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Paikka

Simpukka, Sammonlahden seurakuntakeskus, Hietakallionkatu 7,
53850 Lappeenranta.
Huom.
Myös hybridikokous on mahdollinen, kun tuomiokapituli on 10.8.
2021 hyväksynyt uudistetun seurakuntaneuvoston ohjesääntömme.
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Aika

1.12.2021 klo 17

Paikka

Simpukka, Sammonlahden kirkko, Hietakallionkatu 7,
53850 Lappeenranta

Läsnä

Eklund Juha
Aalto-Huhtinen Tiina
Erämo Antti
Haiko Eija
Hiltunen Laura
Lohko Eveliina
Manninen Risto
Mustonen Reijo
Mällinen Ritva
Pesonen Kaarina
Rennola Sirkka
Ulmanen Virpi

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
jäsen, Teams, poistui klo 17.39
jäsen
jäsen, Teams
jäsen, Teams
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen

Saalasti Merja

pöytäkirjan pitäjä

Muut läsnäolijat

Poissa

Toni Kailio, Tuomo Lindh.

Käsiteltävät asiat:
83 § Kokouksen avaus

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

84 § 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.
85 § 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 Eija Haiko ja Risto
Manninen.
SN: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eija Haiko ja
Risto Manninen.

86 § Työjärjestyksen hyväksyminen

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

87 § Koulutussuunnitelman muutos

Kirkkoherra Juha Eklund on hyväksytty hiippakunnan järjestämään kirkkoherrojen työhyvinvointivalmennukseen.
”Kirkkoherrojen työhyvinvointivalmennus yhteistyössä Luotain Consulting Oy:n kanssa käynnistyy ensi talvena. Valmentajana on Raisa Nissinen. Kokoontumiskertoja on kuusi (klo 10:30-16:30), paikkana Mikkelin
tuomiokapituli. Kapituli tarjoaa aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas nautitaan omakustanteisesti jossakin Mikkelin keskustan ruokapaikoista.
Tällä osallistujamäärällä valmennuksen kustannus on 1000 € per osallistuja. Terveisin, Marko Marttila, Hiippakuntadekaani, Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli”
Lappeenrannasta on Hannu Haikonen mukana samassa koulutuksessa,
joten matkakustannukset vähintään puolittuvat.
Pj:n esitys:
Juha Eklund peruu osallistumisensa Jaetut eväät -jumalanpalveluspäiville Kuopiossa ja osallistuu tähän koulutukseen.
Juha Eklund poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
SN: Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että Jaetut eväät -jumalanpalveluspäiviä ei tarvitse välttämättä perua. Jaetut eväät -jumalanpalveluspäiville
on mahdollista myös mennä tilanteen niin salliessa. Seurakuntaneuvosto
hyväksyi yksimielisesti ”Kirkkoherrojen työhyvinvointivalmennus yhteistyössä Luotain Consulting Oy:n kanssa”.
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Tuomiokapituli käsittelee Lappeenrannan seurakuntayhtymän rakenneasian
toivottavasti istunnossaan 15.12. Suuntapäätöksen jälkeen tiedämme, millaiseen tehtävään voimme rekrytoida uutta seurakuntasihteeriä.

Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto keskustelee tilanteesta ja luo suuntaviivat seurakuntasihteerin rekrytoinnille.
SN: Seurakuntaneuvosto keskusteli tilanteesta ja sai tiedon määräaikaisesta
työsopimuksesta Liisa Hovin ja määräaikaisesta viranhoitomääräyksestä Merja
Saalastin kanssa 31.3.2022 asti.

89 § Kolehtisuunnitelma tammikuu-maaliskuu 2022

Kirkkoherran esitys kolehtisuunnitelmaksi liitteenä. (liite 1)
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto keskustelee kolehtisuunnitelmasta ja hyväksyy sen.
SN: Kolehtisuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

90 § Merja Saalastin ja
Liisa Hovin sivutoimilupahakemukset

Vs. seurakuntasihteeri Merja Saalasti ja vs. toimistosihteeri Liisa Hovi
hakevat sivutoimilupaa toimitsijatehtäviin tammikuun maakuntavaaleissa. (liitteet 2 ja 3)
Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto myöntää anotut sivutoimiluvat.
SN: Seurakuntaneuvosto myönsi anotut sivutoimiluvat.

