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Käsiteltävät asiat:

182 §
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 päättä-
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mällä 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.
183 §
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.
YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Matikainen ja Matti Mäkirinta.

184 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
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YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Lisäksi otetaan käsittelyyn 198 §: Irtisanoutuminen erityisnuorisotyön ohjaajan virasta
185 §
Irtisanoutuminen nuorisotyön
ohjaajan virasta

Antero Sjöblom on irtisanoutunut 4.10.2016 Lappeenrannan seurakuntayhtymän 5. nuorisotyönohjaajan virasta (sijoituspaikka
Lappeenrannan seurakunta). Hän on tällä hetkellä virkavapaalla,
joka kestää 31.12.2016 saakka. (liite)
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Antero Sjöblomille hänen anomuksestaan eron Lappeenrannan seurakuntayhtymän 5. nuorisotyönohjaajan virasta (sijoituspaikka Lappeenrannan seurakunta)
1.1.2017 alkaen.
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa Lappeenrannan seurakuntaneuvostolle luvan viran täyttämiseen.
YKN 26.10.2016/§185
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

186 §
Veteraanilehto

Lappeenrannan Sotaveteraanit ry, Lappeenrannan Rintamaveteraanit ry ja Sotainvalidien Veljesliiton Lappeenrannan osasto ry
ovat 13.10. istuttaneet Lepolan hautausmaalle Veteraanitammen.
Asiaa on hoitanut seurakuntayhtymän puolesta hautaustoimen
päällikkö Jukka Nikunen.
Järjestöt esittävät kyseisen alueen nimeämistä Veteraanilehdoksi.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää nimetä Lappeenrannan Sotaveteraanit ry, Lappeenrannan Rintamaveteraanit ry ja Sotainvalidien
Veljesliiton Lappeenrannan osasto ry esityksen mukaisesti Lepolan
hautausmaan osaston 15 Veteraanilehdoksi.
YKN 26.10.2016/§186
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Rauno Miettinen on muuttanut pois Lappeenrannasta ja menettänyt näin vaalikelpoisuutensa seurakuntayhtymän luottamushenkilön tehtäviin. Hän on ollut Joutsenon seurakuntaneuvoston, yhteisen kirkkovaltuuston ja lapsityön johtokunnan jäsen.
Hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon tulee kutsua ja lapsityön johtokuntaan valita uusi henkilö.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
Rauno Miettiselle myönnetään ero seurakuntayhtymän luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää edelleen, että yhteinen kirkkovaltuusto kutsuu uuden edustajan ja valitsee lapsityön johtokuntaan
uuden jäsenen hänen tilalleen.
YKN 26.10.2016/§187
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

188 §
Viestintäohjelma

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on voimassa oleva viestintästrategia vuosille 2015-2016.
Viestinnän henkilöstön ja viestintätyöryhmän toimesta on laadittu
Usko ja hyvän tekeminen strategian mukaisesti Viestintäohjelma
2017-2019. Viestintäohjelma on seurakuntayhtymän sisäisen ja
ulkoisen viestinnän toimintaohje, joka suuntaa viestinnän toteuttamista strategian asettamien painopisteiden ja viestinnän kasvavien haasteiden mukaan. Viestintäohjelma käsiteltiin johtoryhmässä
5.10.2016. (liite)
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee Lappeenrannan seurakuntayhtymän uuden viestintäohjelman ja esittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seurakuntayhtymän sisäisen ja ulkoisen
viestinnän perusteita ohjaavana asiakirjana.
YKN 26.10.2016/§188
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Viestintätyöryhmä on valmistellut viestintätiimin työntekijöiden
uudet tehtävänkuvaukset.
Tavoitteena on ollut selkiyttää viestinnän työntekijöiden tehtävien
jakoa. Johtoryhmä on käsitellyt tehtävänkuvaukset ja hyväksynyt
ne kokouksessaan 14.9.2016. Tehtävänkuvien tarkennukset ja
niihin sisältyvät tehtävänimikkeiden muutokset eivät vaikuta tehtävien palkkaukseen.
Liitteenä voimassa olevat johtosäännöt sekä uudistettavat tehtävänkuvaukset. liitteet
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä olevat viestinnän tehtävänkuvaukset ja johtosääntöihin tehtävät tehtävänimekkeiden
muutokset.
Viestintäsihteerin ja viestintäpäällikön tehtävänkuvaukset hyväksytään sekä viestintäpäällikön viran johtosääntö lähetetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
YKN 26.10.2016/§189
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

