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Ankkurisali, Sammonlahden seurakuntakeskus, Hietakallionkatu 7,
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Huom.
Kirkkolain mukaan etä-/hybridikokous ei ole mahdollinen ennen kuin
seurakuntaneuvoston ohjesääntöön on lisätty sähköisen kokouksen
mahdollisuus.
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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
Pesonen Kaarina
Ulmanen Virpi

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

Saalasti Merja

pöytäkirjan pitäjä

Muut läsnäolijat

Poissa

Toni Kailio.

Käsiteltävät asiat:
31 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.
SN: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.47.

32 § 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.
33 § 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 Tuomo Lindh ja
Eveliina Lohko
SN: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuomo Lindh ja
Eveliina Lohko.

34 § Työjärjestyksen hyväksyminen

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

35 § Sammonlahden
kirkko 30 vuotta 2022

Työryhmän muistio ja idealista. (liite 1 ja 2)
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta.
SN: Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta ja piti idealistaa hyvänä ja
monipuolisena. Idealistaa voi jatkojalostaa edelleen niin seurakuntaneuvoston jäsenet kuin Sammonlahden seurakunnan työntekijätkin.

36 § Kolehtisuunnitelma kesä-syyskuu

Kirkkoherra ja srk-sihteeri ovat laatineet kolehtisuunnitelman kesä-syyskuulle. Listaan on otettu kirkkohallituksen määräämiä ja suosittelemia
kohteita ja niiden lisäksi oman seurakunnan työhön liittyviä. (liite 3)
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy oheisen kolehtisuunnitelman.
SN: Seurakuntaneuvosto hyväksyi kolehtilistan muutoksella, että 27.6.
kolehti kerätään oman seurakunnan diakoniatyölle Partaharju-säätiön sijaan.

37 § Diakonia- ja lähetystyön avustaja

Sammonlahden seurakunnan diakonia- ja lähetystyön avustajan palkkaaminen siirrettiin edellisestä kokouksesta.
Avustajaksi on nyt löytynyt TE-keskuksen myöntämällä palkkatuella Sini
Holopainen.
Pj:n esitys:
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Seurakuntaneuvosto päättää palkata Sini Holopaisen diakonia- ja lähetystyön avustajaksi 1.6.2021-31.5.2022. Tehtävän vaativuusryhmä on
202.
SN: Seurakuntaneuvosto päätti palkata Sini Holopaisen diakonia- ja lähetystyön avustajaksi 1.6.2021-31.5.2022. Tehtävän vaativuusryhmä on
202.
38 § Seurakuntaneuvoston ohjesäännön lisäys

Kirkkolain muutos koskien sähköisiä kokouksia on tullut voimaan
15.3.2021. Myös seurakuntaneuvoston sähköisen kokouksen mahdollistavat lisäykset tulee olla seurakuntaneuvoston hyväksymiä ja tuomiokapitulin vahvistamia.
Täydennetty ohjesääntö lähetetään myöhemmin tai esitellään viimeistään kokouksessa. (liite 4)
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy kirkkohallituksen malliohjesäännön pohjalta muokatun Sammonlahden seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön.
SN: Seurakuntaneuvosto hyväksyi täydennetyn kirkkohallituksen malliohjesäännön pohjalta muokatun Sammonlahden seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön ja päätti lähettää sen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

