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Läsnä

Muut läsnäolijat

Eklund Juha
Heimonen Ulla
Hovi Marja
Matikainen Matti
Mustonen Reijo
Myllynen Petteri
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa
Puolakka Helena
Rapi Kalle
Sientola Ilpo
Tiimo Ilkka
Varis Arto

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

Pöyhönen Ilkka
Mölsä Matti
Berg Pentti
Haikonen Hannu
Kalpio Tero
Lehtola Mika
Hakkarainen Irmeli
Korpinen Jussi
Kupias Marjatta
Riuttaskorpi Ari
Kankkunen Teijo

YKV:n puheenjohtaja
YKV:n varapuheenjohtaja
kirkkoherra, Lauritsalan srk
kirkkoherra, Lappeenrannan srk
kirkkoherra, Joutsenon srk
kirkkoherra, Lappeen srk
talousjohtaja
henkilöstöpäällikkö
vs. viestintäpäällikkö
yhteisten työmuotojen edustaja
kiinteistöpäällikkö, kutsuttuna,
poistui klo 17.30 § 36 jälkeen
pöytäkirjanpitäjä

Turtiainen Helena
Poissa

Erämo Antti
Hirvikallio Martta
Mölsä Matti

Berg Pentti
Lehtola Mika

Käsiteltävät asiat:
32 §
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.
33 §
Pöytäkirjan tarkastus

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

34 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
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YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Kohdassa muut asiat käsitellään
1. Talousjohtajan valinta, tämän hetken tilanne
2. Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja sairaalasielunhoidon
johtokuntaan
35 §
Yhteisen kirkkovaltuuston kokousten 4 ja 5-2016 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 19.10.2016 ja 14.12.2016 pidettyjen kokousten pöytäkirjat laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
YKN 22.2.2017/§35
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

36 §
Koulukatu 12 peruskorjauksen
pää- ja arkkitehtisuunnittelijan
valinta

Yhteinen kirkkovaltuusto on myöntänyt vuoden 2017 talousarviossa määrärahan Koulukatu 12 kiinteistön saneeraukseen.
Suunnittelussa huomioidaan kiinteistöön siirtyvät toiminnot siten,
että 2. kerrokseen siirtyy taloushallinto (Valtakatu 38 3. krs) ja 1.
kerrokseen keskusrekisteri. Pihan puolella oleviin tiloihin siirtyy
oppilaitostyö ja mahdollisesti erityisnuorisotyö tai vastaava. Liitteenä lausunto.
Hankkeen käynnistämiseksi valitaan ensin pää- ja arkkitehtisuunnittelija. Seurakuntayhtymä laati tarjouspyynnön 24.1.2017 ja
määräaikaan 13.2.2017 klo 12.00 mennessä saatiin 5 tarjousta,
joista on laadittu tarjousvertailu, liitteenä.
Valintaperusteena edullisin hinta.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita Koulukatu 12 peruskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehtistudio Sami Vuorinen Oy:n hintaan 14.756,00 euroa (sis. alv 245). Hinta oli edullisin.
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Suunnittelussa huomioidaan kiinteistöön siirtyvät toiminnot siten,
että 2. kerrokseen siirtyy taloushallinto (Valtakatu 38 3. krs) ja 1.
kerrokseen keskusrekisteri. Pihan puolella olevissa tiloissa oppilaitostyö säilyttää entiset tilansa.
YKN 22.2.2017/§36
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
37 §
Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2017

Vuoden 2017 talousarviossa on varattu yhteisen kirkkoneuvoston
myönnettäväksi henkilöstökoulutukseen määrärahaa 33.400 euroa.
Liitteenä Sammonlahden seurakunnan kehittämissuunnitelma
vuodelle 2017.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Sammonlahden seurakunnan kehittämissuunnitelman vuodelle 2017 yhteensä
4.386,00 euroa.
YKN 22.2.2017/§37
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

