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Paikka

Ankkurisali, Sammonlahden seurakuntakeskus, Hietakallionkatu 7,
53850 Lappeenranta.
Huom.
Kirkkolain mukaan etä-/hybridikokous ei ole mahdollinen ennen kuin
seurakuntaneuvoston ohjesääntöön on lisätty sähköisen kokouksen
mahdollisuus ja asia on hyväksytty tuomiokapitulissa.
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Läsnä

Eklund Juha
Aalto-Huhtinen Tiina
Haiko Eija
Hiltunen Laura
Lindh Tuomo
Lohko Eveliina
Manninen Risto
Mustonen Reijo
Mällinen Ritva
Pesonen Kaarina
Turbel Päivi
Ulmanen Virpi

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen, poistui klo 19.38
jäsen
jäsen, Teams
jäsen, Teams
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen

Saalasti Merja

pöytäkirjan pitäjä

Muut läsnäolijat

Sami Lahtiluoma § 60 ajan.

Poissa

Antti Erämo, Toni Kailio.

Käsiteltävät asiat:
56 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.
SN: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

57 § 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: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
58 § 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 Ritva Mällinen ja
Kaarina Pesonen.
SN: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ritva Mällinen
ja Kaarina Pesonen.

59 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:n esitys:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
SN: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi pykälän 64 sisällön lisäyksellä.

60 § Lausunto tuomiokapitulin lisäselvityspyyntöön seurakuntarakenteesta

Lisäselvitys Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, koskien aloitetta
Lappeenrannan seurakuntien seurakuntarakenteen muuttamiseksi.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli 1.6.2021
”Seurakuntien ja seurakuntayhtymän tulee jatkaa yhteistä työskentelyä
sekä yhden seurakunnan mallin selkeyttämiseksi, että sen vaihtoehdoksi
esitetyn seurakuntayhtymän kehittämisen konkretisoimiseksi.”
Tuomiokapituli on määrittänyt vastauksen antajiksi seurakuntanneuvostot ja yhteisen kirkkoneuvoston.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kutsunut kolmen kuukauden projektiin
vastauksien kokoamiseksi Sami Lahtiluoman.
Aiemmin projektissa toiminut ohjausryhmä on kokoontunut kolmesti ja
koostaa 9.9. mallit, joita käsitellään seurakuntaneuvostoissa, eri työntekijäkokouksissa ja yhteistoimintamenettelyssä sekä lopuksi yhteisessä
kirkkoneuvostossa.
Sami Lahtiluoma on mukana kokouksessamme esittelemässä mallit ja
keskustelemassa kanssamme.
Esitys lähetetään 9.9. jälkeen seurakuntaneuvoston jäsenille tutustuttavaksi. (liite 1)
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta ja antaa oman lausuntonsa.
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Ohjausryhmä päätti 9.9. että lausunnoissa vastataan seuraaviin kysymyksiin:
Mikä on seurakunnan/työmuodon kanta esitettyyn yhden srk:n malliin ja
yhtymän kehittämisen suunnitelmiin?
Miten haluaisitte täydentää/muuttaa näitä malleja ja suunnitelmia?
Mitä hyvää / huonoa esitetyissä suunnitelmissa?
SN:
Ohjausryhmän kysymyksiin vastaamme seuraavasti:
1. Sammonlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto on edelleen yhden
seurakunnan kannalla.
2. Lähtökohtana tulee olla seurakuntalaisten näkökulma, ei organisaation
eikä vain työntekijöiden.
3. Yhden seurakunnan malli ei tarkoita palvelujen heikentämistä, vaan
seurakunnan toiminnan turvaamista pitemmällä aikavälillä koko seurakunnan alueella.
4. Yhtymän kehittämiseksi esitetyt suunnitelmat ovat hyviä, mutta se,
kuinka varmistetaan niiden toteutuminen, on avoinna. Tavoitellut kehittämistoimet on helpompi toteuttaa yhden seurakunnan mallissa.
61 § Kolehtisuunnitelma syyskuu-marraskuu

Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman.
(liite 2)
SN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

62 § Syksyn leirien ja
retkien turvallisuusvastaavat

Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset retkien ja leirien turvallisuusvastaavat. (liite 3)
SN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

63 § Vuosilomat
1.10.2021-31.1.2022

Sammonlahden seurakunnan pappien lomat käyvät ilmi oheisesta liitteestä, jonka tuomiokapituli vahvistaa. (liite 4)
Muiden työntekijöiden lomat. (liite 5)
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto merkitsee pappien lomalistan tiedoksi ja hyväksyy
oheiset muiden työntekijöiden lomat. Anu Piutula-Heinonkosken osalta
tarkistetaan jäljellejäävä loma-aika.
SN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

64 § Muut mahdolliset
asiat

Sammonlahden seurakunnan nimikkolähetit ja kohteet 05/2021.
Sopimusten perusteella vuoden 2021 talousarviomäärärahojen 24500 €
jako oheisen liitteen mukaisesti. (liite 6)
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Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisesti lähetystyön talousarviomäärärahojen jaon lähetysjärjestöille.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
65 § Tiedoksi

Tiedoksi saatettavia asioita ei ole.

66 § Seuraava kokous

Pj:n esitys:
Tiistai 12.10. klo 17.
SN: Tiistai 12.10. klo 17.

67 § Valitusosoitus

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

68 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.11.

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 15.9.2021

______________________________________________________________________________________________________________
Juha Eklund
Merja Saalasti
puheenjohtaja
sihteeri
Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tarkastaneet tämän Sammonlahden seurakuntaneuvoston
5/2021 pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Lappeenrannassa 20.9.2021

_____________________________________
Ritva Mällinen

________________________________
Kaarina Pesonen
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Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Sammonlahden seurakuntatoimistossa 20.9.-4.10.2021 minkä todistan
Lappeenrannassa 5.10.2021
_________________________________________________________
Juha Eklund, kirkkoherra
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