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Käsiteltävät asiat:
77 §
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 totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

78 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos
kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Marja Hovi ja Päivi Kangaspunta.
Pj:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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YKN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Hovi ja Urho Tujula. Pöytäkirjanpitäjänä toimi Tuula Vainikka.
79 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksenä § 97 Saimaan
Pelastuskoirat ry:n anomus.

80 §
Esitys tontin vuokrasopimuksen jatkamisesta

KL 14 luku 4 § 2 mom
Muun kiinteistön luovuttaminen
….”Kirkkomaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista
koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos
vuokra-aika on yli 10 vuotta.”
Kari Myyryläinen ja Sisko Eteläinen ovat vuokranneet asuintontin
Rajakatu 15, Lappeenranta ja tontinvuokrasopimus on tehty
12.4.1965-11.4.2015. Tontti on 662,2 m2 ja tämän hetkinen vuokra
on 156,25 euroa/vuosi.
Vuokralainen esittää tontille uutta vuokrasopimusta.
Tontille tulee laatia uusi 30 vuoden vuokrasopimus ajalle 12.4.201531.12.2045. Lisäksi vuokraan tulee lisätä vuotuinen kiinteistövero
tmv. kustannuserä.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kari Myyryläiselle ja Sisko Eteläiselle vuokrataan Rajakatu
15:n tontti 662,2 m2, joka sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Parkkarilan kaupunginosassa Rkn 405-467-2-11-L5. Vuokrasopimus laaditaan uusin vuokraehdoin 12.4.2015 alkaen,
vuokra-aika on 12.4.2015 – 31.12.2045
tontin vuosivuokra elinkustannusindeksi 1951 = 100 indeksipisteessä 1913 (marraskuu 2014) on 800,00 euroa,
tontin vuosivuokraa korotetaan vuosittain elinkustannusindeksin
muutoksen mukaisesti, kuitenkin siten, ettei vuosivuokraa alenneta
indeksin laskiessa,
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vuokra on maksettava kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä,
maksamattoman vuokran tai sen osan viivästyskorko on sen mukainen kuin laki kultakin vuodelta määrää,
vuosi vuokraan lisätään verottajan vuosittain erikseen vahvistama
kiinteistövero tmv. maksu
asia esitetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen
tuomiokapitulin
YKN 8.4.2015/§80
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
81 §
Vuoden 2014 henkilöstön
kehittämissuunnitelman täydentäminen

Vuoden 2015 talousarviossa on varattu yhteisen kirkkoneuvoston
myönnettäväksi henkilöstökoulutukseen määrärahaa 31.281 euroa.
Määrärahasta on yhteinen kirkkoneuvosto hyväksynyt 23.234 euroa
19.11.2014/§192.
Oppilaitostyön vs. pastori Sari Kososen osalta kehittämissuunnitelmaa ei käsitelty, koska sijaisuusjärjestelyt olivat kesken.
Liitteenä Sari Kososen kehittämissuunnitelma vuodelle 2015.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy liitteenä olevan kehittämissuunnitelman vuodelle 2015 yhteensä 1.845 euroa.
YKN 8.4.2015/§81
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

82 §
Esitys tontin vuokrasopimuksen jatkamisesta

KL 14 luku 4 § 2 mom
Muun kiinteistön luovuttaminen
….”Kirkkomaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista
koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos
vuokra-aika on yli 10 vuotta.”
Erkki Kivistölle on vuokrattu asuintontti Välikatu 5, Lappeenranta ja
tontinvuokrasopimus on tehty 16.3.1965-15.3.2015. Tontti on
1.092,5 m2 ja tämän hetkinen vuokra on 263,65 euroa/vuosi.

