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Aika

Maanantai 17.5.2021 klo 17.50 – 18.20

Paikka

Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ja Teams-etäyhteyksin

Läsnä

Muut läsnäolijat

Poissa

Pentti Berg
Petteri Myllynen
Olli Kuivalainen
Päivi Laakso-Kuivalainen
Ritva Luostarinen
Jari Lyytikäinen
Eero Moisio
Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen
Juha Nurmiainen

kirkkoherra, esittelijä
jäsen, pj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

seurakuntakoti
seurakuntakoti
Teams
Teams
seurakuntakoti
Teams
Teams
Teams
seurakuntakoti

Arja From
pöytäkirjanpitäjä
seurakuntakoti
Tommi Kiukas
Lauritsalan Sinisiskot ry Teams
Lauri Tuominen
Lauritsalan Siniveljet ry Teams
Partiolippukuntien edustajat poistuivat kokouksesta klo 18.04 §:n 42 käsittelyn jälkeen.
Antti Kuivanen
Marja Kukkonen

jäsen
jäsen

Käsiteltävät asiat:
37 §
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30.
SN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.50. Kokous viivästyi hybridikokouksen
teknisistä ongelmista johtuen.

38 §
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.
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Lisäksi todetaan, että partiolippukuntien edustajia ei ole kutsuttu tähän kokoukseen koronapandemiasta johtuen. Lippukuntien puheenjohtajille on kuitenkin
ilmoitettu, että lippukuntien toimittamat vuosikertomukset ovat asialistalla ja
heille on annettu halutessaan mahdollisuus lähettää tarkentavaa viestiä sähköpostitse asiaan liittyen.
SN:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokous päätettiin kokouskutsun lähettämisen jälkeen toteuttaa koronarajoituksista johtuen ns. hybridikokouksena siten, että seurakuntaneuvoston jäsenellä
oli mahdollisuus osallistua kokoukseen joko paikan päällä seurakuntakodissa tai
etäyhteyksin Teams-sovelluksen kautta.
Näin ollen myös partiolippukuntien edustajat kutsuttiin kokoukseen Teams-sovelluksen välityksellä.

39 §
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

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

40 §
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 sellaisenaan.
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41 §
Partiolippukunta Lauritsalan Sinisiskot ry:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020
sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Esityslista/pöytäkirja
3-2021

Lauritsalan seurakunnan ja Lauritsalan Sinisiskot ry:n välillä on 19.2.2006 solmittu taustayhteisösopimus, jonka mukaan lippukunta saa seurakunnalta vuosittain yleisen toimintamäärärahan, joka koostuu vapaasti lippukunnan toimintaan
käytettävissä olevasta osasta sekä monistus- ja postitusmäärärahasta. Toimintamääräraha on sisällytetty Lauritsalan seurakunnan talousarviosuunnitelmaan,
joka hyväksytään vuosittain seurakuntaneuvostossa.
Seurakunnan taloudellisesti tukemien partiolippukuntien tulee kunkin toimittaa
tukea saadakseen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2021 seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.
Ko. partiolippukunnan edustajalla/ edustajilla on oikeus osallistua asian käsittelyyn läsnäolo- ja puheoikeudella, mutta tähän kokoukseen heitä ei kutsuttu koronapandemiasta johtuen.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto käsittelee ja hyväksyy Lauritsalan Sinisiskot ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2020 sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Liite 1
SN:
Esitys hyväksyttiin.

