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Muut läsnäolijat
Poissa

Käsiteltävät asiat:
22 §
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30.
SN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.

23 §
Kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1§ ja 2§:
”Seurakuntaneuvoston kutsuu koolle kirkkoherra tai hänen estyneenä ollessa
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja
paikan. Seurakuntaneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.
Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viittä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, seurakuntaneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole
mainittu kokouskutsussa”.
Esitys:
Todetaan, että kokouskutsu ja asialista on toimitettu jäsenille määräajassa. Kokouksen läsnäolijat todetaan nimenhuudolla.

Pöytäkirjantarkastajat
Antti Kuivanen
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SN:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
24 §
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Tarkastusvuorossa ovat Antti Kuivanen ja Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen.
Lisäksi valitaan kaksi ääntenlaskijaa. Vuorossa Eero Moisio ja Olli Kuivalainen.
Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
SN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kuivanen ja Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Eero Moisio ja Olli Kuivalainen.

25 §
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Esitys:
Päätetään mahdolliset muissa asioissa käsiteltävät asiat ja hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Todetaan lisäksi, että asiakohtien valmisteluissa on otettu huomioon kirkollisen viranomaisen lapsivaikutuksen arviointivelvollisuus (KJ 23:3). Mahdolliset
esille tulleet erityiset lapsivaikutukset on kirjattu ao. asiakohtien esittelytekstiin.
SN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä, että asiakohdassa ”Muut
asiat” käsiteltiin asia ”Yhteisvastuukeräys-kampanja”.

26 §
Eroanomus
luottamustoimesta

Tuula Secomandi anoo eroa luottamustoimestaan Lappeenrannan seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksen johtokunnan varajäsenyydestä ja Lauritsalan seurakunnan aikuis- ja perhetyön työryhmästä. Liite 1
Esitys:
Tuula Secomandi vapautetaan luottamustoimistaan kirkkolain mukaisesti.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
Antti Kuivanen

Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen
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27 §
Varajäsenen valinta
varhaiskasvatuksen johtokunnan varajäseneksi

Esityslista/pöytäkirja
2-2021

Varhaiskasvatuksen johtokunnan Lauritsalan seurakunnan varsinaisena jäsenenä
on toiminut Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen. Hänen varajäsenenään on ollut Tuula Secomandi, jonka eroanomusta seurakuntaneuvosto on käsitellyt edellisessä pykälässä 26.
Esitys:
Mikäli seurakuntaneuvosto on vapauttanut Tuula Secomandin luottamustoimestaan, niin valitaan varhaiskasvatuksen johtokuntaan uusi varajäsen hänen tilalleen.
SN:
Varhaiskasvatuksen johtokunnan varajäseneksi valittiin Antti Kuivanen.

28 §
Nuorisotyönohjaajan
viransijaisen valinta

Nuorisotyönohjaaja Matti Anttilalle on myönnetty virkavapaata vuorotteluvapaan ajaksi 1.2.-30.7.2021 (180 kalenteripäivää) sekä vuosilomaa ajalle 31.7.29.8.2021 (20 pv), ehdolla että hänen vuorotteluvapaan ja vuosiloman ajaksi
saadaan sijainen, joka täyttää työvoimahallinnon asettamat vaatimukset (SN
14.12.2020 § 58).
Vuorotteluvapaan viransijaisuus on ollut haettavana Kirkko HR:n kautta Oikotie.fi:ssä, TE-palvelussa (mol.fi), evl.fi:ssä, Lappeenrannan seurakuntayhtymän
verkkosivuilla ja intrassa 16.12.2020-10.1.2021. Hakuaikaa jatkettiin ajalle
13.1.-7.2.2021. Ilmoitus viransijaisuudesta toimitettiin myös Helsingin diakoniaoppilaitokseen tiedoksi.
Viransijaisuuden täyttämistä varten seurakuntaneuvosto nimesi haastattelutyöryhmän: Pentti Berg, Petteri Myllynen, Olli Kuivalainen sekä asiantuntijajäsenenä Matti Anttila läsnäolo- ja puheoikeudella (SN 14.12.2020 § 59).
Määräaikaan 7.2.2021 mennessä viransijaisuutta haki neljä hakijaa: kouluavustaja Kari Harjula, varhaiskasvatuksen opettaja Emilia Karhu, nuorisotyönohjaaja
Eeva-Leena Saikko ja nuorisotyönohjaaja Antero Sjöblom, joista kaksi (Saikko
ja Sjöblom) vetivät hakemuksensa pois. Haastattelutyöryhmä haastatteli
16.2.2021 Emilia Karhun, joka kertoi voivansa aloittaa sijaisuuden hoitamisen
27.4.2021.
Esitys:
Haastattelutyöryhmä kertoo haastattelun tuloksista kokouksessa, ja esittää
seurakuntaneuvostolle Emilia Karhun valitsemista nuorisotyönohjaajan sijaiseksi Matti Anttilan vuorotteluvapaan 27.4.-23.10.2021 ja vuosiloman
23.10.-31.10.2021 ajaksi.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
Antti Kuivanen
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29 §
Lähetyskannatusvarojen
jakaminen vuonna 2021

Esityslista/pöytäkirja
2-2021

Lauritsalan seurakunnan lähetystyön talousarviosuunnitelmaan vuodelle 2021
on varattu lähetyskannatusta varten 21 930 €, jonka jakaminen avustuksina eri
lähetysjärjestöille perustuu tehtyihin sopimuksiin.
Lauritsalan seurakunnan lähetystyön työryhmä on päättänyt kokouksessaan
26.1.2021 esittää seurakuntaneuvostolle talousarviosuunnitelmaan varattujen
lähetyskannatusvarojen jakamista seuraavasti:
Lähetysjärjestö:

Kannatussumma:

Suomen Lähetysseura

7430 €

Kylväjä

5000 €

Medialähetys

4500 €

Kansanlähetys

3000 €

Suomen Pipliaseura

2000 €

Liite 2.
Esitys:
Hyväksytään lähetyskannatusvarojen jakaminen lähetystyön työryhmän esityksen mukaisesti.
SN:
Esitys hyväksyttiin.
30 §
Suomen Lähetysseura
ry:n hallituksen jäsenten
ehdokasasettelu 2021

Suomen Lähetysseuran jäsenillä, seurakunnilla ja järjestöillä on mahdollisuus
asettaa ennakkoon ehdokkaita Suomen Lähetysseuran hallitukseen. Erovuorossa on tänä vuonna neljä hallituksen jäsentä. Vaali toimitetaan vuosikokouksessa.
Ehdotukset vaalitoimikunnalle, joka tekee kokonaisesityksen valittavista hallituksen jäsenistä vuosikokoukselle, tulee toimittaa 19.3.2021 mennessä.
Ehdotusta laatiessaan vaalitoimikunnan on pidettävä tavoitteena, että hallituksessa on
• Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispakunnan edustus
• monipuolista, suuren järjestön hallitustyöskentelyssä tarvittavaa osaamista ja kokemusta
Lisäksi toimikunnan on huolehdittava, että hallituksessa on riittävän tasapuolinen
• hiippakuntien edustus
• järjestöä tukevien hengellisten suuntausten edustus
• molempien sukupuolten edustus (vähintään viisi kumpaakin sukupuolta)
• molempien pääkieliryhmien edustus sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Pöytäkirjantarkastajat
Antti Kuivanen
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Toimikunta pyytää kiinnittämään erityistä huomiota ehdokkaita asetettaessa
heidän koulutukseensa sekä hallitustyöskentelyssä tarvittavaan kokemukseen.
Esitys:
Lauritsalan seurakunta ei aseta omaa ehdokasta vuonna 2021.
SN:
Esitys hyväksyttiin.
31 §
Lasten ja nuorten keskus
ry:n yhdistyksen Lauritsalan seurakunnan kokousedustaja

Lasten ja nuorten keskus ry:n yhdistyksen kokous pidetään perjantaina
21.5.2021 klo 13-15 Korona-pandemiasta johtuen etäyhteyksin.
Äänioikeuttaan kokouksessa saavat käyttää ne jäsenet, jotka ennen yhdistyksen kokousta huhtikuun loppuun mennessä ovat maksaneet jäsenmaksunsa
meneillään olevalta toimintavuodelta. Jäsenyhteisöjen tulee ilmoittaa edustajansa yhdistyksen kokouksessa hallitukselle ennen kokouksen alkua valtakirjalla tai pöytäkirjanotteella.
Ilmoittautuminen kokoukseen on 30.4.2021 mennessä.
Esitys:
Valitaan Lauritsalan seurakunnan kokousedustajaksi nuorisotyönohjaaja Kirsi
Lampi.
Kokouksesta aiheutuneet mahd. kulut maksetaan seurakuntaneuvoston talousarviosuunnitelman määrärahoista.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

32 §
Muut asiat

32.1 §
Yhteisvastuukeräys-kampanja
Lappeenrannan seurakuntayhtymän diakoniatyöntekijät ovat keskustelleet Yhteisvastuukeräystä tukevan kampanjan järjestämistä.
Kampanjassa annetaan seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua yhteisvastuukeräykseen ostamalla kirkkoon sijoitettava, omalla kuvalla varustettu pahvihahmo.
Pahvihahmon tuotantohinta on n. 13-16 € tilausmäärästä riippuen. Myyntihinnaksi on alustavasti suunniteltu 40 euroa.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto puoltaa kampanjan toteuttamista ja valtuuttaa diakoniatyöntekijät hoitamaan asiaa.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
Antti Kuivanen
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33 §
Tiedoksi

Esityslista/pöytäkirja
2-2021

33.1
Lähetystyön työryhmän muistio 26.1.2021
Liite 3
Esitys:
Tiedoksi saatetut asiat merkitään tiedoksi.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

34 §
Seuraava kokous

Esitys:
Seuraava kokous pidetään alustavan suunnitelman mukaan maanantaina
19.4.2021 klo 17.30.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

35 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

36 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.56.

Puheenjohtajan ja
sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa ________ / ________ 2021

_______________________________________________________
Petteri Myllynen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan
tarkastaminen

______________________________________________________
Arja From
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet tämän Lauritsalan seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 2/2021 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa
________ / ________ 2021

________ / ________ 2021

________________________________________________________

___________________________________________________________

Antti Kuivanen

Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen

Pöytäkirjantarkastajat
Antti Kuivanen

Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen
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Pöytäkirjan nähtävänä
olo

Esityslista/pöytäkirja
2-2021

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa arkisin klo
10-14 ja pöytäkirja on julkaistu myös Lappeenrannan seurakuntayhtymän verkkosivuilla www.lappeenrannanseurakunnat.fi ajalla
______/_______ - _______/_______ 2021, minkä todistan
Lappeenrannassa _________ / ________ 2021

_________________________________________________________
Pentti Berg, kirkkoherra

Tiedustelut

Kirkkoherra Pentti Berg, puh. 040 3126 400, pentti.berg@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajat
Antti Kuivanen
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