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Aika

Maanantai 27.9.2021 klo 17.30 – 19.11

Paikka

Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Läsnä

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

Muut läsnäolijat

Arja From
Sami Lahtiluoma

Poissa

Antti Kuivanen
Päivi Laakso-Kuivalainen

kirkkoherra, esittelijä
jäsen, pj.
jäsen, poistui klo 18.35 §:n 59 käsittelyn aikana.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
pöytäkirjanpitäjä
konsultti, Kirkkopalvelut ry,
poistui klo 19.09 §:n 59 käsittelyn
jälkeen
jäsen
jäsen

Käsiteltävät asiat:
55 §
Kokouksen avaus

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

56 §
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”.
Päätösesitys:
Todetaan, että kokouskutsu ja asialista on toimitettu jäsenille määräajassa. Kokouksen läsnäolijat todetaan nimenhuudolla.
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Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
57 §
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Tarkastusvuorossa ovat Olli Kuivalainen ja Marja Kukkonen.
Lisäksi valitaan kaksi ääntenlaskijaa. Vuorossa ovat Antti Kuivanen ja Juha Nurmiainen.
Päätösesitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Kukkonen ja Eero Moisio.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Nurmiainen ja Ritva Luostarinen.

58 §
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Päätösesitys:
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.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksitta.

59 §
Organisaatiorakenneuudistus

Sammonlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto on 22.12.2020, 122 § tehnyt
aloitteen seurakuntarakenteen muuttamiseksi siten, että Lappeenrannan seurakuntayhtymän muodostavat viisi seurakuntaa lakkautetaan ja tilalle muodostetaan uusi Lappeenrannan seurakunta. Samalla nykyinen seurakuntayhtymä lakkaa seurakuntien yhdistämisajankohdasta lukien. Seurakunnan pääkirkko on
Lappeenrannan vanhin ja kaupungin ydinkeskustassa sijaitseva Marian kirkko.
Lappeenrannan seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat antaneet lausuntonsa Sammonlahden seurakunnan aloitteesta. Lappeenrannan seurakuntaneuvosto puoltaa yksimielisesti aloitetta (20.1.2021, 6 §), Lappeen seurakuntaneuvosto vastustaa yksimielisesti aloitetta (25.1.2021, 19 §),
Lauritsalan seurakuntaneuvosto vastustaa aloitetta äänin 6-4 (3.2.2021, 8 §) ja
Joutsenon seurakuntaneuvosto vastustaa yksimielisesti aloitetta (9.2.2021, 16 §).
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Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on antanut aloitteesta lausunnon 24.3.2021, 17 §. Yhteinen kirkkovaltuusto puoltaa aloitetta äänin 26-18. Päätökseen jätettiin kuusi eriävää mielipidettä.
Tuomiokapituli totesi kokouksessaan 1.6.2021, 242 §, että kun kannanotot aloitteeseen jakautuvat voimakkaasti niin seurakuntaneuvostoissa kuin yhteisessä
kirkkovaltuustossa, niin tuomiokapituli katsoo, että nyt esitetyillä perusteilla ei
ole mahdollista muodostaa selvää kantaa aloitteeseen. Tuomiokapituli toteaa lisäksi, että seurakunnan nimeä ja pääkirkkoa lukuun ottamatta kaikki keskeiset
sisällölliset kysymykset aloitteessa esitetystä yhden seurakunnan mallista ovat
auki eikä niihin ole esitetty ratkaisuja.
Tuomiokapituli päätti edellyttää, että Sammonlahden, Joutsenon, Lappeen, Lappeenrannan ja Lauritsalan seurakunnat sekä Lappeenrannan seurakuntayhtymä
laativat yhdessä lisäselvitystä aloitteen käsittelyä varten siitä,
1. millainen aloitteessa esitetty yhden seurakunnan malli keskeisiltä piirteiltään
olisi sekä
2. jos jatkettaisiin yhtymämallissa, suunnitelma seurakuntayhtymän kehittämisestä.
Lisäselvitys tulee toimittaa tuomiokapitulille 31.10.2021 mennessä. Liite 1
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi ohjausryhmän, joka on valmistellut tuomiokapitulin pyytämää selvitystä yhden seurakunnan organisoitumisesta sekä vaihtoehtoisesti yhtymämallin kehittämistä. Lisäselvitystyötä kutsuttiin koordinoimaan
Sami Lahtiluoma Kirkkopalvelut ry:stä.
Selvitystä käsitellään ohjausryhmän pohjaesityksen pohjalta työntekijäkokouksissa (srk, työalat), seurakuntaneuvostoissa, yhteistyötoimikunnassa sekä yhteisessä kirkkoneuvostossa. Kullakin taholla on mahdollisuus kommentoida pohjaesitystä ja esittää siihen täydennyksiä ja muutoksia.
Sami Lahtiluoma avaa kokouksessa ohjausryhmän laatimaa lisäselvitystä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulia varten. Liite 2
Ohjausryhmä haluaa seurakuntaneuvoston lausunnossa vastaukset 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?

Päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto keskustelee Sami Lahtiluoman antaman informaation ja liitteiden pohjalta. Lausunto organisaatiorakenneuudistusta koskevasta lisäselvityksestä annetaan seuraavassa kokouksessa 4.10.2021.
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Lausuntoesityksen valmistelua varten valitaan kolmen henkilön työryhmä; kirkkoherra ja kaksi seurakuntaneuvoston jäsentä, jotka kokoontuvat tiistaina
28.9.2021.
Päätös:
Työryhmään valittiin Pentti Berg, Petteri Myllynen ja Olli Kuivalainen. Työryhmä
kokoontuu ke 29.9.2021 klo 12 seurakuntakodissa.
60 §
Seurakuntaneuvoston
ohjesääntö

Seurakuntaneuvosto hyväksyy itselleen ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 10:3).
Lauritsalan seurakuntaneuvoston ohjesääntö on vahvistettu viimeksi Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulissa 25.4.2017.
Kirkkolaissa 15.3.2021 voimaan tullut muutos on mahdollistanut kokousten pitämisen myös sähköisesti eri viestintävälineiden kautta:
”Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa tai
sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous).
Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Sähköisessä kokouksessa seurakunnan tai seurakuntayhtymän tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, että
salassa pidettävät tiedot eivät ole ulkopuolisten saatavilla.” (KL 7:3)
Kyseinen toimintatavan mahdollisuus tulee olla kirjattuna myös toimielimen ohjesääntöön. Liite 3
Päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakuntaneuvoston ohjesäännön, joka alistetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:
Esitys Hyväksyttiin.

61 §
Vuosilomat
1.10.2021 – 31.1.2022

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 1.10.2021-31.1.2022. Liite 4
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Päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto myöntää vuosilomat liitteen mukaisina muille kuin papin
viran haltijoille.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
62 §
Muut asiat

63 §
Tiedoksi

Päätös:
Muita asioita ei ollut.
63.1
Kirkkoherran päätösluettelot 2-3/2021
Päätösesitys:
Tiedoksi saatetut asiat merkitään tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

64 §
Seuraavat kokoukset

Päätösesitys:
Vuoden 2021 seuraaviksi kokouspäiviksi esitetään alustavasti:
• 4.10. Lausunto organisaatiorakenneuudistuksen lisäselvityksestä
• 18.10. Toiminta- ja talousarviosuunnitelmat vuodelle 2022
• marraskuussa tarvittaessa
• 13.12.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

65 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

66 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.11.

Puheenjohtajan ja
sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa ________ / ________ 2021

_______________________________________________________
Petteri Myllynen
puheenjohtaja

______________________________________________________
Arja From
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä
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Olemme tarkastaneet tämän Lauritsalan seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 4/2021 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa
________ / ________ 2021

________ / ________ 2021

________________________________________________________

___________________________________________________________

Eero Moisio
Pöytäkirjan nähtävänä
olo

Marja Kukkonen

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa (Kauppalankatu 1) ma-to klo 10-15 ja pe klo 10-13.
Pöytäkirja 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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