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Käsiteltävät asiat:

163 §
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.

164 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Antti Erämo ja Martta Hirvikallio.
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Pj:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martta Hirvikallio ja Marja Hovi.
165 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi siten että § 171 Hautausmaiden muistomerkkityöryhmän esitys käsitellään ensimmäisenä ja
otetaan käsittelyyn lisäpykälä 176 Sammonlahden seurakunnan
seurakuntasihteerin viran täyttäminen.

166 §
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 3-2016 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 25.5.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirjan
lailliseksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi.
YKN 28.9.2016/§166
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

167 §
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.”
Raija ja Tuomo Keltanen ovat vuokranneet asuintontin Parkkarilankatu 18, 53200 Lappeenranta ja tontinvuokrasopimus on tehty
15.10.1986-14.10.2016. Tontti on 838,4 m2 ja tämän hetkinen
vuokra on 212,25 euroa/vuosi.
Vuokralainen esittää tontille uutta vuokrasopimusta mahdollisimman pitkäksi aikaa.
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Tontille laaditaan uusi 30 vuoden vuokrasopimus ajalle
15.10.2016-31.12.2046. Lisäksi vuokraan lisätään vuotuinen kiinteistövero tmv. kustannuserä.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Tuija ja Raimo Keltaselle vuokrataan Parkkarilankatu 18
tontti 838,4 m2, joka sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Parkkarilan kaupunginosassa Rkn 405-031-0010-0009-A. Vuokrasopimus
laaditaan uusin vuokraehdoin 15.10.2016 alkaen,
-vuokra-aika on 15.10.2016 – 31.12.2046
-tontin vuosivuokra elinkustannusindeksi 1951 = 100 indeksipisteessä 1912 (heinäkuu 2016) on 1.019,50 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 28.9.2016/§167
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
168 §
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 2016 osavuosikatsaus.
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Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen.
Osavuosikatsaus annetaan edelleen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
YKN 28.9.2016/§168
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
169 §
Vakuutusmeklarin vaihtuminen

Lappeenrannan seurakuntayhtymän vakuutusmeklarina on toiminut Howden Finland Oy. Osana yhtiön järjestelyjä he ovat luopuneet seurakuntien ja julkisyhteisöjen vakuutusmeklaroinnista ja
siirtäneet ne Vakuutusmeklariliike Semita Oy:lle, liite.
Uuden yhtiön kanssa tulee tehdä sopimus meklaroinnista, liitteenä
valtakirja, toimeksiantosopimus
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntayhtymän edustajana riskienhallinnassa ja vakuutusasioissa toimii Semita Oy. Lisäksi
yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että samalla sopimus Howden
Finland Oy:n kanssa päättyy.
YKN 28.9.2016/§169
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

170 §
Partiolippukunta Korven Vaeltajien anomus vuoden 2015 avustuksen maksamiseksi

Joutsenon seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Korven Vaeltajille vuodeksi 2015 myönnetty avustus maksettaisiin heille takautuvasti. Korven Vaeltajille, kuten muillekin
lippukunnille on maksettu vuosittain avustus, kun he ovat toimittaneet taloustoimistoon edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman.
Korven Vaeltajat ovat unohtaneet toimittaa asiakirjat, joten heille
ei ole maksettu avustusta vuodelta 2015.
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Vuosittainen 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 ei myönnä Korven Vaeltajille takautuvasti vuoden 2015 avustusta.
YKN 28.9.2016/§170
YKN:
Keskustelun jälkeen Petteri Myllynen esitti Ilkka Tiimon kannattamana, että avustus myönnetään Korven Vaeltajille yhteisen kirkkoneuvoston varoista.
Asiasta äänestettiin niin, että talousjohtajan esitys Jaa sai 3 ääntä ja
Petteri Myllysen esitys Ei sai 6 ääntä, kaksi jäsentä äänesti tyhjää.
Liite.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää Korven Vaeltajille 3530
euron suuruisen avustuksen omista varoistaan.
171 §
Hautausmaiden muistomerkkityöryhmän esitys

Lappeenrannan seurakuntaneuvosto (14.1.2016) esitti yhteiselle
kirkkoneuvostolle, että perustetaan työryhmä pohtimaan hautakivien loppusäilytys paikkoja.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 17.2.2016/§35
perustaa työryhmän pohtimaan hautakivien loppusäilytyspaikkoja.
Työryhmään valittiin puheenjohtajaksi ja koolle kutsujaksi hautaustoimen päällikkö Jukka Nikunen.
Jäseniksi valittiin yksi edustaja kustakin seurakunnasta: Matti Matikainen Lappeenranta, Matti Mäkirinta, Lappee, Urho Tujula Joutseno, Petteri Myllynen, Lauritsala ja Martta Hirvikallio Sammonlahti. Työryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin.
Työryhmä antaa esityksensä asiasta yhteiselle kirkkoneuvostolle
1.10. mennessä.
Työryhmä on kokoontunut kolme kertaa ja tehnyt esityksen toimenpiteiksi, liitteenä muistio.
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Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää työryhmän esityksen mukaisesti,
että
Joutsenon, Lepoharjun, Lepolan ja Ristikankaan hautausmaiden
muistomerkit valokuvataan, merkitään paikkatiedot, varastoidaan
2 vuodeksi Ristikankaan varastoalueelle, jonka jälkeen ne hävitetään.
Joutsenon hautausmaan 19 muistomerkistä 7 jätetään paikoilleen
tai kirkon piha-alueelle seurakunnan hoitoon.
Vanhan hautausmaan 117 muistomerkin osalta laaditaan kuulutus
ja arvioidaan säilyttäminen sen jälkeen.
Haudoille jätettävät muistomerkit hoidetaan perennahoitona.
YKN 28.9.2016/§171
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaan
172 §
Metsätalouden toteutuminen
1.1.-31.8.2016