91 § Anomus messun pitämiseksi kerran kuussa
klo 18

Seurakunnan jumalanpalvelusta määrittävät mm. seuraavat säädökset
KL 4:1 mukaan ”Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii
jumalanpalvelusten pitämisestä”.
KJ 2:1 mukaan jumalanpalvelus on kaikille avoin. Jumalanpalvelukset on
pidettävä kirkkokäsikirjan mukaisesti.
KJ 2:2,1 säätää, että päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa
sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Saman pykälän 3. mom. mukaan
muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan.
KJ 2:3,1 mukaan ”Päiväjumalanpalvelus aloitetaan yleensä kello 10. Jos on
perusteltu syy aloittaa jumalanpalvelus jatkuvasti johonkin muuhun aikaan,
asiasta päättää kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Päätös on alistettava
tuomiokapitulin ratkaistavaksi.”
KJ 2:5 säätää, että päiväjumalanpalveluksessa käytetään kirkolliskokouksen
hyväksymää virsikirjaa ja messusävelmistöä. Jumalanpalveluksessa voidaan
virsien ohella tilapäisesti käyttää myös muita sopivia lauluja ja
messusävelmiä.
Sammonlahden seurakunnalla on ollut neljä vuotta tuomiokapitulin myöntämä
lupa aloittaa kuukauden viimeisen sunnuntain messu klo 18.
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Sammonlahden seurakunnassa kyseinen messu on ollut seurakunnan pääjumalanpalvelus, joka on toteutettu yllä kirjattujen jumalanpalvelusta koskevien
säännösten mukaisesti. Tilanteeseen on jo totuttu seurakunnassa.
Seurakuntaneuvosto toteaa kokeilusta seuraavaa:
1. Messu on koonnut seurakuntalaisia määrällisesti samaan tapaan kuin tavalliset kello 10 aloitettavat messut. Kävijöiden joukossa on ollut merkitsevästi
muitakin kuin ns. messujen vakiokävijöitä.
Seurakuntaneuvosto pitää kokeilun tuomaa messukävijöiden joukon laajentumista hyvänä asiana.
2. Seurakuntaneuvosto kiinnittää huomiota siihen, että kaupungin keskustassa
muutaman kilometrin päässä on perinteiseen kellonaikaan kaksi messua.
3. Iltamessuihin on kutsuttu erityisesti nuoria, läheisen yliopiston opiskelijoita
ja erilaisten messun toteutustapojen puhuttelemia seurakuntalaisia.
4. Sammonlahden seurakunnassa on seurakunnan perustamisesta lähtien vakiintunut tapa viettää joitakin iltamessuja vuoden kierrossa. Tapa ei herätä vastustusta.
5. Iltamessujen valmistelu on koonnut seurakunnan työntekijöitä ja seurakuntalaisia yli työalarajojen messun toteutukseen. Tämä on seurakuntaneuvoston
mielestä myönteistä kehitystä.
6. Seurakunnan jumalanpalvelustyöryhmä on aina kannattanut muutettua messuajankohtaa.
7. Koronapandemia on vaikuttanut messujen toteutukseen viimeisen kahden
vuoden ajan. Myöskään tänä poikkeusaikana ei ole tullut ilmi kriittistä suhtautumista muutettuun messun alkamisajankohtaan.

Pj:n esitys:
Seurakuntaneuvosto anoo Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta toistaiseksi voimassa olevaa lupaa viettää seurakunnan pääjumalanpalvelus
kerran kuukaudessa (kuukauden viimeinen sunnuntai) klo 18 alkaen.
SN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
92 § Sammonlahden
kirkko 30 v.

Käytiin läpi viimeisin Sammonlahden kirkko 30 v. idealista.

93 § Muut mahdolliset
asiat

Pj:n esitys: Muita mahdollisia asioita ei tuotu esille.
SN: Esityksen mukaisesti.

94 § Tiedoksi

Kirkkoherra näytti viimeiset viranhoitomääräykset.

95 § Seuraava kokous

Pj:n esitys: Tiistaina 11.1.2022 klo 16.30.
SN: Esityksen mukaisesti.

96 § Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

Pöytäkirjantarkastajat
72

SEURAKUNTANEUVOSTO

Esityslista/pöytäkirja
7-2021

(KL 24/3§).
97 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.

Lappeenrannassa 1.12.2021

______________________________________________________________________________________________________________
Juha Eklund
Merja Saalasti
puheenjohtaja
sihteeri
Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tarkastaneet tämän Sammonlahden seurakuntaneuvoston
7/2021 pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Lappeenrannassa 1.12.2021

_____________________________________
Eija Haiko
Pöytäkirjan nähtävänä
olo

________________________________
Risto Manninen

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Sammonlahden seurakuntatoimistossa 2.12.-16.12.2021 minkä todistan
Lappeenrannassa 17.12.2021
_________________________________________________________
Juha Eklund, kirkkoherra
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