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pöytäkirjanpitäjä
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Kontinen Osmo
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Hakkarainen Irmeli
Ruutu Marinella
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Pussinen Toni
Turtiainen Helena
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Puolakka Helena
Ojala Tiina
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Käsiteltävät asiat:
102 §
Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen

KJ 9:1
"Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle."
YKN:n ohjesääntö § 6
"Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä
päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää."
KL 7:4 mom. 1
"Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla."
KJ 9:2
"Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys
puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa
kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä
suullisestikin."
Pj:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
YKN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen sekä totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

103 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos
kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Päivi Laakso-Kuivalainen ja Matti Matikainen
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Pj:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Matikainen ja Petteri Myllynen.
104 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Kohta 121 käsitellään ensimmäisenä ja kohdassa 136 muut asiat käsitellään YKN:n nimeämien työryhmien täydentäminen ja Hallituskatu 39 vuokra-asia.

105 §
Lappeenrannan seurakuntayhtymän 10. nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen

Lappeenrannan seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan
14.4. haastatellut kolme virkaa hakenutta ja suorittanut vaalin. Seurakuntaneuvosto esittää ensimmäiselle sijalle Jukka Hirveä ja toiselle
Teppo Knuutista.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Lappeenrannan seurakuntayhtymän 10. nuorisotyönohjaajan virkaan Jukka Hirven. Ensimmäiselle
varasijalle valitaan Teppo Knuutinen.
Viran sijoituspaikka on Lappeenrannan seurakunnan varhaisnuorisotyö. Viran vaativuusryhmä on 502. Virassa on kuuden kuukauden
koeaika.
YKN 13.5.2015/§105
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

106 §
Joutsenon seurakuntapastorin
viran auki julistaminen

Joutsenon SN 24.4.2015/§52
Joutsenon seurakunnan seurakuntapastorin virka vapautuu 1.9.2015
Tero Kalpion tultua valituksi Joutsenon seurakunnan kirkkoherran
virkaan. Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää yksimielisesti viran pikaista auki julistamista pitäen sitä seurakunnan toiminnan kannalta välttämättömänä.
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Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa Joutsenon seurakunnalle luvan seurakuntapastorin viran täyttämiseen 1.9.2015 alkaen.
YKN 13.5.2015/§106
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
107 §
Irtisanoutuminen nuorisotyönohjaajan virasta

Joutsenon SN 14.4.2015/§39
Ulrika Soikkeli on irtisanoutunut Lappeenrannan 7. nuorisotyönohjaajan virasta, sijoituspaikkana Joutsenon seurakunta 1.4.2015 lukien.
Seurakuntaneuvosto esittää YKN:lle, että se myöntää Ulrika Soikkelille eron ko. virasta 1.4.2015 lukien.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Ulrika Soikkelille eron seurakuntayhtymän 7. nuorisotyönohjaajan virasta 1.4.2015 lukien.
YKN 13.5.2015/§107
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

