitää etukäteen osan lomanansaintavuonna 2017 kertyneestä lomasta.
”Pitäisin lomaa etukäteen 20.11.-1.12.2017 (10 lomapäivää). Olin varannut matkan
lomaa varten jo ennen kuin tiesin, että työsuhteeni jatkuu 11.9. jälkeen. Loman
pitäminen etukäteen helpottaa lomien pitämisen paineita työsuhteen loppumisen
suhteen.”
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto myöntää Anni Wahlroosille luvan pitää kymmenen lomapäivää lomanansaintavuoden 2017-18 vuosilomasta ajalla 20.11.-1.12.2017
SN: Esitys hyväksyttiin.

84§
Muut mahdolliset asiat
84.1. 50% seurakuntapastori vuonna 2018
84.2. Skinnarilan esikoululaisten väistötila

84.1. Keskustellaan seurakuntapastorista (50%) vuodelle 2018.
Pj:n esitys:
Palkataan Kukka-Maaria Kalpio vuodeksi 2018 seurakuntapastorin 50% virkaan.
SN: Esitys hyväksyttiin.
84.2. Skinnarilan esiopetuksen väistötilan järjestäminen Sammonlahden kirkolta.
Kirkolla kävi Skinnarilan päiväkodin väkeä katsomassa tilojamme ajatellen sitä,
että esiopetuksen 29 lasta tulisivat ensi vuoden alussa kirkon tiloihin.
Sammonlahden seurakunta on historiansa ajan pyrkinyt olemaan avoin yhteistyölle
ja myös uusille avauksille.
Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että eskarilaiset ohjaajineen työskentelisivät
kirkon tiloissa ja seurakunnan työntekijät sopeutuisivat siihen, että
1. Mahdollisesti muuttavat joitain omia toimintoja tilasta toiseen.
2. Sopeutuvat joksikin aikaa uuteen tilanteeseen. Ajasta ei ole tietoa tässä vaiheessa.
3. Ääntä ja elämää olisi talossa aiempaa enemmän.
Erityisesti tämä koskettaa lapsityötä, koska eräs ajatus olisi se, että ko. ryhmä voisi

Pöytäkirjantarkastajat
4

SEURAKUNTANEUVOSTO

Esityslista/pöytäkirja
6-2017

toimia päiväkerhotiloissa ja siellä toimivat toiminnot sijoitettaisiin toisaalle (esim.
ylös Majakkaan), mikä sitten taas vaikuttaa muihin asioihin niin, että tilojen käyttö
on syytä keskustella tarkkaan selväksi.
Asiasta sovitaan lapsityön kanssa avoimesti neuvotellen.
Tällainen yhteistyö kaupungin kanssa saattaa toisaalta tuoda meille uusia mahdollisuuksia sisällölliseen yhteistyöhön.
Pj:n esitys:
SN keskustelee asiasta.
SN: Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta ja suhtautuu asiaan myönteisesti.

85§
Tiedoksi

1. Samuli Suolanen on virkavapaalla 10.12.2017 saakka ja Ulla Junell 3.12.2017
asti. Seurakuntapastori Sanni Rissanen toimii sijaisena 31.12.2017 saakka.
2. Seurakuntayhtymän työntekijöiden ja luottamushenkilöiden havuseppeletalkoot
Ristikankaalla ma-ti 20.-21.11.2017 klo 14-18. Sisätila, opastus, kahvit.
3. Seurakuntamme alueen hoitokoteihin on hankittu uudet isotekstiset virsikirjat.
4. Kirkkoherran päätöspöytäkirja.
5. Viron Järva-Madisen seurakunnan tiedustelu ystävyysseurakunta toiminnasta.
Pj:n esitys:
Merkitään tiedoksi.
SN: Saatettiin seurakuntaneuvoston tiedoksi.

86§
Seuraavat kokoukset

Ti 12.12. klo 17 kokous, klo 18 joulunäytelmä ja klo 18.30 jouluruokailu.

87§
Valitusosoitus

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

88§
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.07.

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa ________ / ______2017

______________________________________________________________________________________________________________
Juha Eklund
Päivi Suutari
puheenjohtaja
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä
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Olemme tarkastaneet tämän Sammonlahden seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 6 / 2017 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.

Lappeenrannassa ____14___ / ___11____ 2017
________________________________________________________

___________________________________________________________

Unto Kiljunen
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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