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Käsiteltävät asiat:
55 §
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.
56 §
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.
Pj:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Erämo ja Martta Hirvikallio.

57 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
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YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, §75 käsitellään tiedottajan
sijaisuus ja § 73 hautausmaan työnjohtajan valinta käsitellään ensimmäisenä.
Muissa asioissa kirkkojen palohälytystilanne ja henkilöstöpäällikkö
Jussi Korpisen selvitys aiheesta organisaation kehittäminen.
58 §
Kaislarannan asemakaavan
muutos

Kaislarannan – Suurpappila tilan – kaavamuutoksesta on tehty aiemmin päätös ykv 23.10.2013/§34.
Yhteisissä neuvotteluissa Lappeenrannan kaupungin kanssa on tehty
muutoksia aiemmin käsiteltyihin kaavoihin. Muutoksia ovat mm.
alueelle sisäänajon paikka on muutettu sekä siirrosta johtuvat tonttimuutokset on uusittu ja pienkerrostalot on muutettu rivitaloiksi/muiksi kytketyiksi asuinrakennuksiksi.
Kaislarannan leirikeskus sijaitsee tilalla Suurpappila, rek.nro 405438-1-74. Alueen koko on 5,3 ha, nykyinen rakennusoikeus 2.000 km2 ja kaavamerkintä RK – retkeily- ja loma-alue seurakunnallista
toimintaa varten.
Alueen käyttö seurakuntien leirikeskustoimintaan on päättynyt kiinteistön huonon kunnon vuoksi syksyllä 2011 leirikauden päätyttyä.
Lappeenrannan seurakuntayhtymä on käynnistänyt alueen suunnittelun ja FCG Oy on toimeksiannosta laatinut asemakaavaehdotuksen.
Kaavan tavoitteena on muuttaa alueen käyttötarkoitus asuinalueeksi.
Alueen yhteyteen on kuitenkin tarkoitus jättää seurakunnalliseen
toimintaan oma alue.
Alueelle on kaavoitettu AR, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue, johon on suunniteltu 3 rakennusta, AO,
erillispientalojen korttelialue, johon tulee 17 kpl tontteja sekä asuinrakennusten korttelialue A-3, korttelialue on jaettu kahdeksi ohjeelliseksi tontiksi ja niille suunniteltu 7 rakennusta. Lisäksi seurakunnallisten rakennusten ja asuinrakennusten korttelialue YKA.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Kaislarannan Suurpappila tilan rek.nro 405-4381-74 kaavamuutoksen liitteiden mukaisesti ja esittää sen edelleen
Lappeenrannan kaupungille hyväksyttäväksi.
Liitteinä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavamuutos ja
tonttijako, pienennös kaavakartasta ja asemakaavamääräykset ja –
merkintöjen selitykset.
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YKN 30.3.2016/§58
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
59 §
Ylämaan Kirkkomäen- ja Koskela –tilan kaavamuutos

Ylämaan kirkkomäen- ja Koskela -tilan kaavamuutoksesta on tehty
aiemmin päätös ykv 23.11.2010/§224.
Yhteisissä neuvotteluissa Lappeenrannan kaupungin kanssa on tehty
muutoksia aiemmin käsiteltyihin kaavoihin. Muutoksia on tehty mm.
tonteilla olevien rakennusten sijoitteluun ja Myllytontintien linjausta
tarkennettiin sekä kirkonmäen kaavamerkinnän muutos siten, että
sankarihautausmaalle tehdään merkintä EH/s-1 ja muu kirkonmäki
YK/s-1. Kortteli 30 aluetta (AP) on tarkennettu siten, että joustavuus
käyttötarkoituksen osalta paranisi.
Ylämaan kirkko ja sankarihautausmaa sijaitsevat tilalla Kirkkomäki
rek.nro 978–406-10-11. Hautaustoimilaki edellyttää, että hautausmaat on muodostetaan erillisiksi kiinteistöiksi.
Ylämaalla sijaitseva Koskela tilalla rek.nro 978–406-10-211 sijaitsee
Ylämaan Pappila -rakennus. Kaavassa alueella on Y-merkintä. Liitteenä kartta alueesta. Kiinteistölle haetaan kaavamuutosta ja uudeksi
kaavamerkinnäksi esitetään AO, asuinpientalojen korttelialue koko
Koskela -tilalle 978–406-10-211.
Liitteenä asemakaavaehdotus ja selostus sekä luonto- ja maisemaselvitys.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Ylämaan Kirkkomäen rek.nro 978-406-10-11 ja
Koskelan tiloille rek.nro 978-406-10-211 kaavamuutoksen liitteiden
mukaisesti ja esittää sen edelleen Lappeenrannan kaupungille hyväksyttäväksi.
Liitteinä asemakaavaehdotus ja selostus sekä luonto- ja maisemaselvitys.
YKN 30.3.2016/§59
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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60 §
Tiedotussihteerin hoitovapaan
jatkaminen ja vuosiloma
61 §
Ulkomaan virkamatka

Oppilaitospastori Sari Kosonen anoo Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa tehdä virkamatka Englannin anglikaanikirkon järjestämään The National Further Education
Chaplains’ Conference –tapahtumaan Hoddesdonissa High Leigh
Conference Centressä 12.-14.7.2016. Konferenssi on suunnattu eri
kristillisten kirkkokuntien sekä muiden uskonnollisten yhdyskuntien
työntekijöille ja vapaaehtoisille, jotka tekevät hengellistä työtä erityisesti ammatillisissa toisen asteen ja korkeamman asteen (ammattiopistot, ammattikorkeakoulut) oppilaitoksissa.
Hän on osallistunut vastaavaan tapahtumaan virkamatkana kolmena
edellisenä vuonna ja on kokemuksensa mukaan saanut merkittäviä
käytännön työkaluja kansainvälisen, monikulttuurisen ja uskontodialogisen työn toteuttamiseen Lappeenrannan seurakuntayhtymän
oppilaitospappina. Konferenssissa hän on myös luonut yhteyksiä,
joista on merkittävää apua työssä.
Laskelma kustannuksista on kaikkineen 864 €.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää oppilaitospastori Sari Kososelle
luvan toteuttaa anomuksen mukainen ulkomaan virkamatka.
YKN 30.3.2016/§61
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

62 §
Armoa 2017! projektin johtoryhmä

YKN on 20.1.2016/§9 käsitellyt asiaa. Johtoryhmään tulivat päätöksen mukaisesti YKV:n ja YKN:n puheenjohtajat, tiedottaja ja projektisihteeri. YKN:n tulee nimetä kolme lisäjäsentä; yksi työntekijä ja
kaksi luottamushenkilöä.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää Armoa 2017! projektin johtoryhmään yhden seurakuntayhtymän työntekijän ja kaksi luottamushenkilöä.
YKN 30.3.2016/§62
YKN:
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Armoa 2017! –projektin johtoryhmään nimettiin jäseniksi luottamushenkilöt Arto Varis ja Helena Puolakka sekä työntekijäjäseneksi Jari
Berg.
63 §
Lastenohjaajan hoitovapaan
muuttaminen
64 §
Perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijöiden johtosäännöt

.