108 §
Lahnajärven hautausmaan nimen muuttaminen

Lappeen seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 9.4.2015 tehnyt
Ylämaan Kotiseutuyhdistyksen aloitteen pohjalta esityksen muuttaa
Lahnajärven hautausmaan nimi asiaa paremmin kuvaavaksi ja ulkopaikkakuntaisille informatiivisemmaksi Ylämaan hautausmaaksi.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää muuttaa Lahnajärven hautausmaan
nimen Ylämaan hautausmaaksi.
YKN 13.5.2015/§108
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakuntien ja srk-yhtymän
diakonian viranhaltijat ovat esittäneet uuden diakonian viran perustamista maahanmuuttajatyön sihteerin viran tilalle Sylvi Nikkarisen
jäädessä eläkkeelle elokuun alusta (liite).
Oppilaitostyön papin tehtävänkuvasta sen laajentuessa monikulttuuriseen suuntaan muodostuu kokoava tehtävä kansainvälisyyteen,
maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen eri tavoin liittyvien kysymysten koordinoimiseksi seurakuntayhtymässä. Koordinaattorin tehtävänkuvaan kuuluu koota tiimi työntekijöistä ja vapaaehtoisista seurakuntalaisista koostuva tiimi, joka suunnittelee, johtaa ja toteuttaa
monikulttuurista työtä Lappeenrannan seurakuntayhtymän alueella.
Tarvittaessa tiimiä voidaan vahvistaa esimiestoiminnan kautta vapauttaen resurssia tämän työalan tehtävien hoitamiseen.
Diakonian koordinointi seurakuntayhtymässä tulee hoitaa diakonien
keskinäisen työnjaon kautta, tarvittaessa niin, että esimiestyön kautta vapautetaan resurssia ko tehtävien hoitamiseen. Diakonien tulee
valita keskuudestaan koordinaattori kaksivuotiskaudeksi. Tehtävää
kierrätetään seurakuntayhtymän seurakunnissa niin, ettei yksi seurakunta joudu liian kauan tinkimään oman paikallisen diakonian toteuttamisesta. Tarvittaessa ko. tehtävä pannaan sisäiseen hakuun
Intrassa. Ko. viranhaltijalle maksetaan 5% palkanlisä (diakonin peruspalkasta) yhteisten tehtävien hoitamisesta.
Saman mallin mukainen koordinaattorin tehtävä on mahdollinen
myös musiikkityön ja varhaisnuoriso- ja nuorisotyön alueilla. Koordinaattorin tehtävälista valmistellaan erikseen ja se sekä palkanlisäasia lähetetään HAJ:n käsittelyyn.
Kirkkoherrojen, yhteisten työmuotojen edustajan ja talousjohtajan
kokouksessa 7.5.2015 keskusteltiin asiasta ja kirkkoherrat päätyivät
yksimielisesti tämän mallin kannalle.
Pj:
1. Pj esittää, ettei yhteinen kirkkoneuvosto perusta uutta virkaa
maahanmuuttajatyön viran jäädessä vapaaksi viranhaltijan eläköitymisen johdosta. Diakonien kuvaamat tehtävät hoidetaan vapauttamalla tarvittavaa resurssia esimiestoiminnan kautta.
2. Maahanmuuttajasihteerin virka lakkautetaan. Vapautuvaa taloudellista resurssia käytetään em. palkanlisään sekä siirtämällä toimintamäärärahaa monikulttuurisuus- ja yhteiskuntavastuun koordinaattorien toiminnalliseen käyttöön.
Yhteisten tehtävien hoidosta maksetaan henkilökohtainen 5% pal-
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kanlisä. Palkanlisä siirtyy aina siihen seurakuntaan, jonka työntekijä
koordinaattori on.
Kohdan kaksi osalta asia palautetaan valmisteluun.
YKN 13.5.2015/§109
YKN:
Keskustelun jälkeen Marja Hovi esitti Antti Erämon kannattamana,
että asia jätetään jatkovalmisteluun. Asiasta äänestettiin niin, että
puheenjohtajan pohjaesitys sai yhden äänen ja Marja Hovin muutosesitys sai 11 ääntä. Liite.
Diakonian anomus uudesta diakonian virasta siirrettiin jatkovalmisteluun.
110 §
Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen Lappeenrannan kaupungille palveluntuottajana 2015-2017

Lapsityön johtokunta on käsitellyt lapsityön johtajan esittelyn pohjalta seurakuntayhtymän lapsityön ja Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen välille laaditun sopimuksen (liite), jonka se
esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymän lapsityön ja
Lappeenrannan kaupungin välillä solmitun sopimuksen koululaisten
iltapäivätoiminnan järjestämisestä 2015-2017.
YKN 13.5.2015/§110
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

111 §
Lastenohjaajan hoitovapaaanomus
112 §
Lastenohjaajan hoitovapaan
täyttäminen

Lapsityön johtokunta esittää lastenohjaaja Tuija Aholan hoitovapaan
sijaiseksi ajalle 13.10.2015-3.7.2017 Peetu Ahtolaa, joka on ilmoittanut halukkuutensa tehtävään.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa lapsityön johtokunnan tekemän
esityksen.
YKN 13.5.2015/§112
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YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
113 §
Lastenohjaajan hoitovapaaanomus
114 §
Lastenohjaajan anomus osittaisesta hoitovapaasta
115 §
Lastenohjaajan anomus osittaisesta hoitovapaasta

.