190 §
Seurakuntayhtymän viestintätyöryhmän jäsenen sijainen

Lauritsalan seurakunnan seurakuntayhtymän viestintätyöryhmän
edustaja Olli Kuivalainen on estynyt hoitamaan luottamustehtäviään ajalla 25.8.2016 – 14.7.2018. Estyminen ei aiheuta vaalikelpoisuuden menettämistä. Lauritsalan seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää seurakuntayhtymän viestintätyöryhmään Olli Kuivalaisen estyneenä olon ajalle Antti Taipaletta.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää seurakuntayhtymän viestintätyöryhmään Olli Kuivalaisen estyneenä olon ajalle 25.8.201614.7.2017 Antti Taipaleen.
YKN 26.10.2016/§190
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Lappeenrannan seurakuntayhtymän kansainvälisen vastuun sihteeri Jari Berg anoo lupaa osallistua Seurakunta maahanmuuttajan
kotina koulutuksen 2. jaksoon, joka toteutetaan Oulussa 7.9.2.2017. Koulutus on tarkoitettu monikulttuurisessa/kansainvälisessä työssä toimiville työntekijöille ja vastuunkantajille sekä muille kiinnostuneille. Sisältöinä muuttavien perheiden
kokemukset ja elämän vaiheisuus, kansainvälisen suojelun mekanismit ja oleskeluluvat, seurakunnan rooli ja tehtävä kotoutumisen
tukena, maahanmuuttajatyön menetelmät, sijaistraumatisoitumisen
riski ja työssä jaksaminen.
Koulutuksen sisältö huomioiden koulutus on erittäin tarpeellinen
Jari Bergin uudessa tehtävässä.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Jari Bergille luvan osallistua
hänen anomaansa Seurakunta maahanmuuttajan kotina koulutuksen 2. jaksoon.
YKN 26.10.2016/§191
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

192 §
Kirkollisten ilmoitusten, laatikkoilmoitusten ja Seurakuntatervehdyksen julkaiseminen ja jakelu 2017–2018

