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Käsiteltävät asiat:

131 §
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.

132 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Kalle Rapi ja Ilkka Tiimo.
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Pj:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalle Rapi ja Arto Varis.
133 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

134 §
Kaislarannan päärakennuksen
purkaminen

Kaislarannan alueen kaavoitus on viivästynyt vuosia ja tyhjillään
oleva päärakennus on joutunut ilkivallan kohteeksi. Seurakuntayhtymä on odottanut kaavan valmistumista, jotta rakennuksen purkaminen voitaisiin käynnistää samaan aikaan alueen kunnallistekniikan rakentamisen kanssa. Päärakennukseen kohdistunut ilkivalta on aiheuttanut runsaasti julkisuutta, joten seurakuntayhtymä
esittää, että päärakennus purettaisiin jo ennen kaavan valmistumista ja työt voitaisiin aloittaa ennen yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä määrärahasta.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Kaislarannan päärakennuksen purkamista varten haetaan kaupungilta lupa ja rakennus puretaan jo kuluvan vuoden aikana. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto
antaa kiinteistöpäällikölle luvan käynnistää hanke ennen yhteisen
kirkkovaltuuston päätöstä määrärahasta.
YKN 31.8.2016/§134
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

135 §
Keskustan kiinteistöt

Keskustan kiinteistötarpeen laajuuden selvittämiseksi yhteinen
kirkkovaltuusto nimitti kokouksessa 25.2.2016/§16 selvitystyöryhmän, johon kuuluvat kiinteistöasiain johtokunnan jäsenet. Työryhmän tehtävänä on selvittää seurakuntayhtymän keskustassa
työskentelevän henkilöstön tilatarve kaikkine tarpeellisine tiloineen ja tehdä päättäjille esitys tilatarveratkaisusta päätöksentekoa
ja jatkotoimenpiteitä varten.
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Kiinteistöasiain johtokunta on kokouksessaan 14.6.2016/§19 keskustellut keskustan kiinteistöjen tulevaisuudesta/käyttötarpeesta.
Johtokunta tutustui laadittuun kuusi vaihtoehtoa käsittävään ehdotukseen ja päätyi esittämään yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle vaihtoehtoa nro 3. Liitteenä ote
pöytäkirjasta, vaihtoehtoratkaisut sekä valtuustolle toimitetut kustannusvaihtoehdot.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että talous- ja kiinteistötoimisto sekä lapsityö tai keskusrekisteri sijoitetaan Koulukatu 12 tiloihin. Muut toiminnot sijoitetaan
tulevan uudisrakennuksen osaan Koulukatu 10:een. Valtakatu 3840/Kirkkokatu 10 tilat vuokrataan tai kiinteistö myydään (ratkaisu
tehdään myöhemmin). Uusien tilojen tarve on n. 1000 – 1500 m2.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Koulukatu 12 saneeraussuunnittelu ja saneerauksen toteutus aloitetaan välittömästi sekä kiinteistölle tehdään asbestikartoitus. Talousarviossa on varattu määräraha hankkeen toteuttamista varten.
YKN 31.8.2016/§135
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Antti Erämo esitti Kalle Rapin kannattamana että asia otetaan uudelleen valmisteluun,
eikä Koulukatu 12 saneerausta aloiteta ennen päätöstä keskustan
kiinteistöistä.
Asiasta äänestettiin niin, että talousjohtajan esitys jaa sai 2 ääntä ja
Antti Erämon esitys ei sai 10 ääntä (Liite).
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että keskustan kiinteistöt –asia
jätetään uudelleen valmisteluun.
Valmistelutyöryhmäksi valittiin Lappeenrannan ja Lappeen kirkkoherrat, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, yhteisten työmuotojen edustaja Pirkko Varis, kiinteistöpäällikkö (kokoonkutsuja), talousjohtaja sekä
yhteisen kirkkoneuvoston edustajina Antti Erämo, Marja Hovi ja
Kalle Rapi.
Valmistelutyöryhmältä odotetaan esitystä vuoden 2016 viimeiseen
yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen sekä ehdotetaan ensimmäiseksi kokousajankohdaksi viikkoa 37.
Pöytäkirjantarkastajat
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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.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se myöntää kiinteistötoimen talousarvioon ylitysluvan koskien
Kaislarannan päärakennuksen purkukustannuksia, 200.000 euroa.
Joutsenon ja Lappeen kirkon yläpohjien eristeiden toteuttamiseen
esitetään ylityslupaa 2 x 5.000 euroa. Tuosan leirikeskuksen vanhaan osaan jouduttiin tekemään kosteusvauriokorjaus wc/suihkutiloihin 24.000 euroa ja vesiosuuskunnan lasku mm. hallintokustannuksista 5.000 euroa aiheuttivat Tuosan leirikeskukseen
yhteensä 29.000 euron ylityksen.
Joutsenon kirkon osalta ylimääräisiä kustannuksia aiheutti paloilmoitinkeskuksen uusiminen (6.000 euroa), jolloin rahaa ei jäänyt
yläpohjan eristeiden uusimiseen sekä Lappeen kirkon yläpohjan
eristeiden uusiminen, yhteensä 10.000 euroa
Ristikankaankatu 9 jätevesipumppaamon uusiminen, 8.000 euroa
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää talousarvioon ylitysluvat seuraavasti:
Kaislarannan päärakennuksen purkaminen, 200.000 euroa
Joutsenon kirkon yläpohjan eristäminen, 5.000 euroa
Lappeen kirkon yläpohjan eristäminen, 5.000 euroa
Tuosan leirikeskuksen vanhan rakennuksen kosteusvauriokorjauksiin 24.000 euroa
Tuosan leirikeskuksen vesimaksuihin 5.000 euroa
Ristikankaankatu 9 jätevesipumppaamo 8.000 euroa
Yhteensä 247.000 euroa.
YKN 31.8.2016/§136
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Haapajärven metsästysseura ry anoo metsästysmaan vuokrasopimuksen jatkamista. Liitteenä anomus. Entinen sopimus on päättynyt 30.4.2016.
Metsästys- ja kalastusoikeuksien myynti on arvonlisäverollista toimintaa, AVL 29§.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Haapajärven metsästysseura
ry:lle vuokrataan metsästystä varten tilat:
Mäkelä 1:104, 29 ha
Palomäki 6:5, 26,8 ha
Yhteensä 55,8 ha
Vuokra-aika on 1.5.2016-30.4.2021. Vuosikorvaus metsästysoikeudesta on 0,35 euroa/ha + alv. Metsästys saa koskea riistaeläimiä sen mukaisesti kuin laki antaa siihen mahdollisuuden.
Metsästyslupa myönnetyillä seurakuntayhtymän mailla koskee
vain Haapajärven metsästysseura ry:n jäseniä.
YKN 31.8.2016/§137
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

138 §
Tapavainolan Riistamiehet Ry:n
anomus metsästysvuokrasopimuksen jatkamiseksi

Tapavainolan riistamiehet ry anoo metsästysmaan vuokrasopimuksen jatkamista. Liitteenä anomus. Entinen sopimus päättyy
30.9.2016.
Metsästys- ja kalastusoikeuksien myynti on arvonlisäverollista toimintaa, AVL 29§.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Tapavainolan riistamiehet
ry:lle vuokrataan metsästystä varten tilat:
Ruohosaari 1:76 yhteensä 60,6 ha
Vuokra-aika on 1.10.2016-30.9.2021. Vuosikorvaus metsästysoikeudesta on 0,35 euroa/ha + alv. Metsästys saa koskea riistaeläimiä sen mukaisesti kuin laki antaa siihen mahdollisuuden.
Metsästyslupa myönnetyillä seurakuntayhtymän mailla koskee
vain Tapavainolan riistamiehet ry:n jäseniä.
YKN 31.8.2016/§138
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YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
139 §
Vuosilomat

Kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen, 38 pv
3.-9.10.2016 5 pv
19.-25.12.2016 5 pv, jää 8 pv
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosiloman lomaanomuksen mukaisesti.
YKN 31.8.2016/§139
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

140 §
Keskusrekisterin arkistonmuodostussuunnitelman hyväksyminen

Lappeenrannan seurakuntayhtymän keskusrekisteriä koskeva arkistonmuodostussuunnitelma on päivitetty. Liite
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä keskusrekisteriä koskevan arkistonmuodostussuunnitelman liitteen mukaisesti.
YKN 31.8.2016/§140
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

141 §
Lappeenrannan seurakuntayhtymän tietojärjestelmät ja rekisteriselosteet

¤

Lappeenrannan seurakuntayhtymän tietojärjestelmäluettelot ja
rekisteriselosteet on päivitetty vastaamaan nykytilaa. Liite
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakuntayhtymän
tietojärjestelmäluettelot ja rekisteriselosteet liitteen mukaisesti.
YKN 31.8.2016/§141
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut kokouspalkkiot valtuustokaudelle 2015-2016, joten valtuustokauden vuosille 2017-2018
tulee tehdä uusi päätös palkkioista.
Kokouspalkkion suuruus on ollut valtuustokaudella 2015 – 2016
35 euroa/kokous.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
valtuustokauden vuosille 2017 – 2018 kokouspalkkion suuruus
olisi edelleen 35 euroa/kokous.
Kokouksen palkkiota korotetaan 25 % jokaista yli kolmen tunnin
jälkeen kertyvää täyttä tuntia kohden.
Kokouspalkkio maksetaan YKV:n, YKN:n ja seurakuntaneuvostojen kokouksista sekä selektiivijohtokuntien, henkilöstöasiain johtokunnan ja kiinteistöasiain johtokunnan kokouksista.
Lisäksi kokouspalkkio maksetaan yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvostojen erikseen määräajaksi asettamien työryhmien ja johtokuntien luottamushenkilöjäsenille.
Viranhaltijoille maksetaan KirVesTes:in enimmäismäärä.
KirVesTes 42 § 4: Kokouspalkkiota korotetaan
1) 50 %:lla kokouksen puheenjohtajana enimmän ajan toimineelle,
2) 50 %:lla kokouksen sihteerinä toimineelle ja
3) 25 %:lla jokaista kolmen tunnin jälkeen kertyvää täyttä tuntia
kohden.
YKN 31.8.2016/§142
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

143 §
Sopimus Lappeenrannan seurakuntayhtymän puhelinjärjestelmän ja siihen liittyvien puhelinliittymien ja –liikenteen hankinnasta

Lappeenrannan seurakuntayhtymän ja DNA Oy:n kanssa tehty sopimus puhelinjärjestelmän ja siihen liittyvien puhelinliittymien ja –
liikenteen hankinnasta päättyy 1.3.2017 (ykn 17.10.2012/§192).
Kirkkohallitus on tehnyt sopimuksen KL-Kuntahankintojen kanssa
ja seurakuntayhtymällä on mahdollisuus hyödyntää puitesopimuksia ilman kilpailutusta. Nykyinen puitesopimus puhelinjärjestel-
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mistä on voimassa vuoden 2018 loppuun Soneran kanssa.
Jatkossa seurakuntayhtymä voisi liittyä uuteen puitesopimukseen,
mutta siirtyminen nyt kesken kauden ja eri yhtiöön ei ole tarkoituksenmukaista, sillä sopimusaikaa on jäljellä 1v 10 kk. Yhteiselle
kirkkoneuvostolle esitetäänkin, että seurakuntayhtymä jatkaisi
DNA Oy:n kanssa nykyistä sopimusta puitesopimuskauden loppuun eli 31.12.2018 asti. DNA Oy on valmis hyväksymään jatkoajan.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa DNA Oy:n kanssa puhelinjärjestelmän ja siihen liittyvien puhelinliittymien ja –liikenteen
hankintasopimusta 31.12.2018 asti entisin ehdoin.
KL-Kuntahankintojen neuvoteltua uuden puitesopimuksen Lappeenrannan seurakuntayhtymä tekee sopimuksen puhelinjärjestelmän ja siihen liittyvien puhelinliittymien ja –liikenteen hankinnasta voittaneen operaattorin kanssa.
YKN 31.8.2016/§143
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
144 §
Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2017

Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti
vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15 luku 2 §
Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät
asiat. KL 10 luku 1 §.
Seurakuntayhtymän uusi strategia ”usko ja hyvän tekeminen 2020”
vahvistettiin yhteisessä kirkkovaltuustossa (25.5.2016/§28). Seurakuntayhtymällä on voimassa myös kiinteistöstrategia, henkilöstöstrategia ja hautaustoimen strategia, jotka ohjaavat toimintaa
tuleville vuosille. Yhteinen kirkkovaltuusto oli toimintasuunnitelmassaan päättänyt, että kirkollisveroprosentin suuruus on
1,35%.
Vuonna 2015 yhtymässä ansiotulojen perusteella kassaan saatu
verotulo oli yhteensä 12,0 milj. euroa ja yhteisöveroja 1,7 milj.
euroa. Kuluvan toimintavuoden 2016 verotuloarvio on 13,5 milj.
euroa ja kertymä heinäkuun loppuun mennessä on -0,5% edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Verotulot kirjataan
maksuperusteisesti.
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Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2017
asti. Vuodelle 2016 henkilöstömenojen nousu on 0,4 % ja vuodelle
2017 ei ole budjetoitu nousua kilpailukykysopimuksen mukaisesti.
Tavoitteena on, että henkilöstömenojen osuus olisi enintään 63 %
toimintakuluista.
Vuoden 2017 merkittävin hanke on Joutsenon kirkon urkujen
rakentaminen, työ kestää useamman vuoden. Lisäksi Koulukatu
12 kiinteistön saneerauksen suunnittelu ja aloitus Joutsenon hautausmaan huoltorakennukseen suunnittelu. Koulukatu 10 –
hankkeen suunnittelua jatketaan ja laaditaan kartoitus Ristikankaan kappelin tulevasta saneerauksesta.
Taloustilanne maassamme on yhä haastava ja ansioverotulojen kehitys on kääntynyt laskuun. Yhteisövero päättyi ja kirkossamme
siirryttiin vuoden 2016 alusta valtionapuun, joka on suuruudeltaan
paremmin ennakoitavissa. Työttömyysluvut maassamme ovat
myös korkeat ja tämä heijastuu tulevina vuosina jäsenmäärän vähenemisen myötä verokertymiin.
Talousarviosuunnitelmassa vuodelle 2017 verotuloja on arvioitu
kertyvän 13,7 milj.euroa, josta ansiotuloverojen osuus on 12,3 milj.
euroa ja valtionavustus 1,4 milj.euroa. Mikäli ennusteet heikentyvät tästä, arvioidaan tilanne uudelleen.
Liitteenä suunnitelma talousarvioksi vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmat vuosille 2018 ja 2019.
Tuloveroprosentti vuodelle 2017:
1,35 % kirkollisveron määrä 12,3 milj.euroa
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Lappeenrannan seurakuntayhtymän vuoden
2017 tuloveroprosentiksi 1,35.
YKN 31.8.2016/§144
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
145 §
Talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman laadintaohje
vuosille 2017-2019

Vuosien 2017 – 2019 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi antaa yhteinen kirkkoneuvosto
erillisen toimintaohjeen.
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Liitteenä talousarvion laadintaohje. Ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa.
Lisäksi liitteenä hautainhoitorahaston talousarvioraami vuodelle
2017.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman laadintaohjeen vuosille 2017-2019 sekä hautainhoitorahaston talousarvioraamin ja päättää hyväksyä ne.
YKN 31.8.2016/§145
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
146 §
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
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 3.8.2016. Luetteloon tulevat muutokset tulee toimittaa pääkassanhoitajalle välittömästi henkilön vaihtuessa. Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen
kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa.
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Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa ostolaskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet liitteen mukaisina per 3.8.2016.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että henkilömuutokset
tulee ilmoittaa pääkassanhoitajalle välittömästi vaihdoksen tapahduttua.
Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa.
YKN 31.8.2016/§146
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
147 §
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 per 3.8.2016.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen saatetuksi tarkastuskertomuksen 3.8.2016 suoritetusta kassantarkastuksesta.
YKN 31.8.2016/§147
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

148 §
Sijoitusraportti

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 31.7.2016
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Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee sijoitusraportin ja hyväksyy
sen liitteen mukaisesti.
YKN 31.8.2016/§148
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
149 §
Ero luottamustehtävästä

Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston
jäsen Niko Silonsaari on muuttanut 31.5.2016 pois Lappeenrannasta ja menettänyt näin vaalikelpoisuutensa.
Niko Silonsaari pyytää eroa Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä 1.6.2016 alkaen. (liite)
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle eron
myöntämistä Niko Silonsaarelle yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton ja täten aiheutuneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi 1.6.2016 alkaen ja uuden jäsenen kutsumista hänen tilalleen.
YKN 31.8.2016/§149
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

150 §
Lastenohjaajan tehtävien (2)
täyttäminen

Lapsityön johtokunta on kokouksessaan 21.6.2016/49 § käsitellyt
kahden aiemmin täyttöluvan (YKN 25.2.2015/§63 ja YKN
9.11.2014/§185) saaneen lastenohjaajan tehtävän täyttämistä. (liite)
Hakuilmoitus julkaistiin Lappeenrannan seurakuntayhtymän verkkosivulla ja Intranetissä, työvoimapalvelujen mol.fi –sivulla ja EteläSaimaassa. Tehtäviin haki 25 henkilöä, joista haastatteluun kutsuttiin yhdeksän hakijaa.
Lapsityön johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle haastattelutyöryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti, että kahteen
avoinna olevaan lastenohjaajan tehtävään valitaan lastenohjaaja
Henna Pusa ja lastenohjaaja Anu Nenonen ja varasijalle lastenohjaaja Anne Mononen. Tehtävien vaativuusryhmä on 401 ja niissä
noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.
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Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee kahteen avoinna olevaan lastenohjaajan tehtävään lastenohjaaja Henna Pusan ja lastenohjaaja
Anu Nenosen ja varasijalle lastenohjaaja Anne Monosen.
Tehtävien vaativuusryhmä on 401 ja niissä noudatetaan neljän
kuukauden koeaikaa.
YKN 31.8.2016/§150
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
151 §
Lastenohjaajan hoitovapaan sijaisuuden täyttäminen

Lapsityön johtokunta on kokouksessaan 21.6.2016/50 § käsitellyt
lastenohjaaja Tuula Talonpojan sijaisuutta. Henkilöstöpäällikkö on
myöntänyt (23.5.2016/3) lastenohjaaja Tuula Talonpojalle hoitovapaata ajalle 1.10.2016–8.1.2018. Hoitovapaan ajaksi tarvitaan
sijainen. (liite)
Johtokunta esittää, että Anne Monosen tehtäväksi vaihdetaan (tällä hetkellä Taru Lempisen hoitovapaan sijaisuus 31.12.2016 saakka) Tuula Talonpojan hoitovapaan sijaisuus niin että hänen työsuhteensa jatkuu 8.1.2018 saakka.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Anne Monosen tehtäväksi
vaihdetaan (tällä hetkellä Taru Lempisen hoitovapaan sijaisuus
31.12.2016 saakka) Tuula Talonpojan hoitovapaan sijaisuus alkaen
1.10.2016 ja päättyen 8.1.2018.
YKN 31.8.2016/§151
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

152 §
Koulutusanomus

Kansainvälisen vastuun sihteeri Jari Berg on jättänyt yhteiselle
kirkkoneuvostolle anomuksen koulutukseen Seurakunta maahanmuuttajan kotina, 1. jakso. Liite
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy anomuksen.
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Kustannukset maksetaan yhteisen kirkkoneuvoston koulutusmäärärahoista.
YKN 31.8.2016/§152
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
153 §
Sakari Kiiskisen irtisanoutuminen oppilaitospastorin virasta

Lappeenrannan seurakuntayhtymän oppilaitospastori Sakari Kiiskinen ilmoittaa siirtyvänsä eläkkeelle 1.1.2017 alkaen. Liite
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää oppilaitospastori Sakari Kiiskiselle eron oppilaitospastorin virasta 1.1.2017 alkaen ja kumoaa
samalla YKN 20.1.2016/§9 kohdan, jossa oppilaitospastori Sakari
Kiiskinen ilmoittaa siirtyvänsä 1.1.2018 eläkkeelle.
YKN 31.8.2016/§153
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

154 §
Armoa 2017! Reformaatio 500
v. juhlavuoden projektisihteeri

Armoa 2017! Reformaatio 500 v. juhlavuoden projektisihteeri
Oppilaitospastori Sakari Kiiskinen jää 1.1.2017 alkaen kokoaikaisesti eläkkeelle oppilaitospastorin virasta. YKN on aiemmin kutsunut hänet Armoa 2017! juhlavuoden projektisihteeriksi 50% työajalla. Projektin onnistunut läpivienti edellyttää syvällistä teologista ja historiallista perehtyneisyyttä luterilaisiin juuriimme ja kykyä
tuoda historian asiat eläviksi tämän päivän todellisuuteen.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto perustaa määräaikaisen (31.12.2017
saakka) ja osa-aikaisen (50%) projektisihteerin työsopimussuhteisen tehtävän sillä edellytyksellä, että yhteinen kirkkovaltuusto
myöntää siihen varat.
Tätä tehtävää hoitamaan vuodeksi 2017 kutsutaan rovasti Sakari
Kiiskinen.
Tehtävänkuvaus liitteenä (jaetaan kokouksessa). Tehtävän vaativuusryhmä on 601.
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YKN 31.8.2016/§154
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
155 §
Sammonlahden seurakunnan
nuorisotyönohjaajan sijaisuus

Sammonlahden seurakunnan nuorisotyönohjaaja (seurakuntayhtymän virka) Eija Myllyniemi anoo virkavapautta äitiyslomaa varten
29.10.2016- 11.9.2017 väliseksi ajaksi. Kyseessä on lakisääteinen
perhevapaa. Sammonlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyi anomuksen ja anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää äitiysloman sijaisuus.
Lapsivaikutukset on otettu huomioon päätöstä valmisteltaessa.
(liite)
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa Sammonlahden seurakuntaneuvostolle luvan palkata sijainen nuorisotyönohjaaja Eija Myllyniemen
äitiysloman ajaksi.
YKN 31.8.2016/§155
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

156 §
Talousjohtajan seuraajan valinnan valmistelutyöryhmä

Talousjohtaja Irmeli Hakkarainen jää eläkkeelle alkuvuodesta
2018. Käytännössä hän lopettaa työt loppukesästä 2017 jääden
lomille ja säästövapaille. Talousjohtajan seuraajan valinta on Lappeenrannan seurakuntayhtymän vuoden 2017 merkittävin henkilöratkaisu. Valintaprosessia ennen on myös ratkaistava, millaisella
tehtävänkuvauksella ja tehtävänimikkeellä kyseistä keskeistä viranhaltijaa seurakuntayhtymään rekrytoidaan. Näiden seikkojen
vuoksi rekrytointiprosessin valmisteluun tulee kiinnittää erityistä
huomiota.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää talousjohtajan seuraajan valinnan
valmistelutyöryhmän ja siihen jäseniksi YKV:n puheenjohtajan,
YKN:n puheenjohtajan, henkilöstöpäällikön, hallintosihteerin ja
kaksi muuta jäsentä.
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YKN 31.8.2016/§156
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Valmistelutyöryhmään nimettiin lisäksi Kalle Rapi ja Marja Hovi.
157 §
Työntekijän irtisanominen ja
tehtävän täyttö

158 §
Saapuneet pöytäkirjat

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

Sammonlahden seurakuntaneuvosto 3-2016
Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 6-2016
Lapsityön johtokunta 4-2016
Sairaalasielunhoidon johtokunta 3-2016
Ystävyysseurakuntatyöryhmän muistio 1.6.2016
Kulttuurityöryhmän muistio 19.5.2016
Lappeen seurakuntaneuvosto 5-2016

YKN:
Merkitään tiedoksi.
159 §
Saapuneet kirjeet

1. Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2016, kirkkolaki, kirkkojärjestys, kirkon vaalijärjestys ja kirkon säädöskokoelma 2016
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 10/2016, kentältä löydettyjen
suomalaisten sankarivainajien hautausjärjestelyt
3. Lappeenrannan kaupunki 1.7.2016, Kirkkokadun katusuunnitelman muutoksen hyväksyminen välillä ValtakatuKoulukatu
4. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A3/2016, kirkon alalle
sopimus, pesti-rekisterin päivitys
5. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, viranhoitomääräys
YKN:
Merkitään tiedoksi.

160 §
Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.
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1. Verotulot 1.1.-31.7.2016, talouden seuranta srky/hhr 1.1.31.7.2016
2. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 11/2016 sijoituksia 4 kpl,
12-16/2016 vapautus hautausmaksusta
YKN:
Merkitään tiedoksi.

162 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 1.9.2016

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 6 / 2016 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Lappeenrannassa

/

2016

___________________________________________
Kalle Rapi

_____________________________________________
Arto Varis

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa
5.9. – 19.9.2016, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2016
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______________________________________________
Irmeli Hakkarainen
talousjohtaja
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