116 §
Lastenohjaajan äitiys- ja vanhempainvapaa-anomus
117 §
Lastenohjaajan äitiys- ja vanhempainvapaan sijaisuuden
täyttäminen

Lapsityön johtokunta esittää Taru Lempisen äitiys- ja vanhempainvapaan sijaiseksi ajalle 17.7.2015-27.5.2016 Anne Monosen.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa lapsityön johtokunnan tekemän
esityksen.
YKN 13.5.2015/§117
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

118 §
Lapsityönohjaajan viran auki
julistaminen

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on kaksi lapsityön ohjaajan
virkaa, joista toista on hoidettu määräaikaisesti. Lapsityön johtokunta
on valtuuttanut lapsityön johtajan laatimaan lapsityön ohjaajan viran
hakuilmoituksen sekä nimennyt haastattelutyöryhmän virantäyttöä
varten.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa luvan lapsityön ohjaajan viran täyttämiseen lapsityön johtokunnan esittämällä tavalla.
YKN 13.5.2015/§118
YKN:
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Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
119 §
Anomus osittaisesta hoitovapaasta
120 §
Tuumanninhatun vuokrasopimuksen uusiminen

Juhani Vepsäläinen anoo Tuumanninhatun vuokrasopimuksen jatkamista. Liite.
Anomus koskee Tuumanninhatussa olevaa määräalaa (noin 600 m²)
vapaa-ajanviettopaikaksi.
Lappeenrannan seurakuntayhtymä on päättänyt aiemmin vuokrata
(YKN 2010/§54) saaren ajaksi 1.8.2010 – 31.7.2015 ja vuosivuokra
on ollut 300 euroa.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa vuokrasopimusta Juhani
Vepsäläisen kanssa ajalle 1.8.2015 – 31.7.2017, vuosivuokra on 350
euroa, muutoin entisin ehdoin.
YKN 13.5.2015/§120
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

121 §
Joutsenon kirkon urkujen
hankinta

Joutsenon kirkon urkutoimikunta on lähettänyt tarjouspyynnöt
1.12.2014 ja ilmoittanut HILMA:ssa 1.12.2014. Tarjouspyyntöjä laitettiin pyynnöstä 7 urkurakentajalle. Määräaikaan 30.1.2015 klo
14.00 mennessä tarjouksen antoi 5 urkurakentamoa. Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjousten avauspöytäkirja.
Toimikunta arvioi tarjoukset tarjouspyynnön mukaisesti pisteyttämällä, liite.
Toimikunta esittää yksimielisesti, että Joutsenon kirkkoon hankittavat urut tilataan Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:ltä kiinteään
kokonaishintaan 520.800 euroa sis. alv. Liite
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää urkutoimikunnan esityksen
mukaisesti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Joutsenon kirkon urut
hankintaan Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:ltä kokonaistalou-
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dellisesti edullisimmalla tarjouksellaan kiinteään kokonaishintaan
520.800 euroa (sis.alv 24%).
YKN 13.5.2015/§121
YKN:
Joutsenon kanttori Toni Pussinen esitteli urkutyöryhmän arvion urkujen hankinnasta.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
122 §
Tilintarkastus valtuustokaudella 2015-2018

