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Aika

19.4.2021 klo 16.30

Paikka

Teams / Ankkurisali, Sammonlahden seurakuntakeskus, Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta.
Huom. Kirkkolaki on muuttunut ja niinpä etäkokous on nyt mahdollinen.
Jos joku ei saa yhteyttä toimimaan, niin voi tulla kirkolle. Siitä ilmoitus
kirkkoherralle ja srk-sihteerille valmisteluja varten.

ASIALISTA

16 §
17 §
18 §
19 §
20 §
21 §
22 §
23 §
24 §
25 §
26 §
27 §
28 §
29 §
30 §

KOKOUKSEN AVAUS
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALINTA
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
UUSI NIMIKKOKOHDE JA -LÄHETTI SUOMEN LÄHETYSSEURALTA
TOIMISTOTYÖT 1.9. ALKAEN
VUOSILOMAT 1.5.-30.9.
SAMMONLAHDEN KIRKKO 30 VUOTTA 2022
PALKKATUKITYÖLLISTETTY DIAKONIAN JA LÄHETYSTYÖN AVUSTAJA
KOLEHTISUUNNITELMA HUHTI-TOUKOKUU
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
TIEDOKSI
SEURAAVA KOKOUS
VALITUSOSOITUS
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

SEURAKUNTANEUVOSTO

Esityslista/pöytäkirja
2-2021

Aika

19.4.2021 klo 16.30

Paikka

Teams / Ankkurisali, Sammonlahden kirkko, Hietakallionkatu 7,
53850 Lappeenranta

Läsnä

Eklund Juha
Aalto-Huhtinen Tiina
Erämo Antti
Haiko Eija
Hiltunen Laura
Lindh Tuomo
Lohko Eveliina
Manninen Risto
Mustonen Reijo
Mällinen Ritva
Ulmanen Virpi

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen

Saalasti Merja

pöytäkirjan pitäjä

Muut läsnäolijat

Poissa

Kailio Toni, Pesonen Kaarina.

Käsiteltävät asiat:
16 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.
SN: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30.

17 § 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 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
SN: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat
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18 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esityslista/pöytäkirja
2-2021

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Pj:n esitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Eija Haiko ja Laura
Hiltunen.
SN: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eija Haiko ja
Laura Hiltunen.

19 § Työjärjestyksen hyväksyminen

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

20 § Uusi nimikkokohde ja -lähetti Suomen Lähetysseuralta

Sammonlahden seurakunnan lähetysvastuuryhmä on käsitellyt kokouksessaan (23.3. §2) esitystä seurakuntamme uudeksi nimikkokohteeksi ja
ja nimikkolähetiksi. (liite 1)
Seurakunnan ja Suomen Lähetysseuran välistä palvelusopimusta on tarkoitus päivittää Lindien jäätyä pois Nepalin lähettien tehtävistä. Lähetysseura on ehdottanut kahta hanketta Kambodzassa:
1) Kirkon työn vahvistaminen (5500€)
2) Työntekijäksi Pasi Pitkästä (4500€). Pasi Pitkänen koordinoi ja
raportoi alueella sekä kirkollista että kehitysyhteistyötä.
Lähetysvastuuryhmä kannatti ehdotusta.
Samoja kohteita on esitetty joillekin muille seurakuntayhtymämme seurakunnille, ja ainakin Lappeenranta on tehnyt myönteisen päätöksen.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää ottaa seurakunnan uudeksi nimikkokohteeksi Kambodzan ja uudeksi nimikkolähetiksi Pasi Pitkäsen lähetysvastuuryhmän esittämin kannatussummin. Seurakunnan ja Suomen Lähetysseuran palvelusopimusta päivitetään päätöksen mukaisesti.
SN: Päätettiin esityksen mukaisesti.

21 § Toimistotyöt
1.9.2021 alkaen

Virkavapaalla oleva seurakuntasihteeri Päivi Suutari on ilmoittanut irtisanoutuvansa 1.9. alkaen (liite 2). Koska seurakuntarakennekysymys on
avoin, ei tässä tilanteessa ole viisasta täyttää seurakuntasihteerin virkaa
vakinaisesti. Merja Saalastin kanssa on sovittu, että hän jatkaa määräaikaisesti seurakuntasihteerinä 1.9.-31.12.2021.
Toimistosihteerin tehtävää varten Sammonlahden raamissa on 60% palkkaus elokuun loppuun.

Pöytäkirjantarkastajat
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Esityslista/pöytäkirja
2-2021

Seurakuntayhtymän muissa seurakunnissa on yksi sihteerin virka (pl.
Joutsenossa, jossa ko. henkilölle kuuluu myös rekisteriasioiden hoitoa).
Toimistotöiden järjestely 1.9. alkaen vaikuttaa myös vuosilomien käyttöön.
Pj:n esitys:
1. Seurakuntaneuvosto myöntää Päivi Suutarille eron seurakuntasihteerin virasta 1.9.2021 alkaen.
2. Seurakuntaneuvosto keskustelee toimistotöiden järjestelyistä 1.9.
alkaen.
SN:
1. Seurakuntaneuvosto myönsi Päivi Suutarille eron seurakuntasihteerin virasta 1.9.2021 alkaen.
2. Seurakuntaneuvosto hyväksyi Merja Saalastin jatkamaan seurakuntasihteerinä 1.9.-31.12.2021. Määräaikaisuuden perusteena on
seurakuntarakennekysymyksen keskeneräisyys, jonka vuoksi tässä tilanteessa ei ole mahdollista täyttää seurakuntasihteerin virkaa.
3. Varaudutaan siihen, että seurakuntatoimiston työt hoidetaan erillisin järjestelyin 1.9.2021 alkaen.
22 § Vuosilomat 1.5.30.9.2021