38 §
Ostolaskujen ja muiden tositteiden tarkastamis- ja hyväksymisoikeudet

Taloussäännön 12 §
"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
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määräysten mukainen sekä maksamiseen tarvittava määräraha on
käytettävissä ja käytettävää määrärahaa ei ylitetä.”
Siirtyminen Kirkon palvelukeskukseen velvoittaa esimiehet huolehtimaan siitä, että muutokset oikeuksissa ilmoitetaan ajoissa taloustoimistoon, jotta ao. henkilö saa oikeudet tarkastaa tai hyväksyä laskuja.
Liitteenä tositteiden hyväksymisoikeusluettelo per 8.2.2017. Luetteloon tulevat muutokset tulee toimittaa pääkassanhoitajalle välittömästi henkilön vaihtuessa. Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen
kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa ostolaskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet liitteen mukaisina per 8.2.2017.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että henkilömuutokset
tulee ilmoittaa pääkassanhoitajalle välittömästi vaihdoksen tapahduttua.
Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa.
YKN 22.2.2017/§38
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
39 §
Vuosilomat 2016-2017

Kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen, 38 pv
10.2.2017 1 pv
17.-26.3.2017 6 pv
7.4.2017 1 pv, jää 0 pv
Henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen, 38 pv uudesta lomasta
11.-12.5.2017 2 pv, jää 36 pv
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosiloman lomaanomuksen mukaisesti.
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YKN 22.2.2017/§39
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
40 §
Määrärahan ylitykset vuodelle
2016

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää muutoksista talousarvioon (KJ
15 luku, 6§ ja taloussääntö 6§)
Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt, että käyttötalousosan määrärahojen sitovuustasoksi osastotason ja yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on lukutaso/kustannuspaikka vuonna
2016.
Seurakuntayhtymä:
Määrärahan ylityksiä ja tulon alituksia seurakunta/tehtäväaluetasolla on henkilöstöhallinnossa 2.795,76 euroa (ravitsemuspalvelu henkilökunta), kirkonkirjojen pidossa 19.746,70
euroa (palkkakulut), hautaustoimessa 18.336,77 euroa (ks. liite) ja
kiinteistötoimessa 392.105,54 euroa (ks. liite). Lisäksi kiinteistötoimi kustannuspaikkana ylittyi 25.353 euroa (työaikapankkikulut
lisääntyivät ja alv-korjaus metsätalouteen).
Hautainhoitorahasto
Määrärahan ylityksiä ja tulon alituksia tehtäväaluetasolla on yhteensä 124.654,73 euroa (ks. liite).
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2016 talousarvion tehtäväaluetason ylityksiä yhteensä 432.984,77 euroa liitteen
mukaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi kiinteistötoimen kustannuspaikkatason ylitykset yhteensä 25.353 euroa.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautainhoitorahaston tehtäväaluetason ylityksiä yhteensä 124.654,73 euroa liitteen mukaan.
YKN 22.2.2017/§40
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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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 31.12.2017
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee sijoitusraportin ja hyväksyy
sen liitteen mukaisesti.
YKN 22.2.2017/§41
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

42 §
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 8.2.2017 suoritetusta kassantarkastuksesta.
YKN 22.2.2017/§42
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

43 §
Lappeen Tuulityttöjen anomus

Lappeen Tuulitytöt ry anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta takautuvasti toimintamäärärahaa vuodelta 2016 (3.250 euroa). Liitteenä
anomus perusteluineen.
Lappeen Tuulitytöt ry:lle, kuten muillekin lippukunnille on maksettu vuosittain avustus, kun he ovat toimittaneet taloustoimistoon
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edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman. Lappeen Tuulitytöt ry ovat
jättäneet toimittamatta asiakirjat, joten heille ei ole maksettu avustusta vuodelta 2016.
Vuosittain seurakuntayhtymä saa Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:ltä
lukumäärätiedot lippukunnittain sekä vastuuhenkilöiden nimet.
Avustustiedot ohjeineen toimitetaan lisäksi seurakuntayhtymän
partiolaisten yhteyshenkilölle. Avustukset budjetoidaan ao. seurakuntien talousarvioon, koska partiotoiminta on osa seurakuntien
lapsi- ja nuorisotyötä.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että päättyneen toimintavuoden
määrärahaa ei enää vuoden 2017 puolella makseta Lappeen Tuulitytöt ry:lle.
YKN 22.2.2017/§43
YKN:
Keskustelun jälkeen Matti Matikainen esitti Petteri Myllysen kannattamana, että avustus maksetaan yhteisen kirkkoneuvoston varoista.
Asiasta äänestettiin niin, että talousjohtajan pohjaesitys jaa sai 2
ääntä, Matti Matikaisen muutosehdotus ei sai 8 ääntä ja 2 luottamushenkilöä äänestivät tyhjää. Liite.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää avustuksen Lappeen
Tuulitytöille omista määrärahoistaan. Lisäksi päätettiin, että vastaisuudessa seurakunnat käsittelevät omien lippukuntiensa avustuspyynnöt ja vastaavat niistä.
44 §
Metsätaloussuunnitelmien päivitys