42 §
Partiolippukunta Lauritsalan Siniveljet ry:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020
sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Lauritsalan seurakunnan ja Lauritsalan Siniveljet ry:n välillä on 31.10.2005 solmittu taustayhteisösopimus, jonka mukaan lippukunta saa seurakunnalta vuosittain yleisen toimintamäärärahan, joka koostuu vapaasti lippukunnan toimintaan
käytettävissä olevasta osasta sekä monistus- ja postitusmäärärahasta. Toimintamääräraha on sisällytetty Lauritsalan seurakunnan talousarviosuunnitelmaan,
joka hyväksytään vuosittain seurakuntaneuvostossa.
Seurakunnan taloudellisesti tukemien partiolippukuntien tulee kunkin toimittaa
tukea saadakseen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2021 seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.
Ko. partiolippukunnan edustajalla/ edustajilla on oikeus osallistua asian käsittelyyn läsnäolo- ja puheoikeudella, mutta tähän kokoukseen heitä ei kutsuttu koronapandemiasta johtuen.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto käsittelee ja hyväksyy Lauritsalan Siniveljet ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2020 sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Liite 2
SN:
Esitys hyväksyttiin.
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43 §
Anomus lyhennetystä
viikkotyöajasta

Esityslista/pöytäkirja
3-2021

Seurakuntasihteeri Arja From anoo lupaa tehdä lyhennettyä viikkotyöaikaa.
Liite 3.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy anomuksen liitteen esitysten mukaisesti.
SN:
Esitys hyväksyttiin.
Seurakuntasihteeri Arja From poistui pykälän käsittelyn ajaksi puheenjohtajan
toimiessa sihteerinä.

44 §
Nimikkolähettisopimus

Lauritsalan seurakunnan lähetystyön työryhmä on kokouksessaan 23.3.2021
(liite 6) esittänyt, että tehdään uusi nimikkolähettisopimus Suomen Lähetysseura
ry:n kanssa. Sopimuksen kohteena olisi Kambodzan kirkon työn vahvistaminen,
ja nimikkolähetiksi nimettäisi Pasi Pitkänen 4500 euron kannatussummalla.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää tehdä uuden nimikkolähettisopimuksen Suomen
Lähetysseura ry:n kanssa lähetystyön työryhmän esityksen mukaisesti. Lähetyskasvatussihteeri Heidi Jantunen ja kirkkoherra Pentti Berg valtuutetaan hoitamaan asiaan liittyvät tarvittavat toimenpiteet.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

45 §
Vuosilomat
1.6. – 30.9.2021

KJ 6:8
Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää seurakuntaneuvosto vuosiloman muun kuin papin viran haltijalle. Tuomiokapituli myöntää vuosiloman
kirkkoherralle ja kirkkoherra papin viran haltijalle.
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää vuosiloman kaikille seurakuntayhtymän viranhaltijoille.
YKN on 29.8.2012 (§ 151) siirtänyt seurakuntayhtymän viranhaltijoiden vuosilomien määräämisoikeuden seurakuntaneuvostoille.
Työntekijät ovat anoneet vuosilomaa ajalle 1.6.-30.9.2021. Liite 4.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto myöntää vuosilomat liitteen mukaisina muille kuin papin
viran haltijoille.
SN:
Esitys hyväksyttiin.
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46 §
Kolehtisuunnitelma
1.7.-31.12.2021

Esityslista/pöytäkirja
3-2021

KL 4:2, 2
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien
tarkoitusten tukemiseksi.
KL 22:2
Kirkkohallitus määrää kunkin vuoden aikana Turun arkkihiippakunnan sekä
Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan, Helsingin ja Espoon hiippakunnissa yleisiin tarkoituksiin päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista.
KJ 2:8
Seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa
kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty Kirkkolain 22 luvun 2 §:n mukaisesti.
Lisäksi kolehtisuunnitelmiin on sijoitettava myös tuomiokapitulien määräämät
keräyskohteet.
Kirkkoherra on laatinut kolehtisuunnitelman ajalle 1.7.-31.12.2021. Liite 5.
Esitys:
Hyväksytään kolehtisuunnitelma liitteen mukaisesti.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

47 §
Suomen Lähetysseura
ry:n vuosikokousedustajan 2021 valinta

Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokous pidetään lauantaina 12.6.2021 klo 12
etäyhteyksin. Kokouspaikkana on Helsingin Messukeskus.
Suomen Lähetysseuran jäsenenä seurakuntaa pyydetään nimeämään edustajat
vuosikokoukseen. Seurakunnat saavat sääntöjen mukaan lähettää yhdistyksen
kokouksiin edustajia läsnä olevan jäsenmääränsä mukaisesti (tilanne 1.1.2021)
seuraavasti:
• enint. 15 000 jäsentä: enintään 2 edustajaa
• 15 001 – 30 000 jäsentä: enintään 3 edustajaa
• yli 30 000 jäsentä: enintään 4 edustajaa
Seurakuntien edustajat ja heidän yhteystietonsa on ilmoitettava sekä valtakirjansa toimitettava SLS:ään viimeistään 29.5.2021.
Lauritsalan seurakunnan lähetystyön työryhmä esittää kokouksessaan
23.3.2021 (liite 6) seurakuntaneuvostolle, että vuoden 2021 Suomen Lähetysseuran Lauritsalan seurakunnan vuosikokousedustajaksi valitaan lähetyskasvatussihteeri Heidi Jantunen.
Lisäksi tänä vuonna olisi hyvin tärkeää saada kokoukseen myös toinen vuosikokousedustaja, sillä Lappeenrannan seurakunnan kirkkoherra ja YKN:n
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puheenjohtaja Hannu Haikonen on asettunut ehdokkaaksi SLS:n hallitukseen ja
tarvitsee täyden tuen myös Lauritsalan seurakunnasta.
Esitys:
Valitaan Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajiksi Heidi Jantunen ja yksi
seurakuntaneuvoston jäsen.
Lauritsalan seurakuntaneuvosto tukee Hannu Haikosen valintaa SLS:n hallitukseen.
SN:
Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajiksi valittiin Heidi Jantunen ja Päivi
Laakso-Kuivalainen.
48 §
Kirkkopalvelut ry:n vuosikokousedustajan 2021
valinta

Kirkkopalvelut ry:n vuosikokous pidetään perjantaina 21.5.2021 klo 12 etäyhteyksin Teams-kokouksena.
Ennen kokousta hiippakunnilla ja jäsenjärjestöillä on mahdollisuus ryhmäkeskusteluihin koskien valtuuston jäsenten valintoja klo 11 alkavassa tapaamisessa. Team-linkki ryhmäkeskusteluihin ja yhdistyksen kokoukseen sekä kokousmateriaali lähetetään kokousedustajille.
Kokoukseen voi osallistua yksi edustaja kustakin jäsenseurakunnasta.
Seurakuntien edustaja ja hänen yhteystietonsa on ilmoitettava sekä valtakirjansa
toimitettava kokouskutsun mukaan Kirkkopalvelut ry:lle viimeistään 7.5.2021,
mutta Lauritsalan seurakunta on saanut lisäaikaa kokousaikataulustaan johtuen.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan Kirkkopalvelut ry:n
vuosikokoukseen. Mahd. kulut maksetaan seurakuntaneuvoston talousarviomäärärahoista.
SN:
Kirkkopalvelut ry:n vuosikokousedustajaksi valittiin Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen.

49 §
Tiekirkkotoiminta

Seurakuntaneuvosto käsitteli tiekirkkoasiaa edellisen kerran kokouksessaan
2.11.2020, § 45:
”Lauritsalan kirkko on ollut mukana Kirkkopalvelujen luotsaamassa Tiekirkkotoiminnassa vuodesta 2011 lähtien. Vierailijoita on keskimäärin ollut yhdeksän
vuoden aikana n. 368 henkilöä/kesä.
Kirkko oli avoinna vuonna 2019 ma-pe klo 10-18. Tänä vuonna 2020 Tiekirkkotoiminta peruttiin Korona-pandemiasta johtuen. Kirkkoon on kuitenkin
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voinut tutustua varaamalla ajan suntiolta. Asiasta tiedotettiin kirkon ovi-ilmoituksella, kirkollisissa ilmoituksissa sekä seurakuntayhtymän verkkosivuilla.
Tiekirkkotoiminnasta aiheutuvat kustannukset ovat olleet vuonna 2019 yhteensä n. 7 450 euroa. Kustannukset koostuvat Kirkkopalvelujen tiekirkkomaksusta 150 € sekä kirkko-oppaiden palkkakuluista. Kirkossa on ollut vuorotellen kaksi palkattua opasta 10 viikon ajan.
Vierailijoita vuonna 2019 oli tavanomaista enemmän eli 621 hlöä, jolloin kustannus seurakunnalle tiekirkkotoiminnasta oli n. 12 euroa/vierailija.
Seurakunnan toimintamäärärahat vähenevät vuonna 2021 vakinaisen henkilöstön palkkakulujen kasvun myötä, ja paineita seurakunnan toimintamäärärahojen leikkaamiseen on myös jatkossa.
Esitys:
Päätetään, että Lauritsalan seurakunta ei osallistu jatkossa Tiekirkkotoimintaan.
Kirkkoa ei pidetä avoinna, eikä kirkkoon palkata kirkko-oppaita kesäisin. Jatkossa kirkkoon voi tutustua varaamalla ajan suntiolta.
Päätös:
Seurakuntaneuvosto päätti, ettei Lauritsalan seurakunta osallistu Tiekirkkotoimintaan, eikä kirkkoon palkata kirkko-oppaita vuonna 2021.
Kirkkoon voi tutustua varaamalla ajan suntiolta. Asiasta tiedottamiseen panostetaan.
Tiekirkkoasiaa käsitellään tulevien vuosien osalta myöhemmin uudelleen.”
------------Esitys:
Lauritsalan kirkko on vuodesta 2022 lähtien osa tiekirkkotoimintaa, jos Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto (YKN) ja yhteinen
kirkkovaltuusto (YKV) katsovat toiminnan tarpeelliseksi ja Lauritsalan seurakunnalle myönnetään toiminnasta aiheutuviin kuluihin vuosittain erillismääräraha, joka kuluu lähinnä kirkko-oppaiden palkkakuluihin.
Seurakuntaneuvosto käsittelee YKN:lle lähetettävän erillismääräraha-anomuksen seurakuntaneuvoston toiminta- ja talousarviosuunnitelma -kokouksessaan
marraskuussa 2021.
Tämä päätös lähetetään jo tiedoksi talousjohtaja Kari Virtaselle ja YKN:n puheenjohtaja Hannu Haikoselle.
SN:
Esitys hyväksyttiin.
50 §
Muut asiat

SN:
Muita asioita ei ollut.
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51 §
Tiedoksi

Esityslista/pöytäkirja
3-2021

51.1
Kirkkoherran päätösluettelo 1/2021
51.2
Lähetystyön työryhmän muistio 23.3.2021
Liite 6
Esitys:
Tiedoksi saatetut asiat merkitään tiedoksi.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

52 §
Seuraava kokous

Esitys:
Seuraava kokous pidetään alustavan suunnitelman mukaan maanantaina
27.9.2021 klo 17.30.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

53 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

54 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20

Puheenjohtajan ja
sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa ________ / ________ 2021

_______________________________________________________
Petteri Myllynen
puheenjohtaja

______________________________________________________
Arja From
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä
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Olemme tarkastaneet tämän Lauritsalan seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 3/2021 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa
________ / ________ 2021

________ / ________ 2021

________________________________________________________

___________________________________________________________

Juha Nurmiainen

Pöytäkirjan nähtävänä
olo

Ritva Luostarinen

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa arkisin klo
10-14.
Pöytäkirja valitusosoituksineen on julkaistu myös Lappeenrannan seurakuntayhtymän verkkosivuilla www.lappeenrannanseurakunnat.fi
______/_______ - _______/_______ 2021, minkä todistan
Lappeenrannassa _________ / ________ 2021
_________________________________________________________
Pentti Berg, kirkkoherra

Tiedustelut

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