Kirkollisiin rivi-ilmoituksiin sekä laatikkoilmoituksiin käytetään
Lappeenrannan seurakunnissa huomattavan paljon rahaa. Kaksi
edellistä vuotta kirkolliset on julkaistu ilmaislehti Lappeenrannan
Uutisissa keskiviikkoisin ja maakuntalehti Etelä-Saimaassa perjantaisin. Kirkollisten sisältö on ollut molemmissa suurin piirtein sama
– erona se, että Etelä-Saimaassa on voitu käyttää nk. nostoja.
Seurakuntatervehdys on ilmestynyt viisi kertaa vuodessa ja sen
taitosta, painosta ja jakelusta on vastannut Kaakon Viestintä/EteläSaimaa.
Tarjoukset tulevalle kahdelle vuodelle on pyydetty sekä kahdelta
Lappeenrannan alueella ilmestyvältä ilmaislehdeltä että EteläSaimaalta. Tarjousten vertailu on ohessa. (liite)
Viestintätyöryhmän, Seurakuntatervehdyksen toimitusneuvoston
ja johtoryhmän palautteiden pohjalta on viestintä päätynyt esittämään, että seuraavat kaksi vuotta:
1. Seurakuntatervehdys tehdään yhteistyössä Vartin (Kaakon
Viestintä) kanssa. Hinta on edullisempi kuin ES/Kaakon viestintä
tai LPR Uutiset/Etelä-Suomen Media Oy. Toiseksi Seurakuntater-
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vehdyksen taittopaikka on tässä tapauksessa Lappeenranta, jolloin
taittovaiheessa on helpompi olla mukana. Kolmanneksi jakelu tapahtuu ilmaislehden mukana, jolloin sen kattavuus on erinomainen; Lappeenrannan lisäksi Vartti jaetaan myös Taipalsaarelle,
Taavettiin ja Savitaipaleelle.
Vartin mukana Seurakuntatervehdyksiä voidaan jättää myös nippuina eri puolille kaupunkia, jolloin jakeluhäiriötapauksissa lehden
voi saada näistä ennalta ilmoitetuista paikoista. Vartilla on myös
ilmoitusjärjestelmä, johon voi olla yhteydessä, mikäli lehteä ei saanut.
Lehden sähköinen versio on linkitetty samaan konserniin kuuluvan
Etelä-Saimaan sivuille (kuten nytkin) eli sähköisissä mahdollisuuksissa ei ole olennaisia eroja.
Tässäkin tapauksessa taittoon ja jakeluun on kiinnitettävä erityistä
huomiota. Viestintä on ollut yhteydessä taittoon, jotta teknisen
taiton virheitä voitaisiin pienentää.
Jakelussa kahden ilmaislehden – Vartin ja Lappeenrannan Uutisten
– välillä ei ole merkittäviä eroja.
2. Viikoittaiset kirkolliset ilmoitukset julkaistaan keskiviikkona Vartissa ja perjantaisin Etelä-Saimaassa. Saman kustantajan kaksi lehteä julkaisee kirkolliset edullisimmin. Kirkollisia ilmoituksia kehitetään siten, että keskiviikon ilmaisjakelussa julkaistaan
yksityiskohtaiset rivi-ilmoitukset kuten nytkin, ja perjantain EteläSaimaassa (jonka mediatila on kalliimpaa) keskitytään olennaiseen
ja tuotetaan toimitettua sisältöä.
Tämän toimintamallin toteutuksesta on sovittu viestinnän ja johtoryhmän kanssa. Tavoitteena on keskittyä olennaisiin viesteihin ja
tapahtumiin sekä samalla säästää rahaa.
3. Laatikkoilmoitussopimus tehdään kaikkien kolmen lehden
kanssa. Vartti ja Etelä-Saimaa ovat kehysilmoituksissa yhdessä selvästi halvemmat kuin erikseen. Tasapuolisuuden ja lukijoiden mieltymysten vuoksi on hyvä kuitenkin tuottaa mainoksia myös kilpailevassa lehdessä. Lappeenrannan Uutisten laatikkoilmoitusten hinta ei ole sidottu moduuleihin, mikä tekee siitä kilpailukyisen poistamatta kuitenkaan hintaeroa Kaakon viestinnän kahden lehden
yhteistarjoukseen.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että
1. Seurakuntatervehdys taitetaan, painetaan ja jaetaan yhdessä Vartin (Kaakon Viestintä) kanssa.
2. Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan erilaisin profiilein keskiviikkoisin Vartissa ja perjantaisin Etelä-Saimaassa.
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3. Laatikkoilmoituksista tehdään sopimukset kaikkien kolmen lehden kanssa.
YKN 26.10.2016/§192
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
193 §
Oppilaitostyön työryhmän toimintaohje

Lappeenrannan seurakuntayhtymän oppilaitostyön työryhmä on
valmistellut uuden oppilaitostyön toimintaohjeen. Sen mukaisesti
oppilaitostyön työryhmä toimii oppilaitospappien rinnalla ja tukena oppilaitostyön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hallinnolliset
päätökset tekevät esimieskirkkoherra ja yhteinen kirkkoneuvosto,
jonka alaista toimintaa oppilaitostyö on.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen oppilaitostyön toimintaohjeen oppilaitostyötä ohjaavaksi asiakirjaksi
1.1.2017 alkaen.
YKN 26.10.2016/§193
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