KJ 15:7 §
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan
vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko
vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTM-tilintarkastaja
tai julkishallinnon ja –talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä
JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee olla KHT-, HTMtai JHTT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastaja.
Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset siihen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto voi erottaa tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tehtävästään kesken toimintakauden.
Tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi erota tehtävästään kesken
toimintakauden ilmoittamalla siitä kirkkovaltuustolle, yhteiselle
kirkkovaltuustolle tai kirkolliskokoukselle.
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 31/2014 ohjeistanut seurakuntia
tilintarkastuksen kilpailutuksessa.
Lappeenrannan seurakuntayhtymä on pyytänyt tarjouksia kolmelta
tilintarkastusyhteisöltä. Tarjouksia saatiin kolme. Yhteenveto ja tarjouspyyntö liitteinä.
Alkuperäiset tarjoukset on nähtävillä kokouksessa.
Tj:
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Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkojärjestyksen 15 luvussa 7§:ssä mainitun tilintarkastusyhteisön ja nimeää vastuullisen tilintarkastajan.
YKN 13.5.2015/§122
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
123 §
Muistomerkkien poistaminen
haudoilta hallinta-ajan päättymisen jälkeen

Hautaoikeus KL 17 luku 2 §
”Hautaoikeus luovutetaan enintään 50 vuoden määräajaksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika lasketaan haudan luovuttamista seuraavan
kalenterivuoden alusta. Voimassaoloaika päättyy kuitenkin aikaisintaan sen kalenterivuoden lopussa, jona viimeisestä hautauksesta on
kulunut 15 vuotta, ei kuitenkaan ennen kuin hautaa voidaan uudelleen käyttää. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan
tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. Hautaoikeus on
voimassa vain niin kauan kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan
osana. Hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista.”
KJ 17 luku 12 §
”Jos hautaoikeus on lakannut ja haudalla on taiteellisesti tai historiallisesti arvokkaita rakennelmia tai muistomerkkejä, joita ei voida pitää
paikallaan, ne on asetettava sopivaan paikkaan hautausmaalla tai
muulla tavoin huolehdittava niiden säilyttämisestä.
Hautaustoimilaki 5 luku 14 §
Hautamuistomerkit
”Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä huolta
hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole
poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy
hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta.”
…….
Lappeenrannan seurakuntayhtymän Lepolan, Lepoharjun ja Ristikankaan hautausmailla on hautoja, joiden hautaoikeus on päättynyt eikä
hautaoikeuden haltija ole poistanut hautamuistomerkkiä. Tarkoituksena on kuuluttaa hautamuistomerkin poistamisesta. Omaiset voivat
jatkaa hautaoikeutta niin halutessaan, mutta mikäli he eivät sitä tee
niin mahdollisen hautakiven osalta he voivat joko poistaa kiven tai
jättää sen seurakuntayhtymän omistukseen. Mikäli kuulutuksen jäl-
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keen joku omaisista ei vuoden aikana ota yhteyttä seurakuntayhtymään niin hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Lepolan, Lepoharjun ja Ristikankaan hautausmailla sijaitsevat haudat, joiden hautaoikeus on
päättynyt kuulutetaan sekä haudalle että Etelä-Saimaa -lehteen laitettavalla ilmoituksella, että hautamuistomerkki tulee poistaa tai se
siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta vuoden kuluessa kuulutuksesta.
YKN 13.5.2015/§123
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
124 §
Muistomerkkianomus