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 60

LAPPEENRANNAN
YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO

Asialista / Pöytäkirja
4-2015

¤

SEURAKUNTAYHTYMÄ

Tontille tulee laatia uusi vuokrasopimus ajalle 16.3.201531.12.2045. Lisäksi vuokraan tulee lisätä vuotuinen kiinteistövero
tmv. kustannuserä.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Erkki Kivistön jakamattomalle kuolinpesälle vuokrataan Välikatu 5:n tontti 1.092,5 m2, joka sijaitsee Lappeenrannan kaupungin
Parkkarilan kaupunginosassa Rkn 405-031-0012-0004-A. Vuokrasopimus laaditaan uusin vuokraehdoin 16.3.2015 alkaen,
vuokra-aika on 16.3.2015 – 31.12.2045
tontin vuosivuokra elinkustannusindeksi 1951 = 100 indeksipisteessä 1913 (marraskuu 2014) on 1.000,00 euroa,
tontin vuosivuokraa korotetaan vuosittain elinkustannusindeksin
muutoksen mukaisesti, kuitenkin siten, ettei vuosivuokraa alenneta
indeksin laskiessa,
vuokra on maksettava kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä,
maksamattoman vuokran tai sen osan viivästyskorko on sen mukainen kuin laki kultakin vuodelta määrää,
vuosi vuokraan lisätään verottajan vuosittain erikseen vahvistama
kiinteistövero tmv. maksu
asia esitetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
YKN 8.4.2015/§82
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
83 §
Rasiteoikeuden perustaminen

Ari ja Mirva Lappalainen sekä Elina Heiro anovat rasiteoikeuden perustamista Lappeenrannan seurakuntayhtymältä vuokraamilleen tonteille yhteisen autokatoksen rakentamiseksi tonttien rajalle. Liite.
Elina Heiron tontinvuokrasopimus on tehty ajalle 16.7.199015.7.2019, 833,7 m2
Ari ja Mirva Lappalaisen tontinvuokrasopimus on tehty ajalle
1.1.1996-31.12.2026, 786,8 m2
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hakea rasiteoikeutta anomuksen
mukaisesti tonteille Kalervonkatu 80 ja 78 rajalle tulevan autokatok-
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sen rakentamiseksi.
Rasiteoikeuden hakemisesta aiheutuvat mahdolliset kustannukset
maksavat Elina Heiro sekä Ari ja Mirva Lappalainen keskenään sopimallaan tavalla.
YKN 8.4.2015/§83
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
84 §
Peltoalan vuokrasopimuksen
jatkaminen

Jyrki Peräkylä esittää peltoalan vuokrasopimuksen jatkamista Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistamalta Pappila –tilalta Joutsenosta. Peltoala on 1,22 ha ja vuokra-ajaksi esitetään 1.1.201531.12.2019. Liite
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvo päättää vuokrata Jyrki Peräkylälle 1,22 ha
peltoalan ajaksi 1.1.2015-31.12.2019 liitteenä olevan sopimuksen
mukaisesti. Vuokra on 232,00/vuosi.
YKN 8.4.2015/§84
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

85 §
Vuosilomat 2015-2016

Vuosiloman antamisesta antaa ohjeistuksia:
KirVESTES 106§/1 mom. ja 2 mom. sekä 4 mom.
KirVESTES 107§/1 mom.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3/2007§89, että se
käsittelee jatkossa vain johtavien viranhaltijoiden vuosilomat (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, tekninen isännöitsijä, ylipuutarhuri).
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.4.2009/§130,
että lomakauden ulkopuolelle siirtyvistä lomista (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö, ylipuutarhuri) päättää YKN
myöhemmin.
Kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen, 38 pv
25.5.-31.5.2015 5 pv
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20.7.-9.8.2015 15 pv
5.10.-11.10.2015 5 pv, jää 13 pv
Ylipuutarhuri Jukka Nikunen, 38 pv
29.6.-5.7.2015 5 pv
20.7.-9.8.2015 13 pv, jää 20 pv
Henkilöstöpäällikkö Tiina Ojala, 38 pv
8.6.-14.6.2015 5 pv
20.7.-16.8.2015 20 pv, jää 13 pv
Talousjohtaja Irmeli Hakkarainen, 38 pv
29.6.-12.7.2015 10 pv
siirretään säästövapaaksi 15 pv
25.5.-26.5.2015 2 pv
28.-29.5.2015 2 pv
1.-8.6.2015 6 pv, jää 3 pv
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosilomat lomaanomuksen mukaisesti.
YKN 8.4.2015/§85
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
86 §
Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta
2014