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on kolme metsätaloussuunnitelmaa, jotka erääntyvät eri aikoina. Joutsenon metsätaloussuunnitelma 2006-2015, Lappeenrannan metsätaloussuunnitelma 20082017 ja Ylämaan metsätaloussuunnitelma 2010-2019.
Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistys on hoitanut seurakuntayhtymän metsiä sekä laatinut aikoinaan kaikki suunnitelmat. Sopimukset olisi mahdollista päivittää kerralla yhdeksi metsätaloussuunnitelmaksi, jonka hinnaksi tulisi 15.594,24 euroa.
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Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistykseltä tilataan kaikkiin metsätaloussuunnitelmiin päivitys
ja yhdistetään ne yksiin kansiin.
YKN 22.2.2017/§44
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
45 §
Juusteninkatu 29 tontin ostotarjous

KL 14 luku, 4 §, 1 mom., "Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee
seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta
luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
KL 9 luku, 3 §:ssä todetaan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta
"Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston
jäsenistä sitä kannattaa..."
Lappeenrannan seurakuntayhtymä omistaa Juusteninkatu 29,
53400 Lappeenranta sijaitsevan tontin rakennuksineen. Rakennus
on toiminut Pontuksen seurakuntatalona. Kiinteistötunnus on 405437-0003-0189-D, tontin pinta-ala on 1.328 m2.
Voimassa
olevan
kiinteistöstrategian
26.9.2012/§33) kiinteistö on myyntilistalla.

mukaisesti

(ykv

Seurakuntatalon sisäilmaongelmien vuoksi seurakuntayhtymä on
laittanut myyntiin pelkän tontin. Rakennus itse on asuinkelvoton ja
purkukuntoinen.
Seurakuntayhtymä on saanut ostotarjouksen tontista. Antti ja Aira
Nuutinen tarjoavat tontista 20.000 euroa.
Kiinteistömaailma Tehonelikko Oy LKV on antanut tontista hintaarvion, liite.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeenrannan kaupungin Laihian kaupunginosassa sijaitseva kortteli 3 tontti 189 (405-437-0003-0189-D) 1.328 m2
myydään Antti ja Aira Nuutiselle tarjouksen mukaisesti 20 000,00
eurolla. Liitteenä kartta.
Pöytäkirjantarkastajat
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YKN 22.2.2017/§45
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
46 §
Pankkitilin avaaminen

Taloussääntö 7§
”Seurakuntayhtymän rahaliikenne hoidetaan rahalaitosten kautta.
Pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Talousjohtaja valvoo seurakuntayhtymän menojen suorittamista ja tulojen kertymistä sekä huolehtii
maksuvalmiuden säilymisestä.”
Lappeenrannan seurakuntayhtymä on tehnyt päätöksen ottaa käyttöön sähköinen ilmoittautuminen ja verkkomaksaminen vuoden
2017 aikana. Paytrailille tulee ilmoittaa pankkitili, jolle ei saa olla
viitteiden noutoa ja siksi seurakuntayhtymälle tulisi avata uusi tili
EKOP:iin.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää avata seurakuntayhtymälle EteläKarjalan osuuspankkiin verkkomaksamista varten erillisen tilin ja
tilin käyttöoikeus on talousjohtajalle.
YKN 22.2.2017/§46
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