194 §
Seurakuntayhtymän oppilaitostyön työryhmän jäsen

Lappeen seurakunnan seurakuntayhtymän oppilaitostyön työryhmän edustaja Niko Silonsaari on pyytänyt eroa Lappeenrannan
seurakuntayhtymän luottamustehtävistä 1.6.2016 alkaen.
Lappeen seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää seurakuntayhtymän oppilaitostyön työryhmään Niko Silonsaaren tilalle Anni
Mylläristä.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää seurakuntayhtymän oppilaitostyön työryhmään Niko Silonsaaren tilalle Anni Myllärisen.
YKN 26.10.2016/§194
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Yhteinen kirkkoneuvosto on antanut tammikuussa (20.1.2016/§8)
oppilaitostyön työryhmän valmisteltavaksi Skinnarilan kampuksen
oppilaitostyön pastorin tehtävänkuvan ja valmistelut tehtävän julistamiseksi haettavaksi 1.1.2017 alkaen. Kesäkuussa
(8.6.2016/§121) YKN käsitteli työryhmän esitystä. Keskustelun
jälkeen esitys laitettiin uuteen valmisteluun. Elokuussa
(31.8.2016/§153) YKN myönsi oppilaitospastori Sakari Kiiskiselle
eron oppilaitospastorin virasta 1.1.2017 alkaen.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että oppilaitostyön työryhmä
julistaa Sakari Kiiskisen eläkkeelle siirtymisen myötä avoimeksi
tulevan oppilaitospastorin viran (I oppilaitospastori, vaativuusryhmä 601) haettavaksi. Haku toteutetaan avoimena hakuna
12.12.2016– 9.1.2017. Molempien oppilaitosteologien tehtävänkuvaukset ovat liitteenä. (liite)
YKN nimeää haastattelutyöryhmään työalan esimieskirkkoherra
Tero Kalpion, henkilöstöpäällikkö Jussi Korpisen, Martta Hirvikallion (YKN:n edustaja oppilaitostyön työryhmässä) sekä yhden
muun YKN:n edustajan.
YKN 26.10.2016/§195
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. YKN nimesi edustajakseen Petteri Myllysen.

196 §
Vuokrien tarkistus 1.1.2017
alkaen

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ja hautainhoitorahastolla on
vuokra-asuntoja, joiden vuokria tulisi korottaa vuosittain siten, että
saavutetaan yleinen vuokrataso. Kt Oy Saarenkatu 3-5 yhtiössä
vuokrien peruskorotustarve vuodelle 2017 on 1-1,5% asunnoissa.
Yhtiön asuntojen vuokratasoa on pyritty vuosittain nostamaan vastaamaan nykytasoa. Lisäksi kiinteistöyhtiön hoitokulut sekä korjaus- ja kunnossapitomenot ovat nousseet mm. huoneistoremonttien
vuoksi, joten yhtiö joutuu korottamaan vastikkeita kattaakseen
kustannukset. Liite.
Kerhohuoneen vuokraa korotetaan 10% ja vuokra sisältää vesimaksun.
Lisäksi korotusta vuokraan esitetään yhdelle liikehuoneiston vuokralaiselle. Erillistä vesimaksua ei esitetä korotettavaksi vaan se
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säilyy 15 euroa/hlö/kk, poikkeuksena Kt Oy Saarenkatu
20 euroa/hlö/kk, koska veden kulutus on niin suurta.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää korottaa vuokra-asuntojen sekä
liikehuoneistojen vuokria 1.1.2017 alkaen liitteen mukaisesti. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää erillisen vesimaksun perimisestä liitteen mukaisesti 1.1.2017 alkaen.
YKN 26.10.2016/§196
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
197 §
Irtisanoutuminen erityisnuorisotyön ohjaajan virasta

Lappeenrannan seurakuntayhtymän erityisnuorisotyönohjaaja Ulrika Soikkeli on ilmoittanut irtisanoutuvansa Lappeenrannan seurakuntayhtymän erityisnuorisotyönohjaajan virasta 1.11.2016 alkaen. Virassa on kuukauden irtisanomisaika.
Erityisnuorisotyössä on kaksi viranhaltijaa. Erityisnuorisotyön jatkuvuuden kannalta on syytä täyttää Ulrika Soikkelilta vapautuva
virka mahdollisimman nopeasti.
Pj:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Ulrika Soikkelin irtisanoutumisen 1.12