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Läsnä

Eklund Juha
Aalto-Huhtinen Tiina
Erämo Antti
Haiko Eija
Hiltunen Laura
Lindh Tuomo
Lohko Eveliina
Mustonen Reijo
Mällinen Ritva
Pesonen Kaarina

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

Saalasti Merja

pöytäkirjan pitäjä

Muut läsnäolijat

Poissa

Hirvikallio Martta, Kaipia Joonas, Manninen Risto, Peuhkuri Jami,
Ulmanen Virpi

Käsiteltävät asiat:
50 § Kokouksen avaus

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

51 § 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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52 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden
valinta

Esityslista/pöytäkirja
5-2020
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 Laura Hiltunen ja
Eveliina Lohko.
SN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Laura Hiltunen ja
Eveliina Lohko.

53 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:n esitys:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
SN: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi kokouksessa näytetyillä
lisäyksillä (pykälät 56, 57 ja 60).

54 § Taloustilanne

Perehdytään 6.9. (2/3 vuodesta) tilanteeseen. (liite 1)
Taloustilanne on kokonaisuudessaan hyvä.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto toteaa tilanteen.
SN: Seurakuntaneuvosto totesi tilanteen.

55 § Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

YKN antoi kokouksessaan 26.8 ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman
laatimiseen vuodelle 2021. (liite 2)
YKN esittänee strategiapäivityksessä vuosille 2021-23 toiminnan painopisteiksi
2021 Henkilöstön tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä.
Seurakuntalaisten määrä laskee, joten työn painopisteet ja tehtäväkuvat voivat
muuttua. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on koko työyhteisön asia.
2022 Vanhustyön kehittäminen.
Lappeenrannan seurakuntayhtymässä ei ole vanhustyöstä vastaavaa työntekijää. Vanhusväestön määrä alueellamme kuitenkin kasvaa. Vanhusten parissa
työtä tekevät diakoniatyöntekijät, papit, sairaalasielunhoitajat. Seurakunnissa
kehitetään vanhustyötä yhdessä.
2023 Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä.
Seurakunta koostuu seurakuntalaisista. Seurakuntatyö on yhteistä tekemistä ja
kokemista: annamme seurakuntalaisille mahdollisuuden toimia seurakunnissa.
Kutsumme heitä aktiivisesti seurakunnan toimintaan.

Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto käy keskustelun seurakuntamme toiminnasta ja
mahdollisista toiveista ja ideoista sen suhteen.
Pöytäkirjantarkastajat
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SN: Seurakuntaneuvosto kävi keskustelua seurakuntamme toiminnasta.
Henkilöstön tukemista muuttuvassa toimintaympäristössä pidettiin hyvänä. Mutta ajankohtaa pidettiin vähän huonona, koska ei tiedetä, tuleeko yhden seurakunnan malli voimaan. Henkilöstön tukemista ja kouluttautumista tarvitaan ehkä vieläkin enemmän tulevaisuudessa.
Vanhustyön kehittämistä seurakunnassa pidettiin myös erittäin tärkeänä.
Vapaaehtoistyötä tuetaan voimakkaasti unohtamatta henkilöstöä.
Seurakunnan talous muuttuu ja asioiden pitää muuttua sen mukana.
56 § Nuorisotyönohjaajan irtisanoutuminen

Virkavapaalla oleva nuorisotyönohjaaja Eija Myllyniemi on irtisanoutunut virastaan 1.1.2021 alkaen. (liite 3)
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto myöntää Eija Myllyniemelle eron Sammonlahden
seurakunnan nuorisotyönohjaajan (varhaisnuoristyö) virasta 1.1.2021
alkaen.
SN: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys. Seurakuntaneuvosto myöntää
Eija Myllyniemelle eron Sammonlahden seurakunnan nuorisotyönohjaajan (varhaisnuoristyö) virasta 1.1.2021 alkaen.