47 §
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.”
Katja ja Mika Hilli ovat vuokranneet asuintontin Kalevankatu 70,
53300 Lappeenranta ja tontinvuokrasopimus on tehty 1.5.198730.4.2017. Tontti on 754,4 m2 ja tämän hetkinen vuokra on
209,91 euroa/vuosi.
Vuokralainen esittää tontille uutta vuokrasopimusta.
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Tontille laaditaan uusi 30 vuoden vuokrasopimus ajalle 1.5.201731.12.2047. Lisäksi vuokraan lisätään vuotuinen kiinteistövero
tmv. kustannuserä.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Katja ja Mika Hillille vuokrataan Kalevankatu 70 tontti
754,4 m2, joka sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Lapveden kaupunginosassa Rkn 405-035-0159-0019-Y. Vuokrasopimus laaditaan uusin vuokraehdoin 1.5.2017 alkaen,
-vuokra-aika on 1.5.2017 – 31.12.2047
-tontin vuosivuokra elinkustannusindeksi 1951 = 100 indeksipisteessä 1925 (joulukuu 2016) on 947,75 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 edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
YKN 22.2.2017/§47
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
48 §
Pankkitilin lakkauttaminen

Taloussääntö 7§
”Seurakuntayhtymän rahaliikenne hoidetaan rahalaitosten kautta.
Pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Talousjohtaja valvoo seurakuntayhtymän menojen suorittamista ja tulojen kertymistä sekä huolehtii
maksuvalmiuden säilymisestä.”
Etelä-Karjalan Palveleva Puhelin on siirtynyt yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 1.2.2017/§11 Lappeenrannan seurakuntayhtymälle ja edelleen Joutsenon seurakunnalle. Rahaliikenne hoidetaan seurakuntayhtymän tilien kautta, joten nykyinen pankkitili on
tarpeeton.
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Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lopettaa Etelä-Karjalan Palvelevan Puhelimen pankkitilin Oma Sp:ssa FI96 4108 1140 0025 03 ja
siirtää varat tilille Oma Sp FI95 4108 1010 0000 17
YKN 22.2.2017/§48
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
49 §
Irtisanoutuminen hautaustoimi

Hautaustoimen seurakuntamestari Mervi Mäkitalo on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen. Irtisanoutuminen 1.10.2017 alkaen (liite).
Irtisanoutuminen on käsitelty henkilöstöasiain johtokunnassa
14.2.2017/§10.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntamestari Mervi Mäkitalon irtisanoutumisen henkilöstöasian johtokunnan esityksen
mukaisesti. Työsuhde päättyy 30.9.2017.
YKN 22.2.2017/§49
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

50 §
Lupa hautaustoimen seurakuntamestarin tehtävän täyttämiseen

Hautaustoimessa Lepolan hautausmaalla vapautuu seurakuntamestarin tehtävä 1.10.2017 alkaen työntekijän jäädessä eläkkeelle.
Hautaustoimen vakituisen henkilöstön tehtävänkuvat ja henkilöstömäärän tarve käytiin kokonaisuudessaan läpi v 2015 aikana ,
samassa yhteydessä päivitettiin kaikkien työntekijöiden tehtävänkuvat, jotka tulivat voimaan 1.1. 2016. (YKN 25.11.2015/§249)
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa luvan seurakuntamestarin tehtävän
täyttämiseen. Tehtävän vaativuusryhmä on 403 +5% Tehtävä
laitetaan julkiseen hakuun.
YKN 22.2.2017/§50
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YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
51 §
Irtisanoutuminen diakonian virasta

Diakoni Timo Tuikkanen on anonut eroa diakonian virasta
1.9.2017 lähtien. (Liite).
Virka on Lappeenrannan seurakuntayhtymän virka, jonka sijoituspaikka on Lauritsalan seurakunta.
Lauritsalan seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle
kirkkoneuvostolle, että diakoni Timo Tuikkaselle myönnetään ero
diakonian virasta 1.9.2017 lähtien.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää diakoni Timo Tuikkaselle eron
diakonian virasta 1.9.2017 alkaen.
YKN 22.2.2017/§51
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

