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Keskiviikko 26.8.2015 klo 16.30 – 18.58

Paikka
Hautausmaan katselmus klo 16.30 Ristikankaan hautausmaalla, Lavolankatu 17, Lappeenranta
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Ristikankaan kerhohuoneessa hautausmaan katselmuksen jälkeen.
Läsnä
Eklund Juha
Erämo Antti
Hirvikallio Martta
Hovi Marja
Kangaspunta Päivi
Laakso-Kuivalainen Päivi
Matikainen Matti
Myllynen Petteri
Mäkirinta Matti
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Mölsä Matti
Berg Pentti

YKV:n varapuheenjohtaja
kirkkoherra, Lauritsalan srk, poistui klo 18.40 § 173 aikana
kirkkoherra, Lappeenrannan srk
vt kirkkoherra, Joutsenon srk
kirkkoherra, Lappeen srk
talousjohtaja
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yhteisten työmuotojen edustaja
kutsuttuna, poistui klo 17.50 §
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Muut läsnäolijat

Haikonen Hannu
Kalpio Tero
Lehtola Mika
Hakkarainen Irmeli
Ruutu Marinella
Varis Pirkko
Tuomikoski Ari
Ojanen Pirkko-Liisa
Hämäläinen-Mujo Soili
KankkunenTeijo
Mustonen Reijo
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pöytäkirjanpitäjä

Pöyhönen Ilkka

Käsiteltävät asiat:
155 §
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.
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YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos
kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Kalle Rapi ja Ilkka Tiimo.
Pj:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalle Rapi ja Ilkka Tiimo.

157 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi niin, että ylimääräisenä pykälänä numerolla 179 käsitellään Hallituskatu 39 tontin vuokrasopimus ja pykälässä 180 muut mahdolliset asiat Arja Kääriän anomus ja
Sakari Kiiskisen anomus.

158 §
Hautausmaan katselmus

Hautausmaiden ohjesäännön § 13:
”Hautausmaan katselmus
Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että hautausmaan ja sillä
olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan
viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa on todettava,
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan
käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti;
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten
ja annettujen määräysten mukaista ja
5) onko hautausmaan henkilökunta noudattanut vahvistettua johtosääntöä.
Katselmuksesta on laadittu pöytäkirja.”
Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaan katselmuksen Risti-
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kankaan hautausmaalla, pöytäkirja laaditaan liitteeksi.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaan katselmuksen Ristikankaan hautausmaalla ja katselmuksesta laaditaan erillinen pöytäkirja liitteeksi.
YKN 26.8.2015/§158
YKN:
YKN suoritti katselmuksen Ristikankaan hautausmaalla. Katselmuksesta laadittiin erillinen pöytäkirja. (Liite)
159 §
Oppilaitospastori Sakari Kiiskisen anomus

Oppilaitospastori Sakari Kiiskinen anoo jälkikäteen (19.5.) matkakustannusten korvausta (lennot 395€, majoitus 160€) oltuaan matkanjohtajana Etelä-Karjalan klassisen kuoron konserttimatkalla Unkarissa 13.-17.5.2015. liite
Matka oli jatkumoa unkarilaisen Szent Istvan - oratoriokuoron ja Etelä-Karjalan klassisen kuoron yhdessä toteuttamaan klassisen kuoron
25-vuotis juhlakonserttiin (Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem) pääsiäislauantaina 4.4. Lappeen Marian kirkossa. Tämä konsertti
järjestelyineen oli oppilaitostyön toimintasuunnitelmassa.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää jälkikäteen tehdyn anomuksen
mukaisesti Sakari Kiiskiselle matkakustannusten korvauksena yhteensä 550€. Korvaus maksetaan oppilaitostyön määrärahoista.
YKN 26.8.2015/§159
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

160 §
Perheasian neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin tehtävien hoito

Perheasian neuvottelukeskuksessa on tarkasteltu keskuksen vastaanottosihteerin toimenkuvaa ja todettu sen vuosien saatossa muuttuneen. Johtokunta esittää (17.8.2015 §25) yhteiselle kirkkoneuvostolle, että vastaanottosihteerin tehtävät (osa-aikainen työsuhde,
määrärahavaraus 16 640€) hoidetaan 1.1.2016 perheneuvojien toimesta, edellyttäen, että keskuksen määräraha pysyy ennallaan mahdollistaen ostopalveluna hankittavan lisäterapiatyön.
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Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Perheasian keskuksen johtokunnan tekemän esityksen.
YKN26.8.2015/160§
YKN:
Arto Varis jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn
ajaksi.
Perheasian neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin tehtävien hoito hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
161 §
Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasian neuvottelukeskuksen ja Etelä-Karjalan
sosiaali- ja terveyspiirin välinen sopimus perheneuvontapalveluiden ja perheasioiden
sovittelun järjestämisestä.

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta on hyväksynyt liitteen
mukaisen sopimuksen ja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sen
vahvistamista. Sopimukseen on tehty päivämäärämuutokset Eksoten
maksamien korvausten maksupäiviin ja ilmoitusvelvoitteeseen mahdollisen korvausmäärämuutoksen ennakoimiseksi. Sopimuksen on
tarkistanut Eksoten lakimies.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa perheasian neuvottelukeskuksen
johtokunnan esityksen mukaisen yhteistyösopimuksen.
YKN26.8.2015/161§
YKN:
Arto Varis jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn
ajaksi.
Sopimus perheneuvontapalveluiden ja perheasioiden sovittelun järjestämisestä hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

162 §
Sairaalapastori Urpo Vartiaisen eläkkeelle siirtyminen

Sairaalapastori Urpo Vartiainen anoo eroa sairaalapastorin virasta
1.5.2016 eläkkeelle siirtymistä varten.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää sairaalapastori Urpo Vartiaiselle
eron sairaalapastorin virasta 1.5.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen
johdosta.

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 121

LAPPEENRANNAN
YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO

Asialista / Pöytäkirja
7-2015

¤

SEURAKUNTAYHTYMÄ

Sairaalapastorin viran jatkosta päätetään henkilöstöstrategian käsittelyn yhteydessä.
YKN26.8.2015/162§
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
163 §
Etelä-Karjalan Palvelevan Puhelimen hallinnon muutos

Joutsenon seurakuntaneuvosto esittää Lappeenrannan seurakuntayhtymälle Etelä-Karjalan Palvelevan Puhelimen hallinnon muutosta,
liite.
Asian hoitamiseksi tulisi perustaa työryhmä valmistelemaan muutosta ja mallia voisi ottaa sairaalasielunhoidon järjestämisestä. Työryhmän tulisi laatia sopimus alueen seurakuntien kanssa sekä johtosääntö. Lisäksi tulee valmistella nykyisen yrityksen lakkauttaminen ja
varojen sekä omaisuuden siirto, jotta y-tunnus saadaan poistettua
rekistereistä.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää asettaa työryhmän valmistelemaan
muutosta. Työryhmään nimetään Lappeenrannan ja Imatran rovastikuntien lääninrovastit sekä Joutsenon seurakunnan kirkkoherra.
YKN 27.8.2015/§163
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

164 §
Joutsenon seurakunnan nuorisotyönohjaajan valinta

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi 8.4.2015/§95 Joutsenon seurakuntaneuvostolle luvan julistaa Joutsenon seurakuntaan sijoitetun yhtymän 7. nuorisotyönohjaajan virka haettavaksi.
Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä kirkon
nuorisotyönohjaajan virkatutkinto. Palkkaus on vaativuusryhmän
502 mukainen. Virassa on neljän kuukauden koeaika.
Suoritettujen haastattelujen jälkeen Joutsenon seurakuntaneuvosto
esittää (18.8.2015 §75) yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se valitsee
Joutsenon seurakuntaan sijoitetun yhtymän 7. nuorisotyönohjaajan
virkaan Anna Kärrin. Ensimmäiselle varasijalle esitetään valittavaksi
Tanja Hirvonen ja 2. varasijalle Anuliina Kenttämaa.
Pj:
Yhtenen kirkkoneuvosto valitsee Joutsenon seurakunnan seurakun-
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taneuvoston esityksen mukaisesti Lappeenrannan seurakuntayhtymän 7. nuorisotyönohjaajan virkaan, sijoituspaikkana Joutsenon seurakunta, Anna Kärrin.
Ensimmäiselle varasijalle valitaan Tanja Hirvonen ja 2. varasijalle
Anuliina Kenttämaa.
Viran palkkaus on vaativuusryhmä 502 mukainen ja virassa on neljän
kuukauden koeaika.
YKN26.8.2015/§164
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
165 §
Toimistosihteerin tehtävä

Joutsenon seurakunnan toimistosihteerin tehtävää hoitanut Jarmo
Kannela on siirtynyt 1.3.2015 kiinteistötoimen alaisuuteen. Toimistosihteerin tehtävän kustannukset ovat jakautuneet keskusrekisterille 40% ja Joutsenon seurakunnalle 60%.
Jarmo Kannelan sijaisena on toiminut Riika Muuronen. Keskusrekisteri on päätynyt siihen, että toimistosihteeri tekee varsinaisia keskusrekisteriin liittyviä työtehtäviä vähemmän kuin 40% ja haluaa vastaavasti pienentää osuuttaan palkkakustannuksista.
Käytyjen neuvottelujen tuloksena Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää (18.8.2015 §77) yhteiselle kirkkoneuvostolle
lupaa täyttää Joutsenon seurakunnan toimistosihteerin tehtävä 80
%:n työajalla niin, että toimeen valitaan Riika Muuronen, joka siirtyy
Perheasian neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin tehtävästä.
Joutsenon seurakunnan toimistosihteerin palkkakulut jakautuvat 65
% Joutsenon seurakunnalle ja 15 % keskusrekisterille.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvostolle sen anomuksen mukaisesti luvan täyttää Joutsenon seurakunnan toimistosihteerin tehtävä niin, että tähän 80% tehtävään
siirtyy Perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottosihteeri Riika
Muuronen.
Tehtävän palkkausperusteena on vaativuusryhmä 402. Palkkakustannuksista Joutsenon seurakunnan osuus on 65% ja keskusrekisterin
15%.
Riikka Muurosen siirtyminen tapahtuu viimeistään 1.1.2016 alkaen.
YKN26.8.2015/165§
YKN:

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 123

LAPPEENRANNAN
YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO

Asialista / Pöytäkirja
7-2015

¤

SEURAKUNTAYHTYMÄ

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
166 §
Raportti tilikauden 2014 tilintarkastuksesta

Tilintarkastajat ovat antaneet 13.5.2015 yhteenvetoraportin tilikauden 2014 aikaisesta tilintarkastuksesta. Liite.

Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä olevan yhteenvetoraportin tilikauden aikaisesta tarkastuksesta ja merkitsee sen tiedoksi
ja hyväksytyksi.
YKN 26.8.2015/§166
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
167 §
Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15 luku 2 §
Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät
asiat. KL 10 luku 1 §.
Seurakuntayhtymän strategia ”uskoon ja vastuuseen” päättyi 2015,
mutta se päivitettäneen syksyn aikana vuoteen 2020 asti. Seurakuntayhtymälle on hyväksytty myös kiinteistöstrategia, henkilöstöstrategia ja hautaustoimen strategia, jotka ohjaavat toimintaa tuleville
vuosille. Yhteinen kirkkovaltuusto oli toimintasuunnitelmassaan
päättänyt, että kirkollisveroprosentti säilyy 1,35%:ssa vuoden 2015
loppuun saakka.
Vuonna 2014 yhtymässä ansiotulojen perusteella kassaan saatu verotulo oli yhteensä 12,0 milj. euroa ja yhteisöveroja 1,5 milj. euroa.
Kuluvan toimintavuoden 2015 verotuloarvio on 13,5 milj. euroa ja
kertymä kesäkuun loppuun mennessä on -1% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Verotulot kirjataan maksuperusteisesti.
Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2017 asti.
Vuodelle 2015 henkilöstömenojen nousu on 0,4 % ja vuodelle 2016
on budjetoitu nousua 0,5 % . Tavoitteena on, että henkilöstömenojen osuus olisi enintään 67 % toimintakuluista.
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Vuoden 2016 merkittävin hanke on Joutsenon kirkon urkujen rakentaminen, työ kestää useamman vuoden. Lisäksi jatketaan Koulukatu 12 kiinteistön saneerauksen suunnittelua ja aloitetaan Joutsenon hautausmaan huoltorakennukseen suunnittelu. Koulukatu 10 –
hankkeen suunnittelua jatketaan ja laaditaan kartoitus Ristikankaan
kappelin tulevasta saneerauksesta.
Taloustilanne maassamme on yhä haastava ja ansioverotulojen kehitys on kääntynyt laskuun. Yhteisövero päättyy ja kirkossamme siirrytään vuoden 2016 alusta valtionapuun, joka on suuruudeltaan paremmin ennakoitavissa. Työttömyysluvut maassamme ovat myös
korkeat ja tämä heijastuu tulevina vuosina jäsenmäärän vähenemisen
myötä verokertymiin.
Talousarviosuunnitelmassa vuodelle 2016 verotuloja on arvioitu kertyvän 13,5 milj.euroa, josta ansiotuloverojen osuus on 12,3 milj. euroa ja valtionavustus 1,4 milj.euroa. Mikäli ennusteet heikentyvät
tästä, arvioidaan tilanne uudelleen.
Liitteenä suunnitelma talousarvioksi vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmat vuosille 2017 ja 2018.
Tuloveroprosentti vuodelle 2016:
1,35 % kirkollisveron määrä 12,3 milj.euroa
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Lappeenrannan seurakuntayhtymän vuoden
2016 tuloveroprosentiksi 1,35.
YKN 26.8.2015/§167
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

168 §
Oppilaitostyön raportti projektirahan käytöstä

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.1.2015/§25 myöntänyt oppilaitostyölle 4.500 euroa projektirahaa pääsiäisviikolle
suunniteltua Etelä-Karjalan Klassisen kuoron 25-vuotisjuhlakonsertin
toteuttamista varten.
Liitteenä oppilaitostyön selvitys määrärahan käytöstä.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy annetun selvityksen.
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YKN 26.8.2015/§168
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
169 §
Talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman laadintaohje vuosille 2016-2018

Vuosien 2016 – 2018 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi antaa yhteinen kirkkoneuvosto erillisen toimintaohjeen.
Liitteenä talousarvion laadintaohje. Ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman laadintaohjeen vuosille 2016-2018 ja päättää
hyväksyä sen.
YKN 26.8.2015/§169
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

170 §
Helmi Pusan testamenttirahaston käyttösuunnitelma

Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on
kokouksessaan 13.6.2013/§130 hyväksynyt diakoniatyön kehittämishankkeen, johon sisältyi Helmi Pusan testamentin käyttösuunnitelman laatiminen.
Liitteenä diakoniatyöntekijöiden yhteinen esitys käyttösuunnitelmaksi.
Suunnitelman esittelevät yhteiselle kirkkoneuvostolle diakoniatyöntekijät Soili Mujo-Hämäläinen, Pirkko-Liisa Ojanen ja Ari Tuomikoski.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Helmi
Pusan testamenttirahaston käyttösuunnitelman.
YKN 26.8.2015/§170
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Flyygelin hankinta Joutsenon
kirkkoon ja hankintaan tarvittavan määrärahan siirto

Asialista / Pöytäkirja
7-2015

¤

SEURAKUNTAYHTYMÄ

Joutsenon seurakuntaneuvosto esittää, että toimintamäärärahoista
siirretään 16.000 euroa investointiosaan flyygelin hankintaa varten.
Kanttorin palkkaukseen varattua määrärahaa jää käyttämättä, joten
Joutsenon seurakunta sitoutuu alittamaan vuoden 2015 talousarvionsa 16.000 eurolla, jotta hankinta voidaan toteuttaa.
Liitteenä Joutsenon seurakuntaneuvoston esitys 26.5.2015/§65
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että investointiosaan lisätään 16.000 euron määräraha Joutsenon
kirkon flyygelin hankintaan. Joutsenon seurakunta sitoutuu alittamaan vuoden 2015 talousarvion vastaavalla summalla.
YKN 26.8.2015/§171
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

172 §
Seinämainos Koulukatu 10
seinälle

NST-Lappeenranta Ry anoo lupaa seinämainoksen laittamiselle Koulukatu 10 seinälle. Mainoksen koko olisi 3 m x 3 m ja sopimus olisi
heti – 30.4.2016. Mainoksen kaikista kustannuksista vastaavat
NST/SaiPa. Liite.
Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on tarkoitus toteuttaa Via Crucis Pääsiäisenä 2016, jolloin ko. seinää tarvitaan tapahtuman mainostamiseen.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että NST/SaiPan mainos voidaan
laittaa Koulukatu 10 seinälle. Kaikista kuluista, kuten luvista yms.
vastaa NST-Lappeenranta Ry. Mainoksen voi asentaa heti, mutta seurakuntayhtymä varaa itselleen oikeuden Via Cruciksen mainostamiseen, jolloin NST/SaiPan mainos poistetaan seinältä. Ajanjakso sovitaan erikseen. Lisäksi ennen asennusta mainos tulee hyväksyttää talous/kiinteistötoimessa.
YKN 26.8.2015/§172
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kirkon Palvelukeskuksen ja
Lappeenrannan seurakuntayhtymän välinen palvelusopimus

Asialista / Pöytäkirja
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¤
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Lappeenrannan seurakuntayhtymä siirtyy 1.1.2016 alkaen Kirkon
palvelukeskuksen asiakkaaksi. Heidän kanssaan tulee allekirjoittaa
palvelusopimus, joka sisältää palvelukeskuksen palveluihin liittyvän
vastuunjaon, palvelujen hintaliitteen sekä sopimuksen tilastojen ja
raporttien luovuttamisesta.
Tilastojen ja raporttien hoitaminen edellyttää, että seurakuntayhtymä
myöntää Kirkon palvelukeskukselle KATSO-oikeudet liite 3 valtuutusten mukaisesti.
Liitteenä sopimus sekä liitteet 1, 2 ja 3
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä palvelusopimuksen liitteineen tehtäväksi Kirkon palvelukeskuksen kanssa ja talousjohtaja
valtuutetaan myöntämään heille tarvittavat KATSO-oikeudet.
YKN 26.8.2015/§173
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

174 §
Pankkivaltakirjojen antaminen
kirkon palvelukeskukselle

Lappeenrannan seurakuntayhtymä siirtyy 1.1.2016 alkaen Kirkon
palvelukeskuksen asiakkaaksi. Heille tulee myöntää valtuutus hoitaa
seurakuntayhtymän pankkiasioita. Palvelukeskus suorittaa maksuja
tileiltä ainoastaan silloin, kun seurakuntayhtymästä annetaan heille
maksumääräys.
Liitteenä valtakirjat seuraaviin pankkeihin; Nordea, E-K Op, Oma Sp,
Danske Bank, Handelsbanken.
Lisäksi taloustoimiston kolmelle työntekijälle tulee edelleen myöntää oikeus maksuliikenteen hoitoon uuteen käytäntöön siirryttäessä;
pääkassanhoitaja Tuula Vainikka, hallintosihteeri Helena Turtiainen
ja kirjanpitäjä Katri Riikonen.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää , että Kirkon palvelukeskukselle
annetaan liitteinä olevilla pankkivaltakirjoilla valtuutus hoitaa seurakuntayhtymän maksuliikennettä 1.1.2016 alkaen.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että pääkassanhoitaja Tuula
Vainikalle, hallintosihteeri Helena Turtiaiselle ja kirjanpitäjä Katri
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Riikoselle myönnetään edelleen oikeus hoitaa maksuliikennettä
myös siirryttäessä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi.
YKN 26.8.2015/§174
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
175 §
Siivoojan irtisanoutuminen
176 §
Rasiteoikeuden perustaminen

As Oy Lappeenrannan Kisakatu 6 anoo rasiteoikeuden perustamista
Lappeenrannan seurakuntayhtymältä vuokraamalleen tontille autokatoksen rakentamiseksi tonttien rajalle yhdessä Kisakatu 8 kanssa.
Liite.
As Oy Lappeenrannan Kisakatu 6 tontinvuokrasopimus on tehty ajalle 1.1.2005-31.12.2034, 833,7 m2
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hakea rasiteoikeutta anomuksen
mukaisesti tontille Kisakatu 6 rajalle tulevan autokatoksen rakentamiseksi.
Rasiteoikeuden hakemisesta aiheutuvat mahdolliset kustannukset
maksaa As Oy Lappeenrannan Kisakatu 6.
YKN 26.8.2015/§176
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

177 §
Rahavarojen tarkastaminen

Taloussäännön 8 §:n ja ykn 25.4.2012/§92 ohjeistuksen mukaisesti
talousjohtajan on tehtävä kassan tarkastus.
Tarkastuksesta on annettava kirjallinen muistio yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Liitteenä tarkastuskertomus.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen saatetuksi tarkastuskertomuksen 18.8.2015 suoritetusta kassantarkastuksesta.
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YKN 26.8.2015/§177
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

178 §
Sijoitusraportti

Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt ohjeet Lappeenrannan seurakuntayhtymän sijoitusten hoitamisesta (taloussääntö 13§) kokouksessaan 29.1.2014/§10.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että sille raportoidaan sijoituksista
vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Liitteenä sijoitusraportit (srky ja hhr) per 18.8.2015
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee sijoitusraportin ja hyväksyy sen
liitteen mukaisesti.
YKN 26.8.2015/§178
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

179 §
Hallituskatu 39 tontin vuokrasopimus

Lappeenrannan seurakuntayhtymä oli vuokrannut tontin Lauritsalasta Hallituskatu 39 Milja Jarvan jakamattomalle kuolinpesälle ajaksi
17.7.1964-17.7.2014. Tontin rek.nro 405-33-90-2.
Kuolinpesä on pyytänyt vuokrasopimuksen jatkoa ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut yhteisen kirkkovaltuuston
päätöksen 17.12.2014/§46, jolla on päätetty solmia vuokrasopimus
ajalle 18.7.2014-17.7.2044. Uusi vuokrasopimus sisältää mahdollisuuden vuokran korottamiseen mikäli seurakuntayhtymän hakema
kaavamuutos toteutuu.
Milja Jarvan perikunta ei ole hyväksynyt uuteen vuokrasopimukseen
tehtyä mainintaa kaavamuutoksen vaikutuksesta vuokran suuruuteen, joten vuokrasopimusta ei ole syntynyt.
Asian pitkittyessä yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan
13.5.2015/§136, mikäli sopimus ei synny 31.5.2015 mennessä asia
annetaan juristin hoidettavaksi.
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Liitteenä asianajaja Kari J Laineen laatima kirje vuokralaisen asioita
hoitavalle asianajajalle, liite.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Hallituskatu 39 tontin osalta
ei solmita vuokrasopimusta vaan seurakuntayhtymä käynnistää tontilla olevien rakennusten lunastusmenettelyn.
YKN 26.8.2015/§179
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
180 §
Muut mahdolliset asiat

1. Arja Kääriä on hakenut avustusta osallistuakseen retriitinohjaajakoulutukseen. Hänet on hyväksytty Hiljaisuuden Ystävät
ry:n järjestämään koulutukseen 2015-16. Koulutus toteutuu
kolmena viikonloppuna Bergvikissä Espoossa.
Seurakuntayhtymä tarvitsee uusia retriitinohjaajia.
Pj:
YKN iloitsee Arja Kääriän aktiivisuudesta ja tukee osallistumista korvaamalla kurssimaksun ja matkakulut. Korvaus maksetaan (Hannu Haikosen kanssa sovitun mukaisesti) Lappeenrannan seurakunnan määrärahoista, koska retriittityö on siirretty tämän vuoden alusta Lappeenrannan seurakunnan hallintaan.
YKN 26.8.2015/§180/1
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
2. Sivutoimilupa-anomus
Sakari Kiiskinen anoo lupaa vetää Filosofia ja yhteiskunta keskusteluryhmää Saimaan kansalaisopistossa joka toinen
maanantai kello 16.45 - 19.
YKN 26.8.2015/§180/2
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi sivutoimiluvan.
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181 §
Saapuneet pöytäkirjat
182 §
Saapuneet kirjeet

183 §
Tiedoksi

184 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Asialista / Pöytäkirja
7-2015

SEURAKUNTAYHTYMÄ

1. Viestintätyöryhmä, muistio 13.5.2015

1. Lappeenrannan kaupunki, lausuntopyyntö keskustaajaman
osayleiskaava 2030, Eteläinen osa-alue 1. vaihe
2. Maanmittauslaitos, toimituspöytäkirja 2014-472025 Kirkkomäki ja Koskela -tilat
3. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A4/2015, työaikakokeilun palautelomake
4. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A5/2015, sopimuskorotukset
5. Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2015, seurakuntien kiinteistöhallintajärjestelmä
6. Maanmittauslaitos, pöytäkirja lohkomisesta Mäkelä –tilasta,
toimitus 2014-491920
7. Pien-Saimaan suojelyhdistys/kosteikkoasiamieshanke, naapurin kuuleminen 7.7.2015
8. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 11.7.2015, uuden
tieliittymäpaikan päätösratkaisuun liittyvä tiedustelu seututielle 390 Lappeenrannan Kasukkalan kylässä, Lappeenranta
2. 9. Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2015, pappisasessorin kelpoisuusvaatimukset muuttuvat 1.8.2015

1. Verotulot 1.1.-31.7.2015, tulosseuranta srky ja hhr 1.1.31.7.2015
2. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 24/2015 vuosiloman muutos,
25-26/2015 sijoituspäätöksiä, 27-28/2015 vapautus hautausmaksusta , 29/2015 sijoituspäätöksiä, 30/2015 määräaikainen keittäjä-siivooja Piiluvan leirikeskukseen, 31/2015 ns.
keikkasuntio Joutsenoon, 32/2015 vapautus hautausmaksusta

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n
§ 24 mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.58

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

¤

Lappeenrannassa 27.8.2015
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____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 7 / 2015 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa

/

2015

___________________________________________
Kalle Rapi

_____________________________________________
Ilkka Tiimo

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa
31.8. – 15.9.2015, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

¤

2015

______________________________________________
Irmeli Hakkarainen
talousjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 133