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta on käsitellyt (kokous
1/2016) uudet johtavan perheneuvojan ja perheneuvojan johtosäännöt. Johtokunta esittää ne yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijöiden uudet johtosäännöt ja esittää ne yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. (liitteet)
YKN 30.3.2016/§64
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

65 §
Perheasiain neuvottelukeskuksen palvelukuvaukset

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta on käsitellyt perheasian
neuvottelukeskuksen uudet palvelukuvaukset, jotka sisältävät neuvottelukeskuksen tarjoamien eri palvelujen yksityiskohtaisen esittelyn. Palvelukuvaukset ovat pohjana tehtäessä yhteistyösopimuksia
eri tahojen kanssa.
Johtokunta esittää kuvaukset yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee perheasiain neuvottelukeskuksen palvelukuvaukset ja esittää ne yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. (liite)
YKN 30.3.2015/§65
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

66 §
Joutsenon kirkon vanhat urut

Joutsenon seurakunnan urkutoimikunta on tehnyt suunnitelman
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vanhojen urkujen jatkokäytöstä. Vaihtoehtoja on kolme.
1. Luovutus Viipurin seurakunnalle. Viipurin seurakunnan tulee noudattaa seuraavaa aikataulua: Työ tulee aloittaa 3.2.2017, urut tulee
olla kokonaisuudessaan purettu 17.2. ja viimeistään 1.3. urkuparvi
tyhjänä. Takaraja on ehdoton.
2. Urkuja tarjotaan myyntiin joulukuussa 2016, mahdollinen ostaja
on varasijalla mikäli Viipurin hanke ei toteudu.
3. Myydään yksittäisiä urkujen osia. Tämä toteutetaan huutokauppana. Tällöin tarvitaan asiantuntijoita urkujen purkamisessa
Joutsenon seurakuntaneuvosto on käsitellyt suunnitelman ja saattaa
sen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa Joutsenon seurakunnan urkutoimikunnan laatiman ja Joutsenon seurakuntaneuvoston (16.3.2016
2/2016) hyväksymän suunnitelman koskien Joutsenon kirkon vanhojen urkujen purkamista ja mahdollista jatkokäyttöä koskien.
YKN 30.3.2016/§66
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
67 §
Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta
2015

Taloussääntö 22 §
Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakjoista. 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
13.0 milj. euroa ja toimintatuotot 2.0 milj. euroa. Rahoituskulut olivat 4 tuhatta euroa ja rahoitustulot 225 tuhatta euroa ja arvonalentumisia kirjattiin 73 tuhatta euroa, lisäksi satunnaisia tuottoja 164
tuhatta euroa. Investointien bruttomenot olivat 871 tuhatta euroa,
käyttöomaisuuden myyntitulot 168 euroa ja poistot 1.2 milj. euroa.
Kirkollisveroja kertyi 12.0 milj. euroa ja yhteisöveroja 1.7 milj. euroa.
Tuloslaskelma osoittaa tilikauden tulokseksi +658 tuhatta euroa ja
taseen loppusumma per 31.12.2015 on 31.8 milj. euroa sisältäen
toimeksiantojen varoja 4.6 milj. euroa.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tulos per
31.12.2015 on 1.433 euroa ylijäämäinen ja taseen loppusumma on
4.6 milj. euroa. Tase heikkeni 6.533,00 euroa.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Lappeenrannan seurakunta- yhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen ja esittää sen yhteiselle
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilikauden ylijäämä
657.941,40 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille ja
Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston ylijäämä
1.432,89 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille Lappeenrannan seurakuntayhtymän vuoden 2015
toiminnan ja talouden osalta. Tilinpäätös allekirjoitetaan ja luovutetaan tilintarkastajille tarkastettavaksi.
YKN 30.3.2016/§67
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Kokous keskeytettiin allekirjoitusten ajaksi.
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SEURAKUNTAYHTYMÄ

Tilintarkastajat ovat antaneet 31.12.2015 raportin tilikauden 1.1.31.12.2015 aikaisesta tilintarkastuksesta. Liite.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä olevan raportin tilikauden aikaisesta tarkastuksesta ja merkitsee sen tiedoksi ja hyväksytyksi.
YKN 30.3.2016/§68
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

69 §
Vuosilomat 2015-2016

Kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen, 38 pv
23.-29.5.2016 5 pv
11.-31.7.2016 15 pv, jää 18 pv
Hautaustoimenpäällikkö Jukka Nikunen, 38 pv
1.8.-26.8.2016 20 pv, jää 18 pv
Henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen, 15 pv
13.-26.6.2016 9 pv
1.-8.8.2016 6 pv, jää 0 pv
Talousjohtaja Irmeli Hakkarainen, 38 pv
säästövapaaksi siirto 15 pv
27.6.-27.7.2016 23 pv, jää 0 pv
28.-31.7.2016 2 pv, vanhasta säästövapaasta
3.-7.10.2016 5 pv vanhasta säästövapaasta, jää 8 pv
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosiloman lomaanomuksen mukaisesti.
YKN 30.3.2016/§69
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

70 §
Valtakatu 38 katutason liiketi-

¤

Valtakatu 38 toimitalon katutason liiketila vapautui kesällä 2015.
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Liiketila on 88 m2 ja siihen kuuluva varasto alakerrassa 35 m2.
Vuokra on ollut 1.618,75 euroa/kk.
Liitteenä esittely/hakemus kahdelta ehdokkaalta.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vuokrata liiketilan Fysio-Eskolalle
siten, että vuokra on ensimmäisenä vuotena 900 euroa/kk ja
1.9.2017 alkaen 1.620 euroa/kk. Lisäksi vesi ym. maksut ja velvoitteet voimassa olevien päätösten mukaisina. Yhteinen kirkkoneuvosto sitoutuu tekemään vuokrasopimuksen vähintään viideksi vuodeksi.
Seurakuntayhtymä rakentaa vesipisteet liiketilaan omalla kustannuksellaan.
YKN 30.3.2016/§70
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

71 §
Hallituskatu 39 rakennusten
lunastushinta

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 26.8.2015/§179 päättänyt käynnistää Hallituskatu 39 rakennusten lunastusmenettelyn
mikäli vuokrasopimusta ei allekirjoiteta 31.5.2015 mennessä.
Seurakuntayhtymä on pyytänyt rakennuksista hinta-arviot Kaakon
Toimitiloilta sekä Arviointikeskukselta, liitteenä.
Entisen vuokralaisen kanssa ei ole päästy yksimielisyyteen lunastushinnasta, joten yhteisen kirkkoneuvoston tulee määritellä kuinka
paljon seurakuntayhtymä on valmis maksamaan ko. rakennuksista.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Hallituskatu 39 rakennuksista
saatujen hinta-arvioiden perusteella seurakuntayhtymä maksaa enintään 87.000 euroa lunastushintana.
Lisäksi entisen vuokralaisen tulee maksaa korvausta tontin käytöstä
18.7.2014 alkaen 2.115 euroa/vuosi.
YKN 30.3.2016/§71
YKN:
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72 §
Keskusrekisterin toimistosihteerin tehtävän täyttäminen

Keskusrekisterin toimistosihteerin tehtävä vapautui 5.3.2016. Liitteenä toimistosihteerin tehtävänkuva.
Keskusrekisterin nykyisten tehtävien hoito edellyttää tehtävän täyttämistä vakinaisella ja ammattitaitoisella työntekijällä. Tämänhetkinen henkilöstö on 5 kokoaikaista Kirkkokatu 10 toimistossa. Keskusrekisterin ja hautaustoimen asiakaspalvelu yhdistettiin vuonna
2015 jolloin vähennettiin yksi työntekijä eläköitymisen yhteydessä.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää luvan keskusrekisterin toimistosihteerin tehtävän täyttämiseen. Tehtävä laitetaan avoimeen hakuun.
YKN 30.3.2016/§72
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

73 §
Hautausmaan työnjohtajan
valinta

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä oli avoimena hautaustoimen
työnjohtajan tehtävä. Määräaikaan mennessä tehtävää haki 11 henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa. Haastatteluryhmä laati
muistion ja teki päätösehdotuksen, liite.
Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli esitystä 10.3.2016/§26.
Liitteenä työnkuva, hakuilmoitus, valintamuistio sekä hakijat.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti, että työnjohtajaksi valitaan Mika Puustinen ja
varalle Mika Iiskola. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaika ja palkkaus vaativuusryhmän 501+5% mukainen.
YKN 30.3.2016/§73
YKN:
Matti Mäkirinta poistui jäävinä (osallisuusjäävi) kokoushuoneesta
tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
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Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
74 §
Päätösvallan delegointi henkilöstöpäällikölle

Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt/päättänyt runsaasti ns. lakisääteisiä tai vastaavia vapaita (KirVesTes) ja olisi tarkoituksenmukaisempaa delegoida henkilöstöpäällikölle oikeus tehdä virkamiespäätös ko. asioista.
Henkilöstöpäällikön tulee pitää ko. päätöksistä päätösluetteloa ja
antaa ne yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Henkilöstöasiain johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan
10.3.2016/§27.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti, että henkilöstöpäällikölle delegoidaan oikeus
tehdä viranhaltijapäätöksiä ja myöntää lakisääteiset tms. vapaat (KirVesTes) tukipalveluiden sekä yhteisten työmuotojen viranhaltijoille/työntekijöille.
Päätöksistä tulee pitää päätösluetteloa ja antaa ne yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi.
YKN 30.3.2016/§74
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

75 §
Tiedottajan sijaisuus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 20.1.2016/§7 tiedottajan sijaisuuden
alkavaksi silloisen tiedon varassa 18.4.2016. Atso Suopanki palaa
kuitenkin tehtäväänsä vasta 1.9.2016 alkaen. Tästä johtuen Marjatta
Kupiaksen sijaisuus on syytä aloittaa heti 1.4. Marinella Ruudun
opintovapaan alkaessa.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto korjaa 20.1.2016 tehtyä päätöstä ja päättää, että Marjatta Kupias aloittaa Marinella Ruudun sijaisena vs tiedottajana 1.4.2016. Sijaisuus päättyy viimeistään 31.3.2018
YKN 30.3.2016/§75
YKN:
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76 §
Muut mahdolliset asiat

77 §
Saapuneet pöytäkirjat

1. Kiinteistöpäällikkö antoi selvityksen Matti Matikaisen pyynnöstä kirkkojen palohälyttimien toimivuudesta.
2. Henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen kertoi organisaation kehittämisestä Lappeenrannan seurakuntayhtymässä.

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

Lauritsalan seurakuntaneuvosto 1-2016
Joutsenon seurakuntaneuvosto 9-2015
Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 3-2016
Oppilaitostyön työryhmän muistio 24.2.2016
Kouvolan IT-aluekeskus, 25.2.2016 johtokunnan kokous
Henkilöstöasiain johtokunta 3-2016

YKN:
Merkitään tiedoksi
78 §
Saapuneet kirjeet

1. Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2016, oikeudenkäyntimaksujen
nousu
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2016, hengellisen työn virkojen tutkintovaatimukset
3. Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2016, tilastolomakkeiden lähettäminen
4. Kirkon työmarkkinalaitos yleiskirje 1/2016, vuosilomalain
soveltaminen
YKN:
Merkitään tiedoksi

79 §
Tiedoksi

1. Verotulot 1.1.-29.2.2016
2. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 2/2016 tarvittaessa tuleva
määräaikainen työntekijä, 3-4/2016 vapautukset hautausmaksuista
3. Ote HAJ:n pöytäkirjasta
YKN:
Merkitään tiedoksi

80 §
Muutoksen haku ja

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n
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§ 24 mukaisesti.
Kokouksen päätös klo 19.20

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa 4.4.2016

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 3 / 2016 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Lappeenrannassa

/

2016

___________________________________________
Antti Erämo

_____________________________________________
Martta Hirvikallio

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa
7.4. – 21.4.2016, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

¤

2016

______________________________________________
Irmeli Hakkarainen
talousjohtaja
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