Sammonlahden seurakunnan pappien lomat käyvät ilmi oheisesta liitteestä, jonka tuomiokapituli vahvistaa. (liite 3)
Muiden työntekijöiden lomat ovat (Liite 4):
Merja Saalasti (38) 21.6.-18.7. (19), 13.-19.9. (5); jää 14
Anja Kytölä (38) 27.5. (1), 31.5.-6.6. (5), 28.6.-6.7. (7), siirtovapaasopimus 15; jää 10
Anu Piutula-Heinonkoski (38) 14.6.-11.7. (19); jää 19
Timo Lampi (38) 1.-13.7. (9) ja 4.-15.8. (8); jää 21
Soili Hämäläinen-Mujo (38, 2020/8+2021/30) 19.7.-6.8. (15); jää 23
Anni Wahlroos (38) 28.6.-18.7. (12); jää 23
Mervi Karhula (2) 3.-4.5.; jää 0
Liisa Hovi (48) 33 (5 pidetty ennakkoon) +15 lopputyöajalta. Lomien
käyttö varmistuu, kun Merjan suunnitelmat selvillä.
Veera Oinonen (7) 23.7.–2.8.; jää 0
Heidi Kunttu (29) 19.7.-17.8.; jää 11
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto merkitsee pappien lomalistan tiedoksi ja hyväksyy
oheiset muiden työntekijöiden lomat.
SN: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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23 § Sammonlahden
kirkko 30 vuotta

Esityslista/pöytäkirja
2-2021

Työryhmän muistio. (liite 5)
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta.
SN: Ideoita vastaanotetaan mieluusti Sammonlahden kirkon 30-vuotisjuhlan järjestämiseksi.

24 § Palkkatukityöllistetty diakonian ja lähetystyön avustaja

Sammonlahden seurakunnan diakonia- ja lähetystyön avustajana on toiminut palkkatuella työllistetty Outi Hyvönen. Diakoni ja lähetyskasvatussihteeri ovat yrittäneet sopia TE-keskuksen kanssa hänen sopimuksensa jatkamisesta kesäkuun alusta yhdellä vuodella.
Mikäli asiasta saadaan varmuus, seurakuntanneuvosto käsittelee asian.
Jos asiasta ei ole saatu selvyyttä, siirretään tämä pykälä seuraavaan kokoukseen.
Pj:n esitys: Siirrämme asian seuraavaan kokoukseen.
SN: Päätettiin esityksen mukaisesti.

25 § Kolehtisuunnitelma huhti-toukokuu
2021

Kirkkoherra on laatinut kolehtisuunnitelman huhti-toukokuulle. Hän on
viranhaltijapäätöksellä hyväksynyt 1.-18.4. kolehdit, koska niitä ei ollut
käsitelty ennen tätä kokousta. (liite 6)
Listaan on otettu kirkkohallituksen määräämiä ja suosittelemia kohteita
ja niiden lisäksi oman seurakunnan työhön liittyviä.
Suunnitelma käsittää vain kaksi kuukautta, koska kesäajan jumalanpalveluselämän mahdollisuudet saattavat koronaan liittyvien kokoontumisrajoitusten muutosten myötä oleellisesti muuttua, jolloin myös mahdollistuu normaalimpi kolehtien kokoaminen.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy oheisen kolehtisuunnitelman.
SN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

26 § Muut mahdolliset
asiat
26.1 Kirkon ääni- ja kuvatallennejärjestelmän
rakentaminen

Kirkon ääni- ja kuvajärjestelmä:
Gaia-Musik (Imatra) rakentaa kirkon äänentoistoon valmiuden striimauksiin. Samaan kokonaisuuteen integroidaan kaksi kameraa ja videomikseri
sekä tarvittavat lisävarusteet. Ohjaukseen käytetään sakaristossa jo olevaa kannettavaa tietokonetta.
Kokonaisuuden hinta on suuruusluokkaa 6000€.
Tutkitaan myös kirkon dataprojektorin uudistaminen (4-6000€).
Talousjohtaja on luvannut rahat kokonaisuuteen.

Pöytäkirjantarkastajat
15

SEURAKUNTANEUVOSTO

Esityslista/pöytäkirja
2-2021

Pj:n esitys:
Hankitaan ko. laitteisto mahdollisimman pian. DigiTane kouluttaa henkilöstön kokonaisuuden käyttöön.
SN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
27 § Tiedoksi

Pj:n esitys: Tiedoksi saatettavia asioita ei ole.
SN: Esityksen mukaisesti.

28 § Seuraava kokous

Pj:n esitys: Seuraavaa kokousta ei ole sovittu.
SN: Esityksen mukaisesti.

29 § Valitusosoitus

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

30 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.43.

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 19.4.2021

______________________________________________________________________________________________________________
Juha Eklund
Merja Saalasti
puheenjohtaja
sihteeri
Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tarkastaneet tämän Sammonlahden seurakuntaneuvoston
2/2021 pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Lappeenrannassa 20.4.2021

_____________________________________
Eija Haiko

________________________________
Laura Hiltunen
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Pöytäkirjan nähtävänä
olo

Esityslista/pöytäkirja
2-2021

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Sammonlahden seurakuntatoimistossa
21.4.-5.5.2021, minkä todistan
Lappeenrannassa 6.5.2021

_________________________________________________________
Juha Eklund, kirkkoherra
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