Lappeenrannan seurakuntayhtymälle on hyväksytty metsätaloussuunnitelma vuosille 2008 – 2017. Vuodelle 2016 on talousarviossa hyväksytty toimintasuunnitelma metsänmyynnin, -hakkuun ja
-hoidon osalta.
Liitteenä tilannekatsaus.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy tehdyt toimenpiteet ja merkitsee tiedokseen liitteenä olevan selvityksen ajalle 1.1. – 31.8.2016.
YKN 28.9.2016/§172
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

173 §
Metsätalouden tarkastus vuodelta 2015

Yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut edistämispalvelujen päällikkö Seppo Revon Kaakkois-Suomen Metsäkeskuksesta suorittamaan vuosittain Lappeenrannan seurakuntayhtymän metsäkiinteistöjen tarkastuksen.
Liitteenä tarkastuskertomus vuodelta 2015.
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Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee 19.8.2016 laaditun tarkastuskertomuksen vuodelta 2015 ja esittää tarkastuskertomuksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
YKN 28.9.2016/§173
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
174 §
Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnan
jäsenet vuosiksi 2017-2018

Syyskokouksessa todetaan jäsenyhteisöjen nimeämät uudet edustajat säätiön valtuuskuntaan sekä valitaan säätiön hallituksen uudet
edustajat erovuoroisten tilalle jäsenyhteisöjen esitysten mukaisesti
vuosiksi 2017-2018.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän nimeämistä LOAS.n valtuuskunnan jäsenistä erovuorossa on Antti Erämo ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa Pentti Pulli.
LOAS pyytää valitsemaan edustajan ja hänen varajäsenensä erovuoroisen tilalle valtuuskuntaan vuosiksi 2017-2018. Liite
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää LOAS:n valtuuskunnan jäsenen ja
hänen henkilökohtaisen varaedustajansa vuosiksi 2017-2018.
YKN 28.9.2016/§174
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi LOAS:in valtuuskunnan jäseneksi
Antti Erämon ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Pentti Pullin.

175 §
Tehtävän täyttö keittäjävahtimestari

Seurakuntakeskusemäntä on tehnyt esityksen tehtävän täyttämisestä.
Hp:
Henkilöstöasiain johtokunta esittää YKN:lle, että keittäjävahtimestarin tehtävä täytetään esityksen mukaisesti 1.1.2017 alkaen.
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HAJ 20.9.2016/§69
HAJ:
Hyväksytään keittäjävahtimestarin Seija Piipposen siirto Lauritsalasta Koulukatu 10:een ja HAJ esittää sen edelleen YKN:n hyväksyttäväksi. Lisäksi HAJ esittää YKN:lle, että vapautuva tehtävä täytetään esityksen mukaisesti.
….
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöasiain johtokunnan
esityksen mukaisesti, että keittäjä-vahtimestari Seija Piipponen
siirtyy Lauritsalasta Koulukatu 10:een.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöasian johtokunnan esityksen mukaisesti, että Lauritsalan keittäjävahtimestarin 1.1.2017 vapautuva tehtävä voidaan täyttää.
YKN 28.9.2016/§175
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
176 §
Sammonlahden seurakunnan
seurakuntasihteerin viran täyttäminen

Koska Helena Hienonen siirtyy eläkkeelle 1.2.2017 alkaen, on tarpeen täyttää avoimeksi tuleva seurakuntasihteerin virka. Seurakuntasihteerin tehtävänkuva tarkistetaan vastaamaan uutta tilannetta.
Sammonlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle
kirkkoneuvostolle, että Sammonlahden seurakunta saa täyttää
1.2.2017 avoimeksi tulevan seurakuntasihteerin viran. Liite
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa Sammonlahden seurakunnalle luvan avoimeksi tulevan seurakuntasihteerin viran täyttämiseen
1.2.2017 alkaen.
YKN 28.9.2016/§176
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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1. Sairaalasielunhoidon johtokunta 4-2016
2. Kulttuurityöryhmän muistio 8.9.2016
YKN:
Merkitään tiedoksi.

178 §
Saapuneet kirjeet

1. Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2016, liity kirkkoon –
palvelu uudistuu
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2016, reformaation merkkivuosi 2017
3. Lappeenrannan kaupunki 17.8.2016, Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, Eteläisen osa-alueen 1.
vaihe
4. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A4/2016, nimikirjan
pitämisvelvollisuus poistui seurakunnilta
5. Aluehallintovirasto 13.9.2016, ympäristösuojelulain mukainen päätös
YKN:
Merkitään tiedoksi.

179 §
Muut mahdolliset asiat
180 §
Tiedoksi

Muita asioita ei ollut.

1. Verotulot 1.1.-31.8.2016, talousarvion toteutuma srky/hhr
1.1.-31.8.2016
2. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 17/2016 vapautus hautausmaksusta, 18/2016 määräaikaisia työsuhteita, 19/2016
sijoituksia 4 kpl, 20/2016 seurakuntakeskusemännän sijaisuus
YKN:
Merkitään tiedoksi.

181 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n
§ 24 mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.14
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Lappeenrannassa 29.9.2016

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 7 / 2016 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Lappeenrannassa

/

2016

___________________________________________
Martta Hirvikallio

_____________________________________________
Marja Hovi

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 3.10. – 18.10.2016, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

¤

2016

______________________________________________
Irmeli Hakkarainen
talousjohtaja
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