Taloussääntö 22 §
Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat,
tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät
sekä luettelot ja selvitykset.
Tasekirja, jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään
pysyvästi. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sidotaan tasekirjan
tavoin ja säilytetään säädetyn ajan. Tilintarkastuskertomus liitetään
yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja
talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille
viipymättä sen valmistuttua.
KJ 15:9,3 Seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun
mennessä
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KJ 9:6 Kirkkoneuvoston velvollisuus laatia toimintakertomus
Kkh yleiskirje 38/2008 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laadinta
Kkh yleiskirje 23/2006 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän konsernitaseen laatiminen
Lappeenrannan seurakuntayhtymän toteutuneet toimintakulut olivat
13.1 milj. euroa ja toimintatuotot 2.0 milj. euroa. Rahoituskulut olivat 54 tuhatta euroa ja rahoitustulot 170 tuhatta euroa ja arvonalentumisia kirjattiin 54 tuhatta euroa, lisäksi satunnaisia tuottoja 66 tuhatta euroa. Investointien bruttomenot olivat 720 tuhatta euroa,
käyttöomaisuuden myyntitulot 288 tuhatta euroa ja poistot 1.1 milj.
euroa. Kirkollisveroja kertyi 12.0 milj. euroa ja yhteisöveroja 1.5 milj.
euroa. Tuloslaskelma osoittaa tilikauden tulokseksi +295 tuhatta
euroa ja taseen loppusumma per 31.12.2014 on 31.8 milj. euroa sisältäen toimeksiantojen varoja 4.6 milj. euroa.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tulos per
31.12.2014 on 103.921 euroa ylijäämäinen ja taseen loppusumma
on 4.6 milj. euroa. Tase vahvistui 61.278,29 euroa.

Tj:

Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Lappeenrannan
seurakunta- yhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen ja esittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilikauden ylijäämä
295.128,20 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille ja
Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston ylijäämä
103.921,41 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille Lappeenrannan seurakuntayhtymän vuoden 2014
toiminnan ja talouden osalta. Tilinpäätös allekirjoitetaan ja luovutetaan tilintarkastajille tarkastettavaksi.
YKN 8.4.2015/§86
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Kokous keskeytettiin klo 18.28 allekirjoitusten ajaksi. Kokous jatkui
klo 18.33.
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Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 5/2002/§71 hyväksynyt
käyttöomaisuuden aktivointirajaksi 3.500 euroa ja 3/2006/§30 nostanut aktivointirajan 5.000 euroon.
Edellisestä tarkastuksesta on jo yli 8 vuotta ja käytäntö on osoittanut
rajan olevan liian alhaisen. IT-laitteiden ja muiden koneiden oston
yhteydessä on syntynyt tilanteita, joissa alhainen aktivointiraja on
edellyttänyt talousarviomuutoskäsittelyn, vaikka ko. hankinta muutoin olisi voitu kirjata käyttötalouteen.
Tarkoituksenmukaista olisi nostaa raja 10.000 euroon 1.1.2015 alkaen.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että aktivointiraja on 1.1.2015 alkaen 10.000 euroa.
YKN 8.4.2015/§87
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

88 §
Lupahakemus energiakaivon
poraukselle

Jussi Värri hakee lupaa energiakaivon poraukseen seurakuntayhtymältä vuokraamallaan tontilla Tassiantie 5, Nuijamaa. Liite
Tontille on laadittu uusi vuokrasopimus, joka päättyy 31.12.2042.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa Jussi Värrille luvan energiakaivon poraukseen anomuksensa mukaisesti tontille Tassiantie 5,
Nuijamaa.
YKN 8.4.2015/§88
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