39 § Kirkon kuva- ja äänijärjestelmän päivitys

Kirkon kuva- ja äänijärjestelmästä keskusteltiin edellisessä seurakuntaneuvostossa (2/2021 § 26). Järjestelmän päivitys ja parantaminen on tarkentunut seuraavasti.
Gaia-Music (Imatra) rakentaa kirkon äänentoistoon valmiuden striimauksiin. Äänijärjestelmän päivittäminen (kaapeloinnit, keskusyksikkö ja
headset-mikrofonit) tulee maksamaan yhteensä n. 21 000€.
Tällä summalla saadaan ajanmukainen päivitys ja draamatuotantoihin soveltuva järjestelmä.
Kuvauskokonaisuuteen hankitaan kaksi kameraa ja videomikseri sekä
tarvittavat lisävarusteet. Ohjaukseen käytetään sakaristossa jo olevaa
kannettavaa tietokonetta. Tämä hankinta on jo käynnissä.
Tämän kokonaisuuden hinta on n. 6000€.
Talousjohtaja on luvannut rahat kokonaisuuteen. (liite 5)
Pj:n esitys:
Hankitaan laitteistot mahdollisimman pian.
SN: Päätettiin hankkia laitteistot mahdollisimman pian.
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Sammonlahden seurakunnan nuorisotyöntekijäksi varhaisnuorisotyöhön
valittu Veera Oinonen on ilmoittanut, ettei hän jatka koeajan jälkeen
Sammonlahdessa, vaan palaa takaisin Imatran seurakuntaan, josta on virkavapaalla.
Seurakunnalla on yhteisen kirkkoneuvoston lupa viran täyttämiseen.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto keskustelee tilanteesta ja uudesta nuorisotyönohjaajan rekrytointiprosessista. Nuorisotyönohjaaja Simo Horttanainen
Kouvolasta on ollut harjoittelijana Sammonlahden seurakunnassa. Hän
olisi halukas palaamaan Lappeenrantaan ja Sammonlahden seurakunnan
työntekijäksi.
SN: Päätettiin käynnistää rekrytointiprosessi välittömästi ja laitetaan työpaikkailmoitus kirkkoHR:ään, Kotimaa-lehteen ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän intraan. Seurakuntaneuvosto valitsi haastattelutyöryhmän, johon kuuluvat Reijo Mustonen, Tiina Aalto-Huhtinen, Virpi Ulmanen, Timo Lampi ja Juha Eklund.

41 § Muut mahdolliset
asiat
41.1 Kukkia kirkkoon

41.1 Kirkkoon tarvitaan kesän aikana kukkien tuojia. Olisiko seurakuntaneuvoston jäsenissä sellaisia, jotka voisitte ottaa jonkun kesä-syyskuun
sunnuntain hoitaaksenne? Tuodaan alttarille luonnosta tai puutarhasta
kukkia ja vihreää, sen mukaan kuin kyseisenä aikana löytyy.
Pj:n esitys: Seurakuntaneuvoston jäsenet tuovat alttarikukat haluamanaan sunnuntaina kesäaikaan.
SN: Eija Haiko, Kaarina Pesonen lupasivat tuoda kukat ja muut ilmoittavat kirkkoherralle tai seurakuntasihteerille, minä sunnuntain haluavat
tuoda alttarikukat.

42 § Tiedoksi

42.1 Kirkkoherran päätöspöytäkirja 1-2021 (liite6)
42.2 Yhden seurakunnan malli Lappeenrannan seurakuntayhtymässä.
Pj:n esitys:
Saatetaan tiedoksi kaksi seuraavaa asiaa.
SN: Saatettiin tiedoksi kirkkoherran päätöspöytäkirja 1-2021 ja tuomiokapitulin päätös yhden seurakunnan mallista tällä hetkellä. Tuomiokapituli haluaa lisäselvityksiä ja valmiin mallin yhden seurakunnan mallista
Lappeenrannan seurakuntayhtymästä.

43 § Seuraava kokous

Pj:n esitys: Seuraavaa kokousta ei ole vielä tiedossa.
SN: Esityksen mukaisesti.
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44 § Valitusosoitus

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

45 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.58.

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 7.6.2021

______________________________________________________________________________________________________________
Juha Eklund
Merja Saalasti
puheenjohtaja
sihteeri
Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tarkastaneet tämän Sammonlahden seurakuntaneuvoston
3/2021 pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Lappeenrannassa 7.6.2021

_____________________________________
Tuomo Lindh
Pöytäkirjan nähtävänä
olo

________________________________
Eveliina Lohko

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Sammonlahden seurakuntatoimistossa
8.6.-22.6.2021, minkä todistan
Lappeenrannassa 23.6.2021
_________________________________________________________
Juha Eklund, kirkkoherra
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