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Aika

26.5.2020 klo 16

Paikka

Ankkurisali, Sammonlahden kirkko, Hietakallionkatu 7,
53850 Lappeenranta

Läsnä

Eklund Juha
Aalto-Huhtinen Tiina
Erämo Antti
Haiko Eija
Hiltunen Laura (Teams)
Hirvikallio Martta
Kaipia Joonas
Lindh Tuomo
Manninen Risto
Mustonen Reijo
Pesonen Kaarina
Ulmanen Virpi

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Saalasti Merja

pöytäkirjan pitäjä

Muut läsnäolijat

Poissa

Lohko Eveliina, Mällinen Ritva, Peuhkuri Jami

Käsiteltävät asiat:
27 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.
SN: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.

28 § 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.
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SN: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
29 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden
valinta

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 Kaarina Pesonen ja
Virpi Ulmanen.
SN: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kaarina
Pesonen ja Virpi Ulmanen.

30 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:n esitys:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
SN: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä väestötilastot
35 § Tiedoksi kohtaan.

31 § Vuosilomat 1.6.30.9.

Työntekijöiden lomien hyväksyminen tapahtuu sähköisesti Kipan Populus-asianhallintajärjestelmässä. Työntekijät ovat valmistelleet lomaaikojen suunnitelman yhteisesti käytössä olevaan työ- ja vapaa-aikasuunnitelmaan. Kirkkoherra on vahvistanut suunnitelman (viranhaltijapäätös 13/2020) ja antanut luvan merkitä loma-ajat Populukseen.
Tämän suunnitelman pohjalta vahvistetut/vahvistettavat loma-ajat saatetaan seurakuntaneuvostolle tiettäväksi. (liite 1)
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto myöntää liitteen mukaiset lomat muitten kuin papiston osalta.
SN: Seurakuntaneuvosto myönsi liitteen mukaiset lomat muitten kuin
papiston osalta.

32 § Kolehtisuunnitelma
1.6.-31.8.

Pj:n esitys:
Keskustellaan liitteen mukaisesta kolehtisuunnitelmasta ja vahvistetaan
se. (liite 2)
SN: Seurakuntaneuvosto hyväksyi liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman.
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33 § Ekumeeninen Yhteys-liike ry:n 20-vuotisjuhlan kirjahanke

Esityslista/pöytäkirja
3-2020
Yhteys-liike on vuonna 2003 perustettu kristillinen suomalainen kirkkojen rajat ylittävä solidaarisuus- ja tukiryhmä, joka puolustaa ja edistää
seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutumista erityisesti kirkkojen piirissä. Järjestö suhtautuu myönteisesti homoseksuaalisuuden
toteuttamiseen, ja pyrkii muun muassa siihen, että homo- ja lesbopareilla olisi mahdollisuus saada halutessaan liitolleen kirkollinen siunaaminen. Jäseniä ryhmällä on vähän yli 600. Yhteys-liikkeen taustajärjestönä toimii Ekumeeninen Yhteys-liikkeen tuki ry.
Pj:n esitys:
Sammonlahden seurakunta ei osallistu ko. kirjahankkeeseen.
SN: Seurakuntaneuvosto päätti olla osallistumatta ko. kirjahankkeeseen.

34 § Muut mahdolliset
asiat

Keskustelu seurakunnan toiminnasta 1.6. alkaen.
Kirkkoherra esittelee Lappeenrannan seurakuntayhtymässä yhdessä sovittuja koronarajoitusten ja -turvallisuusohjeiden mukaisia käytäntöjä.
Pj:n esitys: Kirkkoherra esitteli Lappeenrannan seurakuntayhtymässä
yhdessä sovittuja koronarajoitusten ja -turvallisuusohjeiden mukaisia
käytäntöjä ja toimintaa Sammonlahden seurakunnassa kesän aikana.
SN: Käytiin keskustelua aiheesta.

