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Aika
Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 – 19.49
Paikka
Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta
Läsnä
Eklund Juha
Heimonen Ulla
Hirvikallio Martta
Hovi Marja
Matikainen Matti
Moisio Eero
Rapi Kalle
Sientola Ilpo
Savolainen Katri
Tiimo Ilkka
Varis Arto

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

Pöyhönen Ilkka
Berg Pentti
Haikonen Hannu
Kalpio Tero
Lehtola Mika
Korpinen Jussi
Kupias Marjatta
Riuttaskorpi Ari
Teijo Kankkunen
Turtiainen Helena

YKV:n puheenjohtaja
kirkkoherra, Lauritsalan srk
kirkkoherra, Lappeenrannan srk
kirkkoherra, Joutsenon srk
kirkkoherra, Lappeen srk
henkilöstöpäällikkö
vs. viestintäpäällikkö
yhteisten työmuotojen edustaja
kiinteistöpäällikkö, kutsuttuna
pöytäkirjanpitäjä

Muut läsnäolijat

Poissa

Erämo Antti
Myllynen Petteri
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa
Mölsä Matti

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 110

LAPPEENRANNAN
YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO

Asialista / Pöytäkirja
8-2017

¤

SEURAKUNTAYHTYMÄ

Käsiteltävät asiat:
136 §
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 ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

137 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Matti Matikainen ja Petteri Myllynen.
Pj:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Matikainen ja Helena Puolakka.
138 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

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

139 §
Yhteisen kirkkovaltuuston kokousten 1-3/2017 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 1.2.2017, 5.4.2017 ja 31.5.2017 pidettyjen
kokousten pöytäkirjat laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi lukuun ottamatta 5.4.2017 pidetyn kokouksen § 24, josta on tehty
valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
YKN 30.8.2017/§139
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

140 §
Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen

Kai ja Kirsi Lindqvist ovat pyytäneet ennakkopäätöstä tontin vuokrasopimuksen jatkamista varten, pyyntö liitteenä. Tontti on Lappeenrannan kaupungin Hakalin kaupunginosassa Rkn 405-0360161-001 osoite Matinkatu 2, Lappeenranta.
Maanvuokrauslaki edellyttää vuokrasopimuksen päättyessä joko
lunastamaan kiinteistön tai jatkamaan sopimusta. Seurakuntayhtymällä ei ole intressejä kiinteistön lunastamiseen.
Tj sij:
Yhteinen kirkkoneuvosto sitoutuu jatkamaan vuokrasopimusta
vuokra-ajan päätyttyä maanvuokralain enimmäisajan (tällä hetkellä
30 vuotta). Vuokran suuruus lasketaan 2022 tontin hintatason mukaan.
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YKN 30.8.2017/§140
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
141 §
Lauritsalan virasto- ja asuinrakennuksen purkutyö

Lauritsalan virasto- ja asuinrakennus on purettava. Kiinteistötoimisto on kilpailuttanut purkutyön ohjeistuksen mukaisesti.
Tarjouspyyntö ja avauspöytäkirjat ovat liitteenä.
Koska purkutyö oli kiireellinen alueen tilanteen takia pyydettiin
YKN jäseniltä ennakkoon kannanottoa purkutyön aloittamiseen.
Ennakkoon purun välitöntä aloittamista kannatti 10 YKN:n jäsentä.
Tarjousvertailun perusteella Onnenpojat Oy on edullisin työn suorittaja (liitteenä).
Tj sij:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää purkutyön tekijäksi Onnenpojat
Oy:n. Valinnan perusteena edullisin tarjous.
YKN 30.8.2017/§141
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

142 §
Sähkön osto

Lappeenrannan seurakuntayhtymä on antanut Karjalan Erikoissuunnittelu Oy:lle tehtävän kilpailuttaa sähkön osto.
Karjalan Erikoissuunnittelu Oy/Matti Sakara on ilmoittanut kirjeellään 14.8. saadut tarjoukset. Liite
Tj sij:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä sähkönhankintasopimuksen Turun Energian kanssa kolmen vuoden ajaksi 1.1.201831.12.2020. Turun Energian tarjous oli edullisin.
YKN 30.8.2017/§142
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Tehonelikko Oy on irtisanoutunut vuokraamastaan liikehuoneistosta, irtisanomisilmoitus liitteenä. Tehonelikko anoo irtisanomisajan (6kk) vuokran vastaantuloa 2 kk:lla. Tehonelikko on asentanut
omalla kustannuksellaan ilmalämpöpumpun, keittiökalusteet, astianpesukoneen ja jenkkikaapin. Jos 2 kk vastaantulo hyväksytään
jää em. irtaimisto muutostöineen seurakuntayhtymälle.
Tj sij:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä irtisanomisajaksi 4 kk,
vuokrasopimus päättyy 12.11.2017.
YKN 30.8.2017/§143
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

144 §
Vuokran alennuksen jatkaminen

Lappeenrannan seurakuntayhtymä on 25.8.2016 tehnyt vuokrasopimuksen Fysio-Eskola Oy:n kanssa (1.620,00 € kuukaudessa) ja
päättänyt vuodeksi alennetun vuokrasopimuksen (900,00 € kuukaudessa) YKN3-30.3.2016 § 70.
Fysio Eskola on anonut vuokran alennuksen jatkamista vielä vuodella eteenpäin. Anomus liitteenä. Liikkuminen katutason liikehuoneiston alueella ei ole lisääntynyt odotusten mukaisesti. Osa
Marianaukion liikkumisesta on edelleen estetty. Kaupunki ei ole
tehnyt vielä päätöstä millainen liikkuminen ja liikenne sallitaan
tulevaisuudessa. Todennäköisesti rakentamisesta aiheutuvat rajoitteet poistuvat ja päätökset liikkumisesta ja liikenteestä tehdään 6
kk kuluessa.
Tj sij:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa vuokranalennusta 6 kk:lla
1.9.2017-28.2.2018 liikkumisen ja liikenteen rajoitteiden takia.
Kuukausivuokra on 900,00 €.
YKN 30.8.2017/§144
YKN:
Tj:n sijainen muutti esitystä niin, että tämä pykälä otetaan uudelleen valmisteluun ja YKN päättää asian seuraavassa kokouksessa
20.9.2017.
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Seurakuntakeskusten emäntä on tehnyt esityksen osa- aikaisen
(65%) vahtimestari suntion tehtävän täyttämisestä. Esitys liitteenä.
Seurakuntakeskusten toiminnan varmistaminen edellyttää riittävää
määrää pysyviä työntekijöitä. Jatkuva ja liiallinen tarvittaessa töihin tulevien työntekijöiden käyttö ei ole hyvän hallinnon mukaista.
Palkkakustannukset eivät kasva mutta tehtävää pystytään hoitamaan pysyvämmällä työntekijällä.
Hp:
Esitetään YKN:lle hyväksyttäväksi osa- aikaisen työntekijän hakeminen ja tehtävän täyttäminen 1.1.2018. Palkka 401 (65%) 75 h / 3
viikon jaksotyö.
HAJ 22.8.2017/§28
HAJ:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tj sij:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää täyttää tehtävän HAJ esityksen
mukaisesti 1.1.2018 alkaen.
YKN 30.8.2017/§145
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

146 §
Vuosilomat

Henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen,
20.-27.10.2017 6 pv, jää 10 pv
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosiloman lomaanomuksen mukaisesti.
YKN 30.8.2017/§146
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Lappeenrannan seurakunnan diakonian viranhaltija Hanna Korkalainen on sanoutunut irti virastaan siten, että virkasuhde päättyy
30.9.2017. Kyseessä on yhtymän virka, sijoituspaikkana Lappeenrannan seurakunta.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää diakonissa Hanna Korkalaiselle
eron Lappeenrannan seurakunnan diakonian virasta siten, että virkasuhde päättyy 30.9.2017.
YKN 30.8.2017/§147
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

148 §
Diakonian viran täyttäminen
Lappeenrannan seurakunnassa

Koska diakonian viran vakinainen haltija on sanoutunut irti virastaan, on seurakunnan diakoniatyön toteuttamiseksi syytä täyttää
virka vakinaisesti.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa Lappeenrannan seurakunnan seurakuntaneuvostolle luvan hoitaa seurakunnan diakonian viran täytön valmistelut mahdollisimman pikaisesti.
YKN 30.8.2017/§148
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

149 §
Lastenohjaajan anomus työajan
lyhennyksestä
150 §
Palautepyyntö seurakunnille,
seurakuntayhtymille ja hiippakunnille koskien kirkolliskokouksen tekemiä kirkon tulevaisuuteen liittyviä linjauksia

Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2017. Päätös sisältää 17 kirkkohallitukselle kohdistettua
toimenpidepyyntöä. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan kirkkohallituksen tulee kuulla seurakuntia ja hiippakuntia uudistuskokonaisuuden keskeisistä sisällöistä ennen tarkemman etenemissuunnitelman laadintaa.
Palautelomake (liite) on rakennettu päätöksen alakohtien mukaisesti. Jokainen alakohta ja sen tausta on ensin esitelty lyhyesti ja
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sen jälkeen seuraa asiakokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Palautelomakkeessa toimenpidepyynnöt on ryhmitelty neljään
osaan:
1) kirkkohallitukselta pyydetyt esitykset
2) kirkkohallitukselta pyydetyt selvitykset
3) toimintaan ja toimintakulttuuriin liittyvät asiat
4) keskusrahastomaksun alentaminen
Palautteen antajana toimii seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto ja hiippakunnan osalta hiippakuntavaltuusto tai tuomiokapituli. Seurakuntayhtymiä ja hiippakuntia pyydämme soveltamaan lomaketta omaan kontekstiinsa sopivaksi.
Vastausaika päättyy perjantaina 8.9.2017. Vastaukset raportoidaan
marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle.
Toivomme, että jokainen seurakunta ja hiippakunta antaisi palautetta tästä kirkon tulevaisuuteen keskeisesti liittyvästä linjauskokonaisuudesta.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käy palautelomakkeen keskustellen lävitse ja muodostaa mielipiteensä.

YKN 30.8.2017/§150
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli ja käsitteli Kirkkohallituksen
palautelomakkeen. Vastaukset liitteenä.
151 §
Muut mahdolliset asiat
152 §
Saapuneet pöytäkirjat

Muita asioita ei ollut.

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

Joutsenon seurakuntaneuvosto 3-2017
Lappeen seurakuntaneuvosto 4 ja 5-2017
Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 5-2017
Sammonlahden seurakuntaneuvosto 4-2017
Lapsityön johtokunta 3-2017
Ystävyysseurakuntatyöryhmä 3-2017

YKN: Merkittiin tiedoksi
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1. Lausuntopyyntö entisen osuuspankin korttelin asemakaavan muutos ja tonttijako
2. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeistus siirtymisestä sähköiseen asiakirjahallintoon
3. Etelä-Suomen Aluehallintoviraston kuulutus ympäristöluvan myöntämisestä kloraattitehtaan laajentamiseksi
4. Kirkkohallituksen yleiskirje 10/2017
5. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A7/2017
YKN: Merkittiin tiedoksi

154 §
Tiedoksi

1. Verotulot 1.1.-31.7.2017, talousarvion toteutuminen
srky/hhr 1.1.-31.7.2017
2. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 20/2017 sijoitukset,
21/2017 pakettiauton vaihto/hankinta (HHR), 22-24/2017
vapautus hautausmaksusta, 25/2017 Tarvittaessa työhön
kutsuttavat työntekijät, 26/2017 Vapautus hautamaksusta.
3. Seuraavat YKN:n kokoukset ovat 20.9.2017, 18.10.2017,
15.11.2017 sekä YKN-seminaari la 23.9.2017.

YKN: Merkittiin tiedoksi
155 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n
§ 24 mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.49

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 31.8.2017

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 8 / 2017 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa

/

2017

___________________________________________
Matti Matikainen

_____________________________________________
Helena Puolakka

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 4.9. – 18.9..2017, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2017

_____________________________________________
Kari Virtanen
vs talousjohtaja
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