Anja Tiainen on tehnyt muistomerkkianomuksen koskien hautapaikkaa 02/09/35 Joutsenon vanhalla hautausmaalla.
Hautausmaan käyttösuunnitelmassa todetaan;
”Muistomerkkien pystyttämistä varten on hankittava lupa. Luvassa
tulee mainita muistomerkin väri, raaka-aine, korkeus ja leveys. Muistomerkin tulee olla kokonaisuudessaan haudan rajojen sisäpuolella.
Jos muistomerkin kirjoitus tai ulkoasu poikkeavat oleellisesti muista
muistomerkeistä, niistä tulee olla erilliset piirustukset.”
Samassa yhteydessä on syytä todeta, että hautaustoimilaissa todetaan
evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tai seurakuntayhtymien
velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita ja osoittaa hautasija kotikuntalain mukaan. (Hautaustoimilaki 2 luku 3§,4§)
Liitteenä luonnos kivestä.
Hautapaikan koko on 100 x 200 cm ja sijoitettavan luonnonkiven
koko 85 x 50 cm ja korkeus 190 cm, josta 70 cm on tarkoitus kaivaa
maan alle. Hauta on luovutettu arkkuhautausalueelta ja mikäli kivi
asennetaan ko. haudalle estyy jatkossa arkkuhautaukset ja tällöin
haudan käyttötarkoitus muuttuu.
Hakija ilmoittaa, että jatkossa haudataan vain uurnia. Miten tilanne
muuttuu tulevaisuudessa? Mikäli tulee tilanne, että ko. hautaan halutaankin arkkuhautaus, kuka ja kenen vastuulla kivi poistetaan ja uudelleen asennetaan, kysymys on merkityksellinen varsinkin mikäli
seurakuntayhtymä antaa luvan ko. kiven sijoittamiseen.
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Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää, että haudalle
saa asentaa muistomerkin, joka ei estä tulevaisuudessa mahdollisia
arkkuhautauksia. Haudan varsinaista käyttötarkoitusta ei muuteta.
YKN 13.5.2015/§124
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
125 §
Työntekijän irtisanoutuminen
126 §
Työntekijän irtisanoutuminen
127 §
Haudanhoitoihin liittyvien
töiden järjestely

Palkanlaskija Heli Liutu on ilmaissut halukkuutensa ottaa lisää työtehtäviä. Hänen kanssaan käydyn keskustelun yhteydessä sovittiin,
että Heli Liutu hoitaa haudanhoitoihin liittyviä tehtäviä toimistovirkailija Maritta Kotosen vuosilomalle ja sen jälkeen eläkkeelle siirtymisestä lähtien.
Heli Liutun vuosiloman aikana haudanhoitoihin liittyviä tehtäviä hoitaa kiinteistösihteeri Tea Heikkinen.
Työtehtävien muutokset eivät vaikuta tehtävän vaativuuteen.
Liitteet 2 kpl.
Hp:
Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
se hyväksyy palkanlaskijan työnkuvaan tehtävän lisäyksen sekä sijaisuusjärjestelyn 1.9.2015 alkaen.
HAJ 27.4.2015/§24
HAJ:
Hyväksyttiin esityksen mukaisena.
……….
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti, että se hyväksyy palkanlaskijan työnkuvaan tehtävän lisäyksen sekä sijaisuusjärjestelyn 1.9.2015 alkaen.
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YKN 13.5.2015/§127
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
128 §
Kuntoutusvapaa
129 §
Henkilöstölahjat

Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstölahjat tulee määritellä
uudelleen, jotta ne ovat verottajan ohjeiden mukaiset. Henkilöstölahjoja ovat palvelusvuosimuistamiset sekä merkkipäivä- että eläkkeellejääntilahjat.
Henkilöstölahja-asiaa on käsitelty useassa yhteistyötoimikunnan kokouksessa, joista pöytäkirjaotteet liitteinä. Henkilöstölahjaan liittyviä
ehdotuksia kerättiin myös intranetin kyselyn avulla.
Yhteistyötoimikunta on esittänyt henkilöstölahjaksi jotakin seuraavista, joista on intranetissa äänestys:
Tilanne 21.4. klo 10:40, vastauksia 68 kpl
Yhtymän logolla varustettu kello 9%
Yhtymän logolla varustettu koru 3%
Koru ilman yhtymän logoa 34%
Tallinnan risteily 13%
Hemmotteluviikonloppu Holiday Club Saimaassa 22%
Ulkoilupuku 13%
Taulu 6%
Henkilöstöpäällikkö on esittänyt yhteistyötoimikunnalle henkilöstölahjoista seuraavaa:
-Palvelusvuosilahja: hyvinvointipaketti yhteistyössä Fysio-Eskolan
kanssa tukemaan jäljellä olevia työvuosia ja työkykyisyyttä.
-Merkkipäivä- ja eläkkeellejääntilahja: Koru tai kello, jonka voi valita
etukäteen määritellyistä vaihtoehdoista.
Yhteistyötoimikunnan kommentit liitteinä olevissa YTT:n kokousmuistiossa 1- 3/2015 (3 kpl).
Hp:
Henkilöstöpäällikkö esittää henkilöstöasiain johtokunnalle, että se
hyväksyy henkilöstölahjoiksi 1.9.2015 alkaen seuraavat lahjat. Lah-
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jan saajissa huomioidaan takautuvasti vuoden 2014 aikana määrävuodet saavuttaneet henkilöt. Palvelusvuosiin luetaan Lappeenrannan seurakuntayhtymän palveluksessa kertyneet vuodet.
Palvelusvuosimuistaminen:
Hyvinvointipaketti, jonka arvo vaihtelee palvelusvuosien määrän
mukaisesti
Merkkipäivä- tai eläkkeellejääntilahja:
Koru tai kello.
Esitys viedään yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi euromäärien osalta.
Liite.
HAJ 27.4.2015/§27
HAJ:
Hyväksyttiin esityksen mukaisena.
………
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti, että palveluvuosilahjan arvo on 10 vuodelta 200
euroa, 20 vuodelta 250 euroa ja 30 vuodelta 300 euroa.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti, että 50- ja 60 –vuotismerkkipäivälahja on
arvoltaan 230 euroa kokoaikaiselle työntekijälle ja osa-aikaiselle
työntekijälle lahjan arvo suhteutetaan työaikaan.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti, että työntekijän jäädessä eläkkeelle lahjan
arvo on yli 10 vuotta palvelleelle 200 euroa, yli 20 vuotta palvelleelle 250 euroa ja yli 30 vuotta palvelleelle 300 euroa. Osa-aikaiselle
työntekijälle lahjan arvo suhteutetaan työaikaan. Alle 10 vuotta palvelleelle annetaan pienimuotoisempi lahja, jonka esimies järjestää.
Euromäärät ovat maksimimääriä, joihin ei voi lisätä omaa rahaa.
YKN 13.5.2015/§129
YKN:
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Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
130 §
Virkapalkkojen maksupäivän
muutos

Kirkon palvelukeskuksen asiakkuuden myötä palkanmaksupäiviin
tulee muutos viimeistään 1.1.2016 lähtien. Nykyinen käytössä oleva
kuukauden 5:s päivä poistuu kokonaan, ja tästä syystä virkapalkkojen maksupäivä tulee määritellä uudelleen joko kuukauden 1. tai 15.
päiväksi.
Palkanlaskentaprosessin sujuvuuden kannalta on kuukauden 15. päivä parempi vaihtoehto, koska tällöin maksupäivät vähenevät kolmesta kahteen ja työ selkeytyy.
Asiasta on keskusteltu yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteistyötoimikunnan kokouksissa sekä 23.1.2015 että 9.2.2015.
Muutos perustuu voimassa olevan kirkon virka- ja työehtosopimuksen 16 §:ään.
Hp:
Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
se hyväksyy virkapalkkojen maksupäivän muutoksen kuukauden
15:een päivään. Muutos toteutetaan 15.7.2015 lähtien.
HAJ 27.4.2015/§28
HAJ:
Hyväksyttiin esityksen mukaisena.
………………….
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti, että se hyväksyy virkapalkkojen maksupäivän
muutoksen kuukauden 15:een päivään. Muutos
toteutetaan 15.7.2015 lähtien.
YKN 13.5.2015/§130
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