57 § Nuorisotyönohjaajan viran auki julistaminen

Sammonlahden seurakunnan nuoristyönohjaajan virka tulee avoimeksi
1.1.2021 alkaen. Sammonlahden seurakunnassa on kaksi vuotta sitten
lakkautettu nuorisotyönohjaajan 100% tehtävä ja perustettu uusi lähetyskasvatussihteerin virka, jossa on 50% varhaisnuorisotyötä. Tältä osin
panostus varhaisnuorisotyöhön on pienentynyt.
Siksi seurakunnassa tarvitaan ehdottomasti nuorisotyönohjaaja varhaisnuorisotyöhön nyt avoimeksi tulleeseen virkaan.
Lava-arviointi on tehty. (liite 4)
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa julistaa
Sammonlahden seurakunnan varhaisnuorisotyön virka haettavaksi
1.1.2021 alkaen.
SN: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys. Seurakuntaneuvosto pyytää
yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa julistaa Sammonlahden seurakunnan
varhaisnuorisotyön virka haettavaksi 1.1.2021 alkaen.
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58 § Virkatilanne 2021

Seurakunnassamme hoidetaan useampia tehtäviä viransijaisuuksina;
seurakuntasihteerin (31.8.2021 asti), toimistosihteerin (täytetty srk-sihteerin sijaisuuden hoidon ajaksi), diakonian (31.1.2021 asti) ja varhaisnuorisotyön virka 31.12.2020 asti).
Vuoden 2021 aikana tulee ratkaistavaksi näiden tehtävien jatko.
Pj:n esitys:
Keskustellaan vuoden 2021 virkatilanteesta.
SN: Asiasta keskusteltiin.

59 § Kolehtisuunnitelman muutos

Sunnuntaina 30.8. kerättiin vahingossa suunnitelman mukainen 6.9. kolehti Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen
Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta.
30.8. sunnuntain kolehti olisi ollut Lasten ja Nuorten leiri- ja retkitoiminnan tukemiseen Partaharju-säätiölle. Partaharjun leiritoiminnan lopettamisesta tuli kuitenkin tieto julkisuuteen muutama viikko aiemmin.
Siksi jätimme 6.9. kyseessä olevan kolehdin keräämättä ja otimme tilalle keväällä keräämättä jääneen kirkkohallituksen määräämän kolehdin Naisten toimeentulon parantamiseen kehitysmaissa tarjoamalla
muun muassa ammatti-, viljelys- ja yrittäjyyskoulutusta Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy tehdyn kolehtisuunnitelman muutoksen.
SN: Seurakuntaneuvosto hyväksyi tehdyn kolehtisuunnitelman muutoksen.

60 § Sammonlahden seurakunnan lähetyksen
budjettivarojen jakaminen

Lähetystyön vastuuryhmä on käsitellyt Sammonlahden seurakunnan nimikkolähetit ja kohteet 9/2020 ja sopimusten perusteella vuoden 2020
talousarviomäärärahojen 24.500 € jakamisen. (liite 5)
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää jakaa lähetyksen talousarviovarat lähetyksen vastuuryhmän esityksen mukaisesti.
SN: Seurakuntaneuvosto hyväksyi lähetystyön vastuuryhmän esityksen
talousarviomäärärahojen jakamisesta.

58 § Muut mahdolliset
asiat

Pj:n esitys: Muita mahdollisia asioita ei ollut esitetty.
SN:
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59 § Tiedoksi

Pj:n esitys: Kirkolle laitetaan uusi pyöräteline seurakuntatoimiston
edessä olevan muurin eteen.
SN:

60 § Seuraava kokous

Pj:n esitys: Maanantaina 19.10. klo 17.
SN: Maanantaina 19.10. klo 17. Pääasiallisena aiheena talous ja
budjettiasiat.

61 § Valitusosoitus

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

62 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.23.

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 14.9.2020

____________________________________________________________________________________________________________
Juha Eklund
Merja Saalasti
puheenjohtaja
sihteeri
Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tarkastaneet tämän Sammonlahden seurakuntaneuvoston
5/2020 pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Lappeenrannassa 14.9.2020

Pöytäkirjan nähtävänä
olo

_____________________________

_______________________________

Laura Hiltunen

Eveliina Lohko

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Sammonlahden seurakuntatoimistossa
15.-29.9.2020, minkä todistan
Lappeenrannassa 30.9.2020
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_________________________________________________________
Juha Eklund, kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajat

