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Käsiteltävät asiat:
1§
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.

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 2

LAPPEENRANNAN
YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO

Asialista / Pöytäkirja
1-2017

¤

SEURAKUNTAYHTYMÄ

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.
2§
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.

3§
Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
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YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi niin, että käsitellään § 19
ensimmäisenä.
Kohtaan muut asiat Antti Erämon kysymys sähköpostijärjestelmästä.
4§
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi
2017-2018

KJ 8:2
”Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa.”
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys § 14
”Milloin enemmistövaali toimitetaan umpilipuin, valtuuston puheenjohtajan on kutsuttava vähintään kaksi valtuutettua avustamaan vaalitoimituksessa.”
KL 7:4
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Seurakunnan toimielimessä äänestetään esityksestä ja kaikista
kannatetuista vastaehdotuksista asettamalla kaksi kerrallaan vastakkain siten, että ”jaa” ja ”ei” ilmaisee enemmistön kannanoton.
Vaalit toimitetaan enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa on kuitenkin noudatettava suhteellista
vaalitapaa, jos sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että he
suhteellisessa vaalissa voisivat saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan.”
KJ 7:5, 1,2
”Kirkkolain 7 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettua suhteellista
vaalia toimitettaessa noudatetaan soveltuvin osin seurakuntavaalien suhteellista vaalitapaa koskevia säädöksiä. Suhteellinen vaali ja
vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin.”
(Enemmistövaali suoritetaan suljetuin lipuin yhdenkin vaatiessa ja
jos valittavia on useita, lippujen käyttäminen on lähes välttämätöntä.)
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle puheenjohtajan valitsemista vuosiksi 2017–2018.
YKN 18.1.2017/§4
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YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
5§
Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2017-2018

KJ 8:2
”Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa.”
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle varapuheenjohtajan valitsemista
vuosiksi 2017–2018.
YKN 18.1.2017/§5
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6§
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi
2017-2018

KL 10:2
”Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.”
KJ 10:10
”Yhteisen kirkkoneuvoston jäseninä ovat tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja ja yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja
sekä vähintään 5 ja enintään 15 muuta jäsentä sen mukaan kuin
ohjesäännössä määrätään. Varapuheenjohtajaksi ei saa valita seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa.”
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö § 2
”Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan yhteisessä
kirkkovaltuustossa toimikauden 1 ja 3 vuoden tammikuussa siten,
että ensiksi valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
ja sitten muut jäsenet”.
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Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valitsemista vuosiksi
2017–2018
YKN 18.1.2017/§6
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
7§
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten valinta vuosiksi 20172018

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö § 1
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 12
jäsentä. Seurakunnittain jäsenmäärä jakautuu seuraavasti:
Joutsenon seurakunta
Lappeenrannan seurakunta
Lappeen seurakunta
Lauritsalan seurakunta
Sammonlahden seurakunta

2 jäsentä
4 jäsentä
2 jäsentä
2 jäsentä
2 jäsentä

Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vaalin suorittamista yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten valitsemiseksi
vuosiksi 2017-2018.
YKN 18.1.2017/§7
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
8§
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi 20172018

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö §3
”Kun edellä 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet."
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vaalin suorittamista yhteisen kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten valitsemiseksi vuosiksi 2017-2018.
YKN 18.1.2017/§8
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YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
9§
Varajäsenen valinta yhteisen
palvelun johtokuntaan

Yhteisen palvelun johtokunnan varajäsen Elsa Silvennoinen on
kuollut 3.11.2016. Hän oli johtokunnassa Helinä Lahti-Kurpan
henkilökohtainen varajäsen. Hänen tilalleen tulee valita uusi varajäsen yhteisen palvelun johtokuntaan.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se valitsee uuden henkilön Helinä Lahti-Kurpan henkilökohtaiseksi
varajäseneksi yhteisen palvelun johtokuntaan.
YKN 18.1.2017/§9
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10 §
Ero luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi

Päivi Kangaspunta on pyytänyt eroa luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi 19.12.2016 alkaen. Hänen menetettyään vaalikelpoisuutensa on hänen tilalleen valittava uusi jäsen yhteiseen
kirkkovaltuustoon. Yhteinen kirkkoneuvosto valitaan uudelleen
yhteisen kirkkovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se myöntää eron luottamustoimista Päivi Kangaspunnalle ja kutsuu
yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi uuden luottamushenkilön.
YKN 18.1.2017/§10
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11 §
Sivutoimilupa-anomus

Perheasian neuvottelukeskuksen johtava perheneuvoja Pirkko Varis ja sairaalasielunhoitaja Pia Haikonen anovat sivutoimilupaa toimiakseen sielunhoito- ja identiteettiryhmien ohjaajana
Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologisen osaston
opiskelijoille, jotka suorittavat opiskeluunsa kuuluvaa työharjoittelua Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakunnissa 9.1. –
26.2.2017.
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Tänä vuonna sielunhoito- ja identiteettiryhmiä ohjaa poikkeuksellisesti kaksi viranhaltijaa, koska suunnitelmissa on ryhmäohjaajan
vaihtuminen ensi vuodelle.
Pirkko Varis ja Pia Haikonen ilmoittavat, ettei sivutoimen hoitaminen häiritse heidän päätoimiensa hoitoa.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää sivutoimiluvat Pirkko Varikselle ja Pia Haikoselle heidän anomuksensa mukaisesti.
YKN 18.1.2017/§11
YKN:
Arto Varis ja Hannu Haikonen jääväsivät itsensä (osallisuusjäävi) ja
poistuivat kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Sivutoimiluvat myönnettiin esityksen mukaisesti.
12 §
Toimistosihteerin tehtävän täyttäminen

Joutsenon seurakunnan toimistosihteeri Riika Muuronen on irtisanoutunut Joutsenon seurakunnan toimistosihteerin tehtävästä
1.12.2016 alkaen. Toimistosihteeri työskentelee Joutsenon seurakunnan seurakuntatoimistossa 80% viikkotyöajalla. Tehtäviin kuuluvat seurakuntatoimiston ja keskusrekisterin toimistosihteerin
tehtävät ja kirkollisiin toimituksiin kuuluva asiakaspalvelu ja toimistotyö.
Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvosto näkee toimistosihteerin tehtävän keskeisenä asiakaspalvelussa ja kirkkoherran ja seurakuntasihteeri tehtävien hoidon mahdollistamisessa.
Näillä perustein seurakuntaneuvosto pyytää (12.12.2016/95§) yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää toimistosihteerin tehtävä
1.3.2017 alkaen.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvostolle luvan täyttää Joutsenon seurakunnan seurakuntatoimiston toimistosihteerin tehtävä 1.3.2017 alkaen.
YKN 18.1.2017/§12
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Lappeen seurakunnan kanttori Sauli Ruskeepää on irtisanoutunut
virastaan 1.7.2017 alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta.
Kanttorin virka on tarpeen seurakunnan jumalanpalveluselämän,
kirkollisten toimitusten ja musiikkikasvatuksen ja musiikkitoiminnan vuoksi.
Lappeen seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta
lupaa täyttää Lappeen seurakunnan vapautunut kanttorin virka.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa Lappeen seurakunnan seurakuntaneuvostolle luvan täyttää auki tuleva kanttorin virka 1.7.2017 alkaen.
YKN 18.1.2017/§13
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

14 §
Lappeen seurakunnan kappalaisen viran täyttäminen

Lappeen seurakunnan kappalainen, rovasti Timo Rosqvist on irtisanoutunut Lappeen seurakunnan kappalaisen virasta 1.12.2016
lukien.
Kappalaisen virka Lappeen seurakunnassa on tarpeen jumalanpalvelusten toimittamisen, sakramenttien jakamisen, muiden kirkollisten toimitusten, kristillisen kasvatuksen ja sielunhoidon toteutumisen vuoksi.
Lappeen seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää Lappeen seurakunnan vapautunut
kappalaisen virka.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa Lappeen seurakuntaneuvostolle
luvan täyttää Lappeen seurakunnan vapautunut kappalaisen virka.
YKN 18.1.2017/§14
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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15 §
Lastenohjaajan hoitovapaan sijaisuuden täyttäminen
16 §
Talousjohtajan seuraajan valinnan valmistelu

Talousjohtajan valintaa valmisteleva työryhmä kokoontui loppusyksystä 2016 kaksi kertaa. Toinen kokous oli 14.11.2016. Työryhmä keskusteli rakentavassa hengessä ja päätyi esittämään yhteiselle kirkkoneuvostolle että;
1. Talousjohtajan virka täytetään, virka on tärkeä ja keskeinen
seurakuntayhtymän virka.
2. Seurakuntayhtymälle haetaan nykyisen johtosäännön mukaista talousjohtajaa.
3. Haussa tärkein kriteeri on talousosaaminen. Muita kriteereitä ovat yhteistyökyky, vuorovaikutustaidot, muutosjohtamisvalmius, seurakuntahallinnon tuntemus ja valmius toimia seurakunnan työssä.
4. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää haastattelutyöryhmän:
YKV:n pj. Ilkka Pöyhönen, YKN:n pj. Juha Eklund, HAJ:n
pj. Unto Kiljunen, YKN:n varapj. Marja Hovi ja valtuutettu
Ahti Manninen.
Valintaprosessin aikatauluksi työryhmä esittää:
1. Virka on haettavana tammi-helmikuun vaihteessa.
2. Haastattelut ja psykologinen testi helmikuussa, psykologiseen testiin valitaan enintään 3-4 hakijaa.
3. Valinnan lopullinen valmistelu huhtikuun alussa ja sitten
asian käsittely: HAJ 11.4., YKN 19.4. ja YKV ylimääräinen
kokous 26.4.
Lisäksi työryhmä pitää tärkeänä, että uusi talousjohtaja työskentelee 1-2 viikkoa yhdessä nykyisen talousjohtajan kanssa ja aloittaa
työt virkaatekevänä nykyisen talousjohtajan jäädessä pois tehtävistään.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtajan valintaa valmistelleen työryhmän suunnitelman ja julistaa talousjohtajan viran
haettavaksi 10.2. mennessä.
YKN 18.1.2017/§16
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YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi talousjohtajan valintaa valmistelleen työryhmän suunnitelman ja julistaa talousjohtajan viran
haettavaksi 10.2. mennessä seuraavin lisäyksin:
1. Talousjohtajan virka täytetään, virka on tärkeä ja keskeinen
seurakuntayhtymän virka.
2. Seurakuntayhtymälle haetaan nykyisen johtosäännön mukaista talousjohtajaa.
3. Haussa tärkein kriteeri on talousosaaminen. Muita kriteereitä ovat yhteistyökyky, vuorovaikutustaidot, muutosjohtamisvalmius, julkishallinnon tuntemus ja valmius toimia
seurakunnan työssä. Seurakuntahallinnon tuntemus katsotaan eduksi.
4. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää haastattelutyöryhmän:
YKV:n pj. Ilkka Pöyhönen, YKN:n pj. Juha Eklund, HAJ:n
pj. Unto Kiljunen, YKN:n varapj. Marja Hovi ja valtuutettu
Ahti Manninen. Haastattelutyöryhmään valittiin lisäksi
henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen.
17 §
Palvelevan Puhelimen johtosääntö

Lappeenrannan ja Imatran rovastikuntien ev.lut. seurakunnat ylläpitävät Palvelevaa puhelinta osana Lappeenrannan seurakuntayhtymän toimintaa. Toiminnan hallinnollinen isäntäseurakunta on
Joutsenon seurakunta, jonka toiminta- ja taloussuunnitelman osana
ovat Palvelevan puhelimen asiat.
Palveleva puhelin toimii valtakunnallisten ja kansainvälisten periaatteiden mukaisesti. Työ on kirkon sielunhoito- ja diakoniatyötä,
joka perustuu Kirkkolakiin.
Palveleva puhelin tarjoaa soittajille mahdollisuuden välittömän
henkilökohtaisen avun saamiseen päivystäjän kautta, joka palvelee
häntä riippumatta hänen tilanteestaan, mielipiteistään tai suhteestaan kirkkoon. Palvelu toteutetaan valtakunnallisesti sovitun palveluajan sisällä.
Palvelevalla puhelimella on tukiryhmä, joka kootaan palvelua ylläpitävien seurakuntien edustajista ja jäsenet nimeää Joutsenon seurakuntaneuvosto. Tukiryhmän kokouksista laaditaan muistioita.
Palvelevan puhelimen kustannuksista vastaavat tähän johtosääntöön ja sen mukaiseen toimintaan sitoutuneet Lappeenrannan ja
Imatran rovastikuntien seurakunnat jäsenmäärien mukaisessa suhteessa.
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Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat kukin hyväksyneet ohjesäännön.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
Lappeenrannan ja Imatran rovastikuntien alueen Palvelevan puhelimen uudistetun johtosäännön (liite) hyväksymistä ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän sitoutumista sen mukaiseen toimintaan.
YKN 18.1.2017/§17
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
18 §
Oppilaitospastorin valinta

Lappeenrannan seurakuntayhtymän I oppilaitospastorin virkaa
haki määräaikaan mennessä 20 hakijaa (kooste liitteenä). Valintaa
valmisteleva työryhmä kävi hakemukset lävitse ja valitsi haastatteluun seitsemän hakijaa: Susanna Hankanen (Lpr), Matleena Ikonen
(Nivala), Mathias Junell (Taipalsaari), Kukka-Maaria Kalpio (Lpr),
Sari Kosonen (Lpr), Antti Tullinen (Rautjärvi) ja Mikko Wirtanen
(Kouvola).
Haastattelut suoritetaan maanantaina 16.1. Haastattelujen jälkeen
työryhmä tekee esityksen YKN:lle. Esitys lähetetään sähköpostiviestinä maanantaina. Kokouksessa on käytettävissä kaikkien hakijoiden hakemukset.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee I oppilaitospastorin virkaan
haastattelutyöryhmän esittämän henkilön ja hänen kieltäytymisensä varalle varahenkilön.
YKN 18.1.2017/§18
YKN:
Tero Kalpio jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Haastattelutyöryhmän esitys:
Hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen, sopivuuden ja haastatteluissa esiin tulleiden näkökulmien perusteella työryhmän yksimielinen esitys on, että virkaan valitaan Susanna Hankanen ja varalle
Mikko Wirtanen.
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Asia hyväksyttiin haastattelutyöryhmän esityksen mukaisesti.
19 §
Leasingsopimus kiinteistötoimen autosta

Kiinteistötoimen kahden pakettiauton (Fiat ja Renault) tilalle on
kiinteistötoimi etsinyt sopivia autoja hankittavaksi leasingsopimuksella.
Liitteenä selvitys hankintamenettelystä, tarjous saatiin 4 autosta
(Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Opel Vivaro ja Mercedes Benz
Sprinter).
Talousjohtajan päätöksellä toinen 60 kk leasingsopimus tehtiin
Opel Vivarosta, arvo sopimuskaudelta 26.478,60/alv 0%.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että kiinteistötoimeen hankintaan toiseksi autoksi Mercedes Benz Sprinter leasingsopimuksella,
60 kk. Huoltoleasingin arvo sopimusajalta on 40.183,80 euroa/alv
0% liitteessä mainittujen valintakriteerien perusteella.
YKN 18.1.2017/§19
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

20 §
Vuosilomat 2016-2017

Hautaustoimenpäällikkö Jukka Nikunen, 38 pv
16.1.-20.1.2017 5 pv
Talousjohtaja Irmeli Hakkarainen, 38 pv
8.-17.5.2017 8 pv
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosiloman lomaanomuksen mukaisesti.
YKN 18.1.2017/§20
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

21 §
Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2017

Vuoden 2017 talousarviossa on varattu yhteisen kirkkoneuvoston
myönnettäväksi henkilöstökoulutukseen määrärahaa 33.400 euroa.
Sammonlahden seurakunnan kehittämissuunnitelmaa ei ole vielä
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toimitettu yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Liitteenä Lauritsalan seurakunnan kehittämissuunnitelma vuodelle
2017.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Lauritsalan seurakunnan kehittämissuunnitelman vuodelle 2017 yhteensä 5.389,32
euroa.
YKN 18.1.2017/§21
YKN:
Lauritsalan seurakunnan kehittämissuunnitelma merkittiin tiedoksi.
22 §
Joutsenon seurakunnan projektirahaston perustaminen

Lappeenrannan seurakuntayhtymän ns. vapaissa varoissa on seurakunnilla ja yhteisillä tehtäväalueilla varoja, joiden käytöstä ja kartuttamisesta on erilliset menettelyohjeet.
Joutsenon seurakunta esittää perustettavaksi projektirahaston ja
sille säännöt, seurakuntaneuvoston esitys 12.12.2016/§96, liite.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Joutsenon seurakunnalle projektirahaston vapaille varoille liitteen mukaisin säännöin.
YKN 18.1.2017/§22
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

23 §
Hallituskatu 39 rakennusten
lunastaminen

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.
Entisen vuokralaisen kanssa ei ole päästy yksimielisyyteen lunastushinnasta, joten yhteinen kirkkoneuvosto määritteli lunastushinnaksi 87.000 euroa sekä vuokran suuruudeksi 18.7.2014 alkaen
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2.115 euroa/vuosi (30.3.2016/§72).
Etelä-Karjalan käräjäoikeus on antanut tuomion asiassa 1.12.2016.
Lunastushinnaksi on määrätty 125.000 euroa ja Milja Jarvan kuolinpesä on velvoitettu maksamaan tontinvuokraa 17.7.2014 alkaen
660 euroa kultakin vuodelta. Asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Hallituskatu 39 rakennuksista seurakuntayhtymä maksaa
Etelä-Karjalan käräjäoikeuden määräämän hinnan 125.000 euroa
lunastushintana ja perii Milja Jarvan kuolinpesältä tontinvuokraa
17.7.2014 alkaen 660 euroa/vuosi, josta lasketaan vuokralaisen
hyväksi 14.1.2016 oma-aloitteinen maksu 957,10 euroa.
YKN 18.1.2017/§23
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
24 §
Muistolaatan siirtäminen Lepolan uurnapuistossa

Lepolan uurna-alueella on yhteismuistomerkit, joihin muistolaatat
kiinnitetään. Tanja Karppinen anoo lupaa siirtää äitinsä nimilaatan
vuodelta 2014 vuonna 2016 kuolleen isänsä kanssa rinnakkain.
Liitteenä hakijan esitys siirrosta.
Hautatoimessa on asiaa selvitetty ja yhteisen kirkkoneuvoston tulee tehdä asiasta yhdenmukainen ja tasapuolinen ratkaisu, jotta
omaiset eivät joudu eriarvoiseen asemaan eri uurna-alueilla, liite.
Lisäksi tulee ottaa huomioon muistomerkin mahdollinen vaurioituminen mikäli siirtoja jouduttaisiin tekemään vuosien aikana useita kertoja saman laatan kohdalla. Yhteismuistomerkin käytön tarkoitus on ettei synny ajatusta hautapaikasta.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että hakijan esittämää Lepolan
uurna-alueen yhteismuistomerkissä olevaa muistolaattaa ei siirretä,
vaan muistolaatat kiinnitetään tilausjärjestyksessä kiviliikkeen toimesta.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntayhtymän
kaikilla hautausmailla sijaitsevien uurnahauta-alueiden nimilaattojen siirtoon ei anneta omaisille lupaa, vaan muistolaatat kiinnitetään tilausjärjestyksessä ao. muistomerkkiin.
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YKN 18.1.2017/§24
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
25 §
Lappeenrannan kirkkosaliin ja
kirkon alasaliin kiinteiden videotykkien hankinta

Lappeenrannan seurakuntaneuvosto esittää, että Lappeenrannan
kirkon alasalin ja kirkkosalin kiinteiden videotykkien hankinta
rahoitetaan siten, että seurakunta sitoutuu alittamaan käyttötalousbudjettina 15.840 eurolla ja vastaava summa siirretään investointiosaan. Liite.
Taloussääntö 5§
”Talousarvion muutokset on esitettävä yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana.”
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
Lappeenrannan seurakuntaneuvoston esityksen mukaisesti, että
vuoden 2016 investointiosaan lisätään 15.840 euroa Lappeenrannan kirkkosaliin ja kirkon alasaliin kiinteiden videotykkien hankintaan. Lappeenrannan seurakunta sitoutuu alittamaan vastaavalla
summalla vuoden 2016 käyttötalousbudjetin.
YKN 18.1.2017/§25
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

26 §
Erityisnuorisotyönohjaajan viran
täyttäminen

Lappeenrannan seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön toinen virka vapautui viranhaltijan irtisanouduttua 1.11.2016 alkaen. Erityisnuorisotyön jatkuvuuden kannalta oli syytä täyttää vapautuva
virka mahdollisimman nopeasti. Yhteisen palvelun johtokunta on
valmistellut viran täytön.
Hakijoita virkaan oli 12 joista kolme haastateltiin 4.1.2017 (liitteenä hakijakooste). Haastattelijoina toimivat, yhteisen palvelun johtokunnan vastuukirkkoherra Hannu Haikonen, puheenjohtaja Petteri Myllynen, johtokunnan jäsen Eino Heinola, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja johtokunnassa Matti Mäkirinta ja erityisnuorisotyönohjaaja Juho Karjalainen.
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Keskustelun jälkeen yhteisen palvelun johtokunta esittää valittavaksi Lappeenrannan seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön virkaan Paula Seppästä.
Hänen kanssaan on sovittu aloituspäivämääräksi 1.2.2017.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee yhteisen palvelun johtokunnan
esityksen mukaisesti Lappeenrannan seurakuntayhtymän erityisnuorisotyönohjaajan virkaan Paula Seppäsen. Virkaan valitun tulee
esittää lääkärintodistus ja rikosrekisteriote. Virassa on kuuden
kuukauden koeaika. Viran vaativuusryhmä on 503.
YKN 18.1.2017/§26
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
27 §
Muut mahdolliset asiat

28 §
Saapuneet pöytäkirjat

Antti Erämo teki aloitteen yhteiselle kirkkoneuvostolle:
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet voisivat ottaa kokouskutsut vastaan myös henkilökohtaisiin sähköposteihinsa niin halutessaan.

1. Lappeen seurakuntaneuvosto 8 ja 9-2016
2. Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 9 ja 10-2016
3. Lapsityön johtokunta 6 ja 7-2016
4. Lauritsalan seurakuntaneuvosto 7 ja 8-2016
5. Ystävyysseurakuntatyöryhmän muistio 6-2016
6. Kulttuurityöryhmä 4-2016
7. Sammonlahden seurakuntaneuvosto 4-7/2016
8. Oppilaitostyön työryhmän muistio 8.11.2016
9. Kiinteistöasiain johtokunta 1/2017
10. Joutsenon seurakuntaneuvosto 7 ja 8/2016
YKN: Merkitään tiedoksi

29 §
Saapuneet kirjeet

1. Kirkkohallituksen yleiskirje 19/2016 Jokainen seurakunta
voi olla liikkuva seurakunta
2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A6/2016 Luottamusmieskurssit
3. Lappeenrannan kaupunki 14.11.2016, rakennusrasitteen
perustaminen
4. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A7/2016, luontaisetujen verotusarvot ja matkakustannusten korvausmää-
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rät 1.1.2017 lukien
Kirkkohallituksen yleiskirje 20/2016, Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi
Maanmittauslaitos, toimitusnumero 2016-541128, virheen
korjaus
Lappeenrannan kaupunki 16.12.2016, Lönnrotin- ja Mannerheiminkadun asemakaavan ja tonttijaon muutos
Lappeenrannan kaupunki 27.12.2016, naapureiden kuuleminen rakennuslupahakemuksesta koskien Ilottulantie
53400 Lappeenranta

YKN: Merkitään tiedoksi
30 §
Tiedoksi

1. Verotulot 1.1.-31.12.2016, talousarvion toteutuminen
srky/hhr 1.1.-30.11.2016
2. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 28-29-30/2016 vapautusanomus hautauskulusta, 31/2016 tarvittaessa tulevat
työntekijät, 1/2017 suunnittelu ja konsultointityöt, 2/2017
leasing-auton hankinta kiinteistötoimeen
3. Mäkelä Erkki Rauha, naapurin kuuleminen
4. Johtavan perheneuvojan päätöspöytäkirjat 1-12/2016
5. Maanomistajan lupa / Kansallinen endurokilpailu 2017
YKN: Merkitään tiedoksi

31 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n
§ 24 mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.39.

Lappeenrannassa 19.1.2017

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
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Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 1 / 2017 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa

/

2017

___________________________________________
Antti Erämo

_____________________________________________
Martta Hirvikallio

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 23.1. – 6.2.2017, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2017

_____________________________________________
Irmeli Hakkarainen
talousjohtaja
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