35 § Tiedoksi
1. Diakonia-avustajan
palkkaaminen vuodeksi
palkkatuella Sammonlahden seurakunnan diakoniaan Pusa-testamenttirahan omavastuuosuudella
2. Kutsu Mikkelin hiippakunnan Seppomestarin
tehtävään

1. Sammonlahden seurakunnan diakoniatyöllä on kirkon kellaritiloissa toimivan kirpputoritoiminnan hyvän toteutumisen kannalta tarve työntekijälle,
jonka päävastuualue on ko. toiminnasta ja siinä diakonian ja lähetyksen työtoiminnassa olevista henkilöistä vastaaminen. Seurakuntayhtymän erityisdiakonialla on myös Päiväkeskus Tikankulmassa tehtäviä, jotka sopivat diakoniaavustajan tehtävään.
Työsopimus tehdään Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanssa KirVesTes
mukaisesti. Diakonia-avustajan työaika on 6 tuntia, 20 minuuttia päivää kohden, palkkaus on 80%.
Diakonia-avustaja palkataan 50 % palkkatuella. Seurakunnan osuus (50%,
10 350€ %) palkasta on seurakuntayhtymän diakoniatyöntekijöiden kokouksessa 2.3. päätetty maksaa diakoniatyön Helmi Pusa -testamenttirahastosta.
Tehtävään on kevään 2020 aikana haastateltu kolme henkilöä, ja heistä
tehtävään esitetään Outi Hyvönen (s. 16.7.1968)
Työntekijä aloittaa tehtävässä, kun vahvistus seurakuntayhtymän palkanosan
maksamisesta Pusa-rahastosta on tehty (YKN 27.5.) ja Te-keskus on myöntänyt palkkatuen anotun mukaisesti.
Soili Hämäläinen-Mujo, Anja Kytölä, Ari Tuomikoski
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2. Olen kutsunut nuorisotyönohjaaja Timo Lammen Mikkelin hiippakunnan
kunnan seppomestarin tehtävään. Tavoitteena on, että hiippakunnan jokaisessa neljässä rovastikunnassa olisi hiippakunnallinen seppomestari.
Seppomestari toimii seurakuntien partiotyöntekijöiden (seppojen) ja partion
yhdyshenkilöiden mentorina sekä yhdys- ja tukihenkilönä sepoille Mikkelin
hiippakunnassa, erityisesti omassa rovastikunnassaan.
Seppomestarin tehtävästä ei makseta korvausta, mutta toteuttaessaan seppomestarin tehtävää hiippakunta korvaa siitä aiheutuvat matka ym. kulut.
Hiippakunta järjestää myös yhteisiä koulutus- ja ohjaustapaamisia, joiden kulut se myös korvaa, kuin myös valtakunnallisten seppomestaripäivän ja seppopäivien kulut.
Seurakunnan osuudeksi tästä tehtävästä jää 4-8 työpäivää/vuosi. Lisäksi Seppopäivät, joihin viranhaltija mahdollisesti olisi osallistunut jo osana omaa seppona toimimistaan.
Toivon seurakunnan / esimiehen suhtautuvan tähän kutsuun myönteisesti ja
osallistuvan näin rovastikunnan ja hiippakunnan partiotyön kehittämiseen ja
tukemiseen.
Mikkelissä 19.5.2020
Ari Tähkäpää
hiippakuntasihteeri, kasvatus, valmius ja työyhteisöt, partioyhteistyö
3. Väestötilastot huhtikuun 2020 loppuun asti.

Pj:n esitys: Saatetaan tiedoksi.
SN: Saatettiin tiedoksi edellä mainitut kolme asiaa.
36 § Seuraava kokous

Pj:n esitys:
SN:

37 § Valitusosoitus

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

38 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.08.

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa, 26.5.2020

____________________________________________________________________________________________________________
Juha Eklund
Merja Saalasti
puheenjohtaja
sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastaminen

Esityslista/pöytäkirja
3-2020
Olemme tarkastaneet tämän Sammonlahden seurakuntaneuvoston
3/2020 pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Lappeenrannassa, 26.5.2020

Pöytäkirjan nähtävänä
olo

_____________________________

_______________________________

Kaarina Pesonen

Virpi Ulmanen

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Sammonlahden seurakuntatoimistossa
27.5.-10.6.2020, minkä todistan
Lappeenrannassa

_________________________________________________________
Juha Eklund, kirkkoherra
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