52 §
Diakonian viran täyttäminen

Lauritsalan seurakuntaan sijoitettu kokoaikainen Lappeenrannan
seurakuntayhtymän diakonian virka vapautuu 1.9.2017.
Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä sosiaalija terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Viran palkkaus on
kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaatimusryhmän 502 mukainen.
Tämän diakonian viran lisäksi Lauritsalan seurakunnassa on kokoaikainen diakonian virka, jossa työaika ja –tehtävät on jaettu siten,
että 50 % on diakoniatyötä ja 50 % lähetyssihteerin työtä.
Lauritsalan seurakunnan diakoniatyötä ei pystytä hoitamaan 50 %:n
työpanoksella.
Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Lauritsalan seurakuntaneuvosto saa ryhtyä täyttämään avautuvaa virkaa. Lauritsalan seurakuntaneuvosto tekee yhteiselle kirkkoneuvostolle esityksen virkaan valittavasta henkilöstä.
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Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa Lauritsalan seurakunnan seurakuntaneuvostolle luvan ryhtyä toimiin 1.9.2017 avautuvan diakonian
viran täyttämiseksi. Virka on Lappeenrannan seurakuntayhtymän
virka, jonka sijoituspaikka on Lauritsalan seurakunta.
Viran palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaatimusryhmän 502 mukainen.
YKN 22.2.2017/§52
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
53 §
Muut mahdolliset asiat

54 §
Saapuneet pöytäkirjat

1. Puheenjohtaja kertoi talousjohtajan valinnan tämän hetken
tilanteesta.
2. Yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi sairaalasielunhoidon
johtokuntaan valittiin Ulla Heimonen.

1. Lappeen seurakuntaneuvosto 1-2017
2. Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 1-2017
3. Ystävyysseurakuntatyöryhmä 25.1.2017
4. Kulttuurityöryhmän muistio 1/2017
5. Yhteisen palvelun johtokunta 17.1.2017
6. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 1-2017
7. Sammonlahden seurakuntaneuvosto 13.12.2016
8. Viestintätyöryhmä 25.1.2017
9. Lapsityön johtokunta 1-2017
10. Oppilaitostyön työryhmä, muistio 24.1.2017
YKN: Merkitään tiedoksi

55 §
Saapuneet kirjeet

1. Kirkkohallituksen yleiskirje 26/2017 rakennemuutosten
hallinnollinen ohjeistus ja puuttumiskynnyksen määrittely
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 1/2017 uusi hankintalaki voimaan 1.1.2017
3. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A1/2017 työajan
pidentäminen 1.2.2017 lukien
4. Aluehallintovirasto, ympäristölupahakemus 24.1.2017

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 37

LAPPEENRANNAN
YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO

Asialista / Pöytäkirja
2-2017

¤

SEURAKUNTAYHTYMÄ

5. Lappeenrannan kaupunki 12.1.2017 Lauritsalan kirkkokorttelin asemakaava
6. Naapurin kuuleminen Kauppakatu 62-66 13.1.2017
7. Kirkkohallituksen yleiskirje 2/2017, taloussääntömalli
8. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2017, ryhmähenkivakuutussopimus 2017
9. Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2017, laskennallinen osuus
kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2016
YKN: Merkitään tiedoksi
56 §
Tiedoksi

1. Verotulot 1.1.-31.1.2017, talousarvion toteutuminen
srky/hhr 1.1.-31.1.2017
2. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 3/2017, haittaainetutkimus
YKN: Merkitään tiedoksi

57 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n
§ 24 mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.17

Lappeenrannassa 23.2.2017

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 2 / 2017 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
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2017

___________________________________________
Ulla Heimonen

_____________________________________________
Marja Hovi

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 24.2. – 13.3.2017, minkä todistan
Lappeenrannassa

¤

/

2017

_____________________________________________
Irmeli Hakkarainen
talousjohtaja
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