131 §
Laskujen ja muiden tosittei-

Taloussäännön 12 §
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"Yhteinen kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä
noudatettavasta menettelystä. Menettely on järjestettävä niin että
siihen osallistuu vähintään kaksi henkilöä.
Yhteinen kirkkoneuvosto määrittelee, ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Ostolaskuihin ja
muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai
palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä.
Menettelyllä varmistutaan siitä, että tositteen tarkoittama tavara tai
palvelu on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikea, maksu
perustuu asianmukaiseen päätökseen ja se on annettujen määräysten
mukainen sekä maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä ja
käytettävää määrärahaa ei ylitetä.”
Liitteenä tositteiden hyväksymisoikeusluettelo per 6.5.2015. Luetteloon tulevat muutokset tulee toimittaa pääkirjanpitäjälle välittömästi
henkilön vaihtuessa. Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa laskujen ja muiden tositteiden
hyväksymisoikeudet liitteen mukaisina per 6.5.2015.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että henkilömuutokset tulee ilmoittaa pääkirjanpitäjälle välittömästi vaihdoksen tapahduttua.
Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa.
YKN 13.5.2015/§131
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

132 §
Oppilaitospastori Sakari Kiiskisen osallistuminen kansainväliseen oppilaitostyöntekijöiden kokoukseen

Oppilaitospastori Sakari Kiiskinen anoo oikeutta osallistua Euroopan
yliopistopappien konferenssiin (CEUC) Hollantiin 9. - 12. kesäkuuta
2015. Hän on tehnyt aloitteen CEUC-konferenssin järjestämisestä
2017 Suomessa. Päätös kokouksesta tehdään Hollannin
kokouksessa. Konferenssin osallistumis- ja täysihoitomaksu on 650
euroa. Lisäksi tulevat virkaehtosopimuksen mukaiset matka- ja
kulukorvaukset, joihin on varaus talousarviossa.
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Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Sakari Kiiskisen anoman konferenssimatkan Euroopan yliopistopappien konferenssiin (CEUC) Hollantiin 9.-12.6.2015. Tarvittavat varat on oppilaitostyön tämän vuoden talousarviossa.
YKN 13.5.2015/§132
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
133 §
Via crucis 2016

Kirkkoherrat, yhteisten työmuotojen edustaja ja talousjohtaja keskustelivat 16.4. kokouksessaan Via crucis –tapahtuman toteuttamisesta vuonna 2016. Keskustelun päätöksenä kokous esittää tämän
ison vapaaehtoisjoukon voimin toteutetun ja laajan huomion ja suuren osallistujajoukon saavuttaneen tapahtuman toteuttamista myös
vuonna 2016. Tapahtuman ajankohta on 24.-25.3.2016, ja sen ohjaajaksi on kysytty Arto Mylläristä, joka on ilmoittanut halukkuutensa
tehtävän hoitamiseen.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Via crucis toteutetaan vuonna
2016 ja sitä varten varataan talousarvioon 60 000€ projektimääräraha.
YKN 13.5.2015/§133
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

134 §
Oppilaitospastorin virka

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on kaksi oppilaitostyön papin
virkaa. Oppilaitospappien kesken on muodostunut työnjako, jonka
mukaan toisen papin toiminnan painopiste on Skinnarilan kampuksella (LUT ja Ammattikorkeakoulu) ja toisen Ammattioppilaitoksen
parissa. Jälkimmäistä näistä viroista hoidetaan 31.5. saakka sijaisuusjärjestelyin.
Oppilaitospappien kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta laajentaa
ko. virkojen toimenkuvia (ja tehdä vastaavat muutokset tehtävänkuvauksiin) siten, että Skinnarilan kampuksen papin vastuualueeksi
tulisi seurakuntayhtymän monikulttuurisen työn koordinointi ja toisen viran osalle koordinaattorin tehtävät yhteiskunnallisen työn ja
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ammattikasvatuksen vastuualueella.
Molempien koordinaattorien toimenkuvaan kuuluisi tiimin kokoaminen omalle vastuualueelleen. Tiimiin tulisi kuulumaan niin seurakuntayhtymän ja seurakuntien työntekijöitä kuin myös asiasta innostuneita ja siihen kouluttautuneita seurakuntalaisiakin.
Kirkkoherrojen, yhteisten työmuotojen edustajan ja talousjohtajan
kokouksessa 7.5.2015 keskusteltiin asiasta ja kirkkoherrat päätyivät
yksimielisesti tämän mallin kannalle.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. päättää että oppilaitostyöntekijöiden toimenkuvia laajennetaan edellä
kuvattuun suuntaan ja tehtävänkuvaukset päivitetään vastaamaan
muuttunutta todellisuutta.
Asia lähetetään tältä osin jatkovalmisteluun.
2. YKN päättää nimetä Sari Kososen jatkamaan viranhoitoa toisessa
oppilaitostyön virassa määräaikaisesti 1.6.2015-31.5.2018.
YKN 13.5.2015/§134
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
135 §
Seurakuntaneuvostojen lausunnot henkilöstösuunnitteluun liittyen

Seurakuntaneuvostoilta on pyydetty lausunnot henkilöstön käytön
suunnitteluun 2, 5 ja 10 vuoden päästä. Myös seurakuntien työntekijäkokouksissa on keskusteltu tästä asiasta. Lappeen, Lappeenrannan,
Lauritsalan ja Sammonlahden seurakuntaneuvostot ovat antaneet
omat lausuntonsa (liitteet).
Seurakuntaneuvostot ovat paneutuneet asiaan, mutta samalla todenneet vaikeudet tulevaisuuden hahmottamisessa tässä vaiheessa; erityisesti kirkolliskokouksen odotettavissa olevan, mutta ennakoimattoman päätöksen odottaminen on hämmentänyt mieliä.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee seurakuntaneuvostojen lausunnot tässä vaiheessa tiedoksi ja liittää ne osaksi syksyllä käynnistyvää
seurakuntayhtymän kokonaisstrategian valmisteluaineistoa.
YKN 13.5.2015/§135
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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1. Työryhmien täydennys.
Kulttuurityöryhmään valittiin Sammonlahden osalta Carita
Wegeliuksen tilalle Ritva Mällinen ja ystävyysseurakuntatyöryhmään Ritva Mällisen tilalle Marja-Liisa Perasto.
Ystävyysseurakuntatyöryhmään YKN:n edustajaksi Matti Matikainen ja lapsityön johtokuntaan YKN:n edustajaksi Marja
Hovi.
2. Hallituskatu 39 vuokra-asia. YKN antaa luvan juristin palkkaamiseen asiassa mikäli allekirjoitusta ei ole saatu vuokrasopimukseen 31.5. mennessä.

137 §
Saapuneet pöytäkirjat

138 §
Saapuneet kirjeet

139 §
Tiedoksi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lapsityön johtokunta 2 ja 3-2015
Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 3 ja 4-2015
Lappeen seurakuntaneuvosto 4-2015
Lauritsalan seurakuntaneuvosto 4 ja 6-2014
Ystävyysseurakuntatyöryhmä, muistio 1-2015
Henkilöstöasiain johtokunta 3-2015

1. Aluehallintovirasto 27.3.2015, ympäristösuojelulain mukainen päätös
2. Lappeenrannan kaupunki 22.4.2015, Poronkatu 14 asemakaava sai lainvoiman 5.3.2015

1. Verotulot 1.1.-30.4.2015, tulosseuranta srky ja hhr 1.1.31.3.2015
2. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 18/2015 kiinteistötyöntekijän vuosiloman sijaisuus, 19-20/2015 vapautus hautausmaksusta
3. Johtavan perheneuvojan päätöspöytäkirja 7/2015, vuosilomat
4. Khra Osmo Kontisen päätöspöytäkirja 16/2015 sairaalasielunhoitajien vuosilomat
5. Sanansaattajien päivät Lappeenrannassa 11.-12.6.2016
6. Syksyn kokouspäivät: YKN 26.8., 30.9., 28.10., 25.11. Valtuustoseminaari 29.8. , YKV 21.10. ja 16.12.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n
§ 24 mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa 18.5.2015

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 5 / 2015 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa

/

2015

___________________________________________
Matti Matikainen

_____________________________________________
Petteri Myllynen

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa
20.5. – 4.6.2015, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

¤

2015

______________________________________________
Irmeli Hakkarainen
talousjohtaja
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