89 §
Oikaisuvaatimus

Tanja Matikainen on jättänyt oikaisuvaatimuksen koskien palkanlaskijan sijaisen valintaa. Hakija katsoo tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti ja esittää olevansa pätevämpi hakija kuin valituksi
tullut henkilö. Liite.
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Lappeenrannan seurakuntayhtymä haki julkisella hakemuksella vuorotteluvapaasijaista palkanlaskentaan touko-syyskuulle ja mahdollisesti lisätyövoimaksi KIPAan siirtyessämme. Tehtävään haettiin palkanlaskentakokemusta omaava, soveltuvalla koulutuksella sekä asiakaspalvelutaitoinen, it-osaaja ja paineensietokykyä omaavaa henkilöä. Seurakuntayhtymä on suuri työnantaja ja käsittelyssä on useita
satoja palkkalaskelmia kuukausittain.
Hakemuksia saimme 27 kpl, joiden perusteella haastattelimme 5
henkilöä. Oikaisuvaatimuksen tekijä ilmoitti hakemuksessaan, että
hänellä on kokemusta pienen yrityksen palkanlaskennasta, taloushallinnon töistä ja avustavasta kirjanpidosta 6 vuotta ja työharjoittelu
palkanlaskennan tehtävistä 2 kk. Hakijan hakemus ja CV eivät osoittaneet, että hänellä olisi tarvittava osaaminen, jotta hän selviytyisi
sijaisuudesta. Tästä syystä häntä ei kutsuttu haastatteluun.
Valittavaksi esitetty Ulla Pellikka omaa vahvan palkanlaskennan
osaamisen (vuodesta 2006 alkaen) ja hänellä on valmiudet hyvin
pienellä perehdyttämisellä selviytyä tehtävästä.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hylätä Tanja Matikaisen oikaisuvaatimuksen yllä mainituin perusteluin.
YKN 8.4.2015/§89
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
90 §
Johtokuntien ja työryhmien
esimieskirkkoherrat

YKN:n päätöksessä 25.2.2015 on oikaistava YKN:n pj:n osuus koskien osallistumisesta HAJ:n ja KAJ:n työskentelyyn. Seurakuntayhtymän yhteisten johtokuntien ja työryhmien esimiestehtävät ehdotetaan jaettavaksi seurakuntien kirkkoherrojen kesken seuraavasti.
Pj:
Keskusrekisteri, khra Mika Lehtola
Seurakuntayhtymän yhteiset johtokunnat selektiivien osalta:
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta, khra Pentti Berg
Sairaalasielunhoidon johtokunta, khra Osmo Kontinen/Joutseno
Lapsityön johtokunta, khra Hannu Haikonen
Yhteisen palvelun johtokunta, khra Hannu Haikonen
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Yhteisten työmuotojen työryhmät – esimieskirkkoherrat:
Evankelioimistyöryhmä, khra Osmo Kontinen/Joutseno
Kulttuurityöryhmä, khra Pentti Berg
Oppilaitostyöryhmä, khra Osmo Kontinen/Joutseno
Viestintätyöryhmä, khra Juha Eklund
Ystävyysseurakuntatyöryhmä, khra Mika Lehtola
Henkilöstöasiain johtokunta ja kiinteistöasiain johtokunta, yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtajalla on kokouksissa puhe- ja läsnäolooikeus.
YKN 8.4.2015/§90
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
91 §
Jouluradion tuominen kuuluvaksi Lappeenrannassa 2015

Seurakuntayhtymän ja Jouluradiota tuottavan Toivontuottajien (pääkaupunkiseudun seurakuntien mediatoimitus, toimituspäällikkö Riitta Kallioniemi) kanssa on käyty keskusteluja Jouluradion kuuluvuusalueen laajentamisesta Lappeenrantaa ympäristöineen.
Jouluradio on jouluista musiikkia tuottava kanava, joka toimii adventista loppiaiseen. Sen avulla on mahdollista saattaa Joulun sanoma
erityisesti heille, jotka eivät pääse liikkumaan yhteisiin tilaisuuksiin,
työpaikoille ja matkalla olijoille. Jouluradion kuuntelijoiden joukossa
on myös ilahduttavan paljon nuoria ja nuoria aikuisia.
Keskustelussa 10.3. olivat läsnä Juha Eklund, Irmeli Hakkarainen ja
Riitta Kallioniemi. keskustelussa sovittiin, että Jouluradio kuuluu
tulevan joulun ajan myös Lappeenrannassa. Kustannus seurakuntayhtymälle on 5 000 euroa., joka kattaa niin radion teknisen toteutuksen, luvat kuin viestintämateriaalin asian tunnetuksi tekemiseen.
Pj:
YKN merkitsee asian tiedoksi.
YKN 8.4.2015/§91
YKN:
Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

