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Keskiviikko 30.9.2015 klo 17.00 – 19.00

Paikka
Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta
Läsnä
Eklund Juha
Hovi Marja
Laakso-Kuivalainen Päivi
Matikainen Matti
Mustonen Reijo
Myllynen Petteri
Mäkirinta Matti
Puolakka Helena
Rantalainen Hanna
Rapi Kalle
Tiimo Ilkka
Tujula Urho
Varis Arto

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen, varapj
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen

Pöyhönen Ilkka
Haikonen Hannu
Kalpio Tero
Lehtola Mika

YKV:n puheenjohtaja
kirkkoherra, Lappeenrannan srk
kirkkoherra, Joutsenon srk
kirkkoherra, Lappeen srk, poistui
klo 17.30 §191 aikana
talousjohtaja
tiedottaja
yhteisten työmuotojen edustaja
HAJn pj, kutsuttuna, poistui klo
18.00 § 191 jälkeen
pöytäkirjanpitäjä

Muut läsnäolijat

Hakkarainen Irmeli
Ruutu Marinella
Varis Pirkko
Kiljunen Unto
Turtiainen Helena
Poissa

Erämo Antti
Hirvikallio Martta
Kangaspunta Päivi

Mölsä Matti
Berg Pentti

Käsiteltävät asiat:
185 §
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.
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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.
186 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos
kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Arto Varis ja Antti Erämo
Pj:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Varis ja Marja Hovi.

187 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
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YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksin. Kohdassa 204 §
käsitellään lapsityönjohtajan vuorotteluvapaa ja vuorotteluvapaan
sijainen, kohdassa 205 § käsitellään opintovapaa-anomus ja kohdassa
206 § muut mahdolliset asiat: ystävysseurakuntatyöryhmän jäsenet
sekä kaksi kysymystä talousjohtaja Irmeli Hakkaraiselta.
188 §
Yhteisen kirkkovaltuuston
kokousten 1 ja 2-2015 laillisuus ja täytäntöönpano

YKN:n tehtävänä on yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano (KL 10: 1, KL 10: 6, KL 11: 8).
Pj:
YKN toteaa YKV:n 4.2.2015 ja 27.5.2015 pidettyjen kokousten pöytäkirjat laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
YKN 30.9.2015/§188
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

189 §
Vuokrien tarkistus 1.1.2016
alkaen

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ja hautainhoitorahastolla on
vuokra-asuntoja, joiden vuokria tulisi korottaa vuosittain siten, että
saavutetaan yleinen vuokrataso. Kt Oy Saarenkatu 3-5 yhtiössä
vuokrien peruskorotustarve vuodelle 2016 on 1,5% asunnoissa, jotka
ovat täysremontoidut. Yhtiön asuntojen vuokratasoa on pyritty vuosittain nostamaan vastaamaan nykytasoa, mutta vuokrat ovat vieläkin
liian matalia. Lisäksi kiinteistöyhtiön hoitokulut sekä korjaus- ja
kunnossapitomenot ovat nousseet mm. huoneistoremonttien vuoksi,
joten yhtiö tulee korottamaan vastikkeita kattaakseen kustannukset.
Kiinteistöyhtiötä rasittaa vielä putki/viemärisaneeraukseen nostettu
velka, joka on tarkoitus maksaa pois 2-3 vuoden aikana. Näistä syistä
johtuen vuokriin tulisi tehdä tasokorotus, jonka suuruus on 6 – 10 %.
Liite.
Kerhohuoneen vuokraa korotetaan 20% ja vuokra sisältää vesimaksun.
Lisäksi korotusta vuokraan esitetään yhdelle liikehuoneiston vuokralaiselle, liitteessä mainituille asunnoille erillistä vesimaksua 15 euroa/hlö/kk, poikkeuksena Kt Oy Saarenkatu, johon esitetään 20 euroa/hlö/kk, koska veden kulutus on niin suurta. Todellinen korotustarve olisi ollut 25 euroa/hlö/kk, mutta asukkailla on nyt mahdolli-
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suus itse vaikuttaa veden kulutukseen, joten tarkastellaan tilannetta
uudelleen vuoden kuluttua.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää korottaa vuokra-asuntojen sekä
liikehuoneistojen vuokria 1.1.2016 alkaen liitteen mukaisesti. Lisäksi
yhteinen kirkkoneuvosto päättää erillisen vesimaksun perimisestä
liitteen mukaisesti 1.1.2016 alkaen.
YKN 30.9.2015/§189
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
190 §
Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnan jäsenen valinta vuosiksi 2016-2017

Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnan syyskokous pidetään marraskuussa 2015. Seurakuntayhtymän nimeämistä LOAS:n valtuuskunnan jäsenistä on erovuorossa Reijo Mustonen ja
hänen henkilökohtainen varaedustajansa Juha Rantalainen sekä
LOAS:n hallituksen jäsen Kari Pettinen.
LOAS pyytää valitsemaan edustajan ja hänen varajäsenensä erovuoroisen tilalle valtuuskuntaan sekä jäsenen hallitukseen vuosiksi
2016-2017. Hallituksen jäsenelle ei valita varajäsentä.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää LOAS:n valtuuskunnan erovuoroisen jäsenen tilalle edustajan ja hänelle varajäsenen sekä hallituksen
jäsenen vuosiksi 2016-2017.
YKN 30.9.2015/§190
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi LOAS:n valtuuskunnan jäseneksi
uudelleen Reijo Mustosen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Juha Rantalaisen vuosiksi 2016-2017.
LOAS:n hallitukseen YKN valitsi vuosiksi 2016-2017 Kalle Rapin.

191 §
Henkilöstöpäällikön viran
täyttäminen

Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikön virka on
ollut julkisesti haettavana Etelä-Saimaassa ja Kotimaa-lehdessä sekä
työnantajapalveluiden sivuilla, mol.fi.
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Hakuaika päättyi 3.8.2015 klo 12.00 ja määräaikaan mennessä saapui 65 hakemusta.
Liitteenä kooste hakijoista.
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Pöyhönen, henkilöstöasiain johtokunnan puheenjohtaja Unto Kiljunen, Sammonlahden
kirkkoherra, ykn:n pj Juha Eklund ja talousjohtaja Irmeli Hakkarainen
valitsivat hakijoista 6 henkilöä haastatteluun.
Haastattelut suoritettiin 31.8.2015 ja 1.9.2015, liite.
Tj:
Henkilöstöasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että henkilöstöpäälliköksi valitaan haastatteluryhmän esityksen
mukaisesti upseeri Jussi Korpinen ja ensimmäiselle varasijalle valitaan erikoissairaanhoitaja Tiina Korhonen.
Lisäksi esitetään, että toiselle varasijalle valitaan kunnallistutkinnon
suorittanut Mirva Lambacka.
Viran koeaika on 6 kk. Palkan vaativuusryhmä on 603.
Viran aloitusajankohdasta esimies voi sopia uuden viranhaltijan kanssa erikseen.
HAJ 30.9.2015/§62
HAJ:
Johtokunta kävi laajan keskustelun asiasta.
Henkilöstöasiain johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että henkilöstöpäälliköksi valitaan haastatteluryhmän esityksen
mukaisesti upseeri Jussi Korpinen ja ensimmäiselle varasijalle valitaan erikoissairaanhoitaja Tiina Korhonen.
Lisäksi esitetään, että toiselle varasijalle valitaan kunnallistutkinnon
suorittanut Mirva Lambacka.
Viran koeaika on 6 kk. Palkan vaativuusryhmä on 603.
Viran aloitusajankohdasta esimies voi sopia uuden viranhaltijan kanssa
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……………
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti valita henkilöstöpäälliköksi upseeri Jussi Korpisen
ja ensimmäiselle varasijalle erikoissairaanhoitaja Tiina Korhosen.
Lisäksi toiselle varasijalle valitaan kunnallistutkinnon suorittanut
Mirva Lambacka.
Viran koeaika on 6 kk. Palkan vaativuusryhmä on 603.
Viran aloitusajankohdasta esimies voi sopia uuden viranhaltijan kanssa
YKN 30.9.2015/§191
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja Kalle Rapi esitti Päivi
Laakso-Kuivalaisen kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja haastatelluista hakijoista tehdään tarkemmat henkilöarvioinnit ja mahdolliset testit.
Asian pöydälle jättämisestä äänestettiin niin, että käsittelyä jatketaan
– Jaa sai 10 ääntä ja asia jätetään pöydälle – Ei sai 2 ääntä, yksi äänestäjä äänesti tyhjää.
Asian käsittelyä jatkettiin ja yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi henkilöstöasiain johtokunnan esityksen.
Henkilöstöpäälliköksi valittiin Jussi Korpinen, ensimmäiselle varasijalle Tiina Korhonen ja toiselle varasijalle Mirva Lambacka.
Viran koeaika on 6 kk. Palkan vaativuusryhmä on 603.
Viran aloitusajankohdasta esimies voi sopia uuden viranhaltijan kanssa
192 §
Metsätalouden tarkastus vuodelta 2014

Yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut edistämispalvelujen päällikkö
Seppo Revon Kaakkois-Suomen Metsäkeskuksesta suorittamaan
vuosittain Lappeenrannan seurakuntayhtymän metsäkiinteistöjen
tarkastuksen.
Liitteenä tarkastuskertomus vuodelta 2014.
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Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee 20.8.2015 laaditun tarkastuskertomuksen vuodelta 2014 ja esittää tarkastuskertomuksen edelleen
yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
YKN 30.9.2015/§192
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
193 §
Osavuosikatsaus

Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloussäännössä (§21) todetaan,
että talousarviovuoden aikana on yhteiselle kirkkoneuvostolle ja
yhteiselle valtuustolle annettava tietoja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.8.2012/§154,
että seurakunnat ja yhteiset työmuodot raportoivat toiminnallisten
tavoitteiden toteutumisesta kerran vuodessa kevätkauden /1.1.-31.5.
osalta. Raportti saatetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Liitteenä vuoden 2015 osavuosikatsaus.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen.
Osavuosikatsaus annetaan edelleen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
YKN 30.9.2015/§193
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

194 §
Vuosilomat

Talousjohtaja Irmeli Hakkarainen
21.9.-29.9.2015 6 pv, jää 12 pv
Kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen
7.12.-13.12.2015 5 pv, jää 8 pv.
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Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosilomat lomaanomuksen mukaisesti.
YKN 30.9.2015/§194
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
195 §
Apuemännän tehtävään nimeäminen

Joutsenon ja Lauritsalan seurakuntien apuemäntä irtisanoutui tehtävästään ja tehtävien hoitaminen on mahdollista järjestää sisäisin siirroin.
Apuemäntä Pia Nikkinen on toiminut Lappeenrannan seurakuntayhtymän Koulukatu 10 keittiössä keittäjänä ja hoitanut ruoanvalmistuksen päätyttyä Lauritsalassa keittäjä-vahtimestarin tehtävää. Tällä
hetkellä Pia Nikkinen toimii Kesärannan leirikeskuksen apuemännän
sijaisena.
Pia Nikkisen kanssa on esimies Piia Veikkanen käynyt keskustelun
12.5.2015 ja Nikkinen on halukas ottamaan tehtävän vastaan. Työ
jakautuu 50 % Joutsenoon ja 50 % Lauritsalaan. Pia Nikkinen aloittaa
työt uudessa tehtävässä 17.8.2015 alkaen.
Liitteenä tehtävänkuva.
Tj:
Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
apuemäntä Pia Nikkinen siirretään apuemännän tehtävään hoitamaan
Joutsenon ja Lauritsalan seurakuntien seurakuntakeskusten siivousja keittiötoimintaa 17.8.2015 alkaen liitteenä olevan tehtävänkuvan
mukaisesti, vaativuusryhmä 402.
HAJ 1.9.2015/§49
HAJ:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
…………………..
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti siirtää apuemäntä Pia Nikkisen apuemännän teh-
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tävään hoitamaan Joutsenon ja Lauritsalan seurakuntien seurakuntakeskusten siivous- ja keittiötoimintaa 17.8.2015 alkaen liitteenä olevan tehtävänkuvan mukaisesti, vaativuusryhmä 402.
YKN 30.9.2015/§195
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
196 §
Ero toimistosihteerin virasta

Toimistosihteeri Kaija Sedigille on myönnetty eläke 1.6.2015 alkaen
KEVA:n ilmoituksen mukaisesti 18.8.2015.
Tj:
Henkilöstöasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että toimistosihteeri Kaija Sedigille myönnetään ero virastaan
1.6.2015 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.
HAJ 1.9.2015/§51
HAJ:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
……………………………………………………….
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää toimistosihteeri Kaija
Sedigille eron virastaan 1.6.2015 alkaen henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti.
YKN 30.9.2015/§196
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

197 §
Toimistosihteerin viran lakkauttaminen

Toimistosihteerin virka on tullut avoimeksi viranhaltijan siirryttyä
eläkkeelle 1.6.2015 alkaen. Viran tehtävät ovat siirtyneet töiden
järjestelyillä osaksi toisia työnkuvia.
Liitteenä työnkuva ja johtosääntö.
Tj:
Henkilöstöasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että toimistosihteerin virka lakkautetaan.
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HAJ 1.9.2015/§52
HAJ:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
…………………………..
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että toimistosihteerin virka lakkautetaan henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti.
YKN 30.9.2015/§197
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
198 §
Osa-aikaisen siivoojan irtisanoutuminen

Osa-aikainen siivooja Anna-Liisa Kuukka on irtisanoutunut tehtävästään siirtyäkseen eläkkeelle 1.4.2016 alkaen.
Tj:
Henkilöstöasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että siivooja Anna-Liisa Kuukalle myönnetään ero tehtävästään
1.4.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.
HAJ 1.9.2015/§53
HAJ:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
……………………………
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää eron siivooja Anna-Liisa
Kuukalle tehtävästään 1.4.2016 alkaen henkilöstöasiain johtokunnan
esityksen mukaisesti.
YKN 30.9.2015/§198
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

199 §
Joutsenon seurakunnan toimistosihteerin siirtyminen

Joutsenon seurakunnan työsopimussuhteinen toimistosihteeri Jarmo
Kannela on terveydellisistä syistä johtuen ollut työkokeilussa kiin-
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teistötoimen puolella Lauritsalan seurakunnan osa-aikaisena vahtimestarina 1.3.2015 lukien.
Jarmo Kannelan työkyky mahdollistaa osa-aikaisen työnteon, joten
hänet voidaan siirtää vahtimestarin osa-aikaiseen (20h/vko, 52%)
tehtävään ja vaativuusryhmä on 401.
Liitteenä tehtävänkuva.
Tj:
Henkilöstöasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Jarmo Kannela siirretään kiinteistötoimen työntekijäksi
liitteenä olevan työnkuvan mukaisiin tehtäviin. Sijoituspaikka on
Lauritsalan seurakunta, tehtävä on vahtimestari, työaika 20 h/vko ja
vaativuusryhmä 401
HAJ 1.9.2015/§54
HAJ:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
……………………
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää siirtää Jarmo Kannelan kiinteistötoimen työntekijäksi liitteenä olevan työnkuvan mukaisiin tehtäviin.
Sijoituspaikka on Lauritsalan seurakunta, tehtävä on vahtimestari,
työaika 20 h/vko ja vaativuusryhmä 401.
YKN 30.9.2015/§199
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

200 §
Ero yhteisen kirkkovaltuuston
ja yhteisen palvelun johtokunnan jäsenyydestä

Sammonlahden seurakunnan jäsen Mikko Lind on anonut 25.8.2015
eroa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton
vuoksi (3.8.2015). Liite.
Mikko Lind on ollut myös Sammonlahden srk:n edustajana yhteisen
palvelun johtokunnassa.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle eron
myöntämistä Mikko Lindille hänen anomuksensa mukaisesti yhtei-
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sen kirkkovaltuuston ja sen asettaman yhteisen palvelun johtokunnan jäsenyydestä 25.8.2015 alkaen paikkakunnalta muuton vuoksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se kutsuu uuden jäsenen yhteiseen kirkkovaltuustoon ja valitsee uuden jäsenen yhteisen palvelun johtokuntaan vuosiksi 2016-2018 .
YKN 30.9.2015/§200
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
201 §
Lauritsalan seurakunnan seurakuntapastorin virka

Lauritsalan seurakunnan seurakuntapastori Sari Kosonen on irtisanoutunut virastaan 1.6.2015 alkaen.
Lauritsalan seurakuntaneuvosto anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta
lupaa täyttää avoimeksi tullut seurakuntapastorin virka. Liite.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa Lauritsalan seurakunnan seurakuntaneuvostolle luvan täyttää avoinna oleva Lauritsalan seurakunnan seurakuntapastorin virka. Viran palkkaus on palkkausryhmä 601 mukainen.
YKN 30.9.2015/§201
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

202 §
Lauritsalan seurakuntaan sijoitetun seurakuntayhtymän 4.
nuorisotyönohjaajan virka

Lauritsalan seurakuntaan sijoitettua seurakuntayhtymän
4. nuorisotyönohjaajan virkaa hoitanut Sanni Vainikka on irtisanoutunut virasta 31.8.2015 lähtien.
Lauritsalan seurakunnan seurakuntaneuvosto anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa
täyttää ko virka. Liite.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa Lauritsalan seurakunnan seurakuntaneuvostolle luvan täyttää Lauritsalan seurakuntaan sijoitettu Lappeenrannan seurakuntayhtymän 4. nuorisotyönohjaajan virka. Viran
palkkaus on palkkausryhmä 502 mukainen.
YKN 30.9.2015/§202
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YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
203 §
Lappeenrannan seurakunnan
nuorisotyönohjaajan virkavapaus

Lappeenrannan seurakuntaan sijoitetun seurakuntayhtymän 5. nuorisotyönohjaajan viran viranhaltija Antero Sjöblom anoo virkavapautta
1.1.-31.12.2016. Liite.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Antero Sjöblomille hänen anomuksensa mukaisen virkavapauden 1.1.-31.12.2016 väliseksi ajaksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa Lappeenrannan seurakunnan seurakuntaneuvostolle luvan sijaisen palkkaamiseen ko virkavapauden
ajaksi.
YKN 30.9.2015/§203
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

204 §
Lapsityönjohtajan vuorotteluvapaa ja vuorotteluvapaan sijainen

Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on
myöntänyt (17.6.2015) Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsityönjohtaja Kaisa-Liisa Pehkonen-Suorannalle palkatonta virkavapautta (vuorotteluvapaa) vuodeksi 2016. Aika saa kuitenkin olla enimmillään 360 vuorokautta, ja siksi hän pyytää korjaamaan päätöksen
koskemaan ajanjaksoa 7.1.-31.12.2016.
Lapsityön johtokunnan rekrytointityöryhmä on hoitanut sijaisen rekrytointia ollen yhteydessä myös tuomiokapituliin. Kokouksessaan
5/2015 17.9. 75§ johtokunta on käsitellyt lapsityönjohtajan sijaisuutta ja esittää, että lapsityönjohtajan sijaiseksi valitaan pastori Susanna
Hankanen. Hänellä on vahva osaaminen ja kiinnostuneisuus lapsityötä kohtaan, kokemusta uskonnonopettajana toimimisesta sekä esimiestyökokemus lapsityön työalavastaavana. Pastori Susanna Hankanen on työskennellyt Lappeenrannan seurakuntayhtymässä, Sammonlahden seurakunnassa perhe- ja parisuhdetyön pastorina ajalla
03/2014-06/2015.
Hän täyttää vuorotteluvapaan sijaiselle asetettavat ehdot.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto korjaa aiempaa päätöstään siten, että Kaisa-Liisa Pehkonen Suorannalle myönnetyn vuorotteluva-
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paan ajanjakso on 7.1.-31.12.2016.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsityönjohtajan vuorotteluvapaan sijaiseksi pastori Susanna
Hankasen 7.1.-31.12.2016 väliseksi ajaksi. Tehtävän palkkaus on
palkkaryhmän 602 mukainen.
YKN 30.9.2015/§204
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
205 §
Opintovapaa-anomus

Lappeenrannan seurakuntayhtymän tiedottaja Marinella Ruutu on
anonut opintovapaata kahdeksi vuodeksi 1.4.2016-1.4.2018 suomen
kielen maisteriopintojen suorittamista varten. Opintojen suorittamisen voidaan katsoa kehittävän merkittävästi tiedottajan tehtävässä
tarvittavia ammatillisia valmiuksia.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Lappeenrannan seurakuntayhtymän tiedottaja Marinella Ruudulle kahden vuoden palkattoman virkavapaan (opintovapaa) ajalle 1.4.2016-1.4.2018.
YKN 30.9.2015/§205
YKN:
Marinella Ruutu poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi opintovapaa-anomuksen esityksen mukaisesti.

206 §
Muut mahdolliset asiat

1. YKN on huomannut, että joidenkin johtokuntien ja työryhmien valitut luottamushenkilöjäsenet eivät ole osallistuneet
omien ryhmiensä kokouksiin. YKN keskusteli ja päätti palata
asiaan myöhemmin uudelleen.
2. Talousjohtaja Irmeli Hakkarainen kysyi YKN:n mielipidettä
kahteen asiaan:
Valtakadun seurakuntatalon vuokralaiset ovat kyselleet
helpotusta vuokriin Marian aukion remontin ajaksi.
YKN kannatti neuvottelujen aloittamista vuokrien alentamiseksi.
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Lauritsalan kirkkokorttelin rivitalon purkamisen jälkeen
Lappeenrannan kaupunki haluaisi rakentaa paikalle kerrostalon yleiseen käyttöön. YKN haluaa pitää aikaisemmat suunnitelmat voimassa ja suunnata rakennettavan kerrostalon vanhusten käyttöön.
207 §
Saapuneet pöytäkirjat

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

Joutsenon seurakuntaneuvosto 6-2015
Sairaalasielunhoidon johtokunta 3-2015
Lappeen seurakuntaneuvosto 7-2015
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 3-2015
Ystävyysseurakuntatyöryhmä, muistio 30.8.2015
Henkilöstöasiain johtokunta 5-2015

YKN:
Merkitään tiedoksi
208 §
Saapuneet kirjeet

1. Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2015, tilaajavastuulaki muuttuu 1.9.2015
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2015, suosituksia turvapaikanhakijoiden hyväksi
3. Aluehallintovirasto, ympäristölupahakemus 9.9.2015
YKN:
Merkitään tiedoksi

209 §
Tiedoksi

1. Verotulot 1.1.-31.8.2015, tulosseuranta srky ja hhr 1.1.31.8.2015
2. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 33/2015 vapautus hautausmaksusta, 34/2015 sijaisuuksia, 35-36/2015 sijaisuus,
37/2015 vuosilomat, 38/2015 sijoituksia, 39-40/2015 sijaisuuksia
3. Johtavan perheneuvojan päätöspöytäkirja 13/2015, vuosilomat
4. Ilmoitus toimenpiteestä, Lappeenrannan kaupunki 20.8.2015
5. Lappeenrannan kirkkoherran päätös XIII/2015, palkaton virkavapaa
6. Johtava sairaalasielunhoitaja, päätöspöytäkirjat 8-10/2015
vuosilomat
YKN:
Merkitään tiedoksi
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n
§ 24 mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa 2.10.2015

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 8 / 2015 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa

/

2015

___________________________________________
Arto Varis

_____________________________________________
Marja Hovi

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa
5.10. – 20.10.2015, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

¤

2015

______________________________________________
Irmeli Hakkarainen
talousjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 154