92 §
Merimieskirkon anomus kesä-

Suomen Merimieskirkko on pyytänyt Lappeenrannan seurakuntayh-
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tymää järjestämään kanssaan Merimieskirkon valtakunnalliset kesäjuhlat 12.-14.8.2016. (liite jaetaan kokouksessa). Juha Eklund on
keskustellut asiasta Merimieskirkon pääsihteerin Hannu Suihkosen ja
talousjohtaja Irmeli Hakkaraisen kanssa. Ajatuksena on, että aiemmin
samana kesänä pidettävät Sanansaattajien kesäjuhlat järjestettäisiin
keskustan seurakuntien (Lappee-Lappeenranta) toiminnallisella päävastuulla ja Merimieskirkon kesäjuhlat Sammonlahden (vesiaiheinen
kirkko) ja Lauritsalan (Saimaan kanava tutustumiskohteena) toiminnallisella päävastuulla. Tarkemmasta työnjaosta seurakuntiemme
kesken ja toisaalta molempien järjestöjen kanssa neuvotellaan myöhemmin.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto toivottaa Merimieskirkon tervetulleeksi
järjestämään vuoden 2016 kesäjuhlat Lappeenrantaan.
YKN 8.4.2015/§92
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

93 §
Selvitys sairaalasielunhoitotoiminnan järjestämisestä

Yhteinen kirkkoneuvosto on 8.10.2014 päättänyt selvityksen laatimisesta sairaalasielunhoitotoiminnasta Lappeenrannassa. Johtava
sairaalasielunhoitaja Ari Riuttaskorpi on laatinut liitteenä olevan ansiokkaan selvityksen, joka kuvaa sairaalasielunhoitotyön kehitystä,
nykyhetken tilannetta ja tulevaisuuden skenaarioita Lappeenrannassa. Sairaalasielunhoito koskettaa asiakaskunnaltaan koko Eksoten
toiminta-aluetta, mutta tapahtuu Lappeenrannassa. Tulevaisuuden
haaste on erityisesti kasvava vanhusjoukko, jota nykytrendin mukaisesti hajasijoitetaan erilaisiin ja erikokoisiin hoitokoteihin (-laitoksiin)
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja merkitsee selvityksen tiedoksi.
YKN 8.4.2015/§93
YKN:
Keskustelun jälkeen selvitys merkittiin tiedoksi.

94 §
Sivutoimilupa-anomus

Lappeenrannan seurakunnan vs. diakoni Laura Peltoniemi on anonut
sivutoimilupaa tehdäkseen satunnaisesti työvuoroja lähihoitajana
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vanhustyössä (hänellä on lähihoitajan koulutus). Sijaisuudet pitävät
yllä kosketusta yhteiskunnan hoitaman vanhustyön arkeen.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Laura Peltoniemelle hänen anomansa sivutoimiluvan 23.12.2015 saakka anomuksessa esiin tuoduin
ehdoin.
YKN 8.4.2015/§94
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
95 §
Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvoston esitys saada
julistaa Joutsenon seurakunnan toisen nuorisotyönohjaajan virka avoimeksi

Joutsenon SN 24.2.2015 §22
Joutsenon seurakunnassa on kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa, joista
toinen seurakuntayhtymän virka (7.) Seurakuntaneuvosto hakee lupaa julistaa ko. virka avoimeksi viranhaltijan siirryttyä toiseen tehtävään. Liite.
Joutsenon seurakunnan jäsenmäärä huomioiden toisen nuorisotyönohjaajan viran täyttöä voidaan pitää erittäin perusteltuna.
Pj.
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvostolle luvan julistaa Joutsenon seurakuntaan sijoitetun yhtymän 7. nuorisotyönohjaajan virka haettavaksi.
Viranhaltijan valinta tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi.
YKN 8.4.2015/§95
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

96 §
Seurakuntayhtymän henkilöstösuunnittelu-prosessi

Seurakuntayhtymän henkilöstöstrategiasta on tämän kevään aikana
käsittelyssä henkilöstösuunnittelu tulevia vuosia koskien.
Tavoitteena on tehdä konkreettisia suunnitelmia siitä, kuinka ja millaisin henkilöresurssein kirkkomme työtä Lappeenrannassa tehdään
2-5-10 vuoden päästä.
Liitteenä voimassa oleva henkilöstöstrategia ja hengellisen työn
työntekijöiden työpajatyöskentelyssä vuonna 2012 valmistunut
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Ydintoimintokuvaukset -vihkonen.
Pj:
Puheenjohtaja avaa työskentelyn perusteita ja yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelua asiasta, jotta seurakuntaneuvostot etsisivät
entistä yhtenäisempää näkemystä seurakuntayhtymän sisällä tehdessään omat suunnitelmansa ja jotta YKN olisi valmistautunut päättämään linjoista seuraavassa kokouksessaan.
YKN 8.4.2015/§96
YKN:
Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Lisätietoa tarvitaan tämän hetken resursseista ja raameista joiden puitteissa päätöksiä voidaan tehdä.
Seurakuntien seurakuntaneuvostot antavat omat lausuntonsa asiasta.
97 §
Saimaan pelastuskoirat ry:n
anomus

Saimaan Pelastuskoirat ry anoo yhdelle päivälle 11.4.2015 n. klo 1016 käyttöoikeutta tilalle Humalmäki 405-492-7-7. Kyseessä on viranomaisten käyttöönottotarkastus uudelle pelastuskoirakolle vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA) käyttöön.
Alue on n. 13,5 ha. liite
Tanin Eränkävijoiden kanssa on keskusteltu asiasta, eikä heillä ole
kyseiselle päivälle estettä. Partiolippukunta Tuulityttöjen kanssa on
myös sovittu alueen käytöstä, heille alueenkäyttö on ensisijalla.
Pj:
Puheenjohtaja esitti asian hyväksymistä.
YKN 8.4.2015/§97
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

98 §
Saapuneet pöytäkirjat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evankelioimistyöryhmä, muistio 1-2015
Lappeen seurakuntaneuvosto 3-2015
Joutsenon seurakuntaneuvosto 1ja 2-2015
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2-2015
Lauritsalan seurakuntaneuvosto 2, 3, 4 ja 5-2015
Sairaalasielunhoidon johtokunta 2-2015
Yhteisen palvelun johtokunta 12.2.2015
Kiinteistöasiain johtokunta 2-2015
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1. Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2015, yhdenvertaisuuslainsäädäntö uudistui
2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2015, koulutustilaisuudet, muutokset luottamusmieskursseihin
3. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/2015, uusi yhdenvertaisuuslaki ja siihen liittyviä muita lakimuutoksia
4. Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2015, tilastolomakkeiden A7A9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta 2014
5. Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2015, väestörekisterikeskus
tiedottaa painotuotteiden tilaamisesta
6. Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2015, lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus lapsen henkeen ja terveyteen kohdistuvien tekojen osalta
7. Kirkkohallituksen yleiskirje 8/2015, kunniamerkin nimenmuutos ja esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2015
8. Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2015, Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2015

1. Verotulot 1.1.-31.3.2015, tulosseuranta srky ja hhr 1.1.28.2.2015 liite
2. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 10/2015 vapautus hautausmaksusta, 11/2015 sijoitus ostettu 1 kpl, 12/2015 pakettiauton hankinta Joutsenon hautausmaalle, 13/2015 vapautus
hautausmaksusta, 14/2015 palkanlaskijan sijaisen valinta, 1516/2015 vapautus hautausmaksusta, 17/2015 kesän 2015
vuosilomat tukipalvelun työntekijät
3. Johtavan perheneuvojan päätöspöytäkirja 3/2015, työntekijöiden vuosilomat
4. Khra Osmo Kontisen päätöspöytäkirja 10.3.2015/11, johtavan sairaalasielunhoitajan vuosiloma
5. Naapurin kuuleminen, As Oy Kirkkokatu 9 c/o Etelä-Karjalan
Osuuspankki
6. Lausuntopyyntö Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavasta 2030 keskusta-alue 19.2.2015
7. Johtavan sairaalasielunhoitajan päätöspöytäkirja 3/2015, vuosiloma
8. Piispan tarkastus päivät seurakuntakohtaisesti: 8.10. Lauritsala, 12.10. Sammonlahti, 13.10. Joutseno, 14.10. Lappee,
15.10. Lappeenranta, 18.10. Sammonlahti.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n
§ 24 mukaisesti.
Kokous päätettiin iltavirteen klo 20.10

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa 10.04.2015

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Tuula Vainikka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntatyhmän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 4 / 2015 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa

/

2015

___________________________________________
Marja Hovi
Pöytäkirjan nähtävänä olo

_____________________________________________
Urho Tujula

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa
15.4. – 30.4.2015, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2015

______________________________________________
Irmeli Hakkarainen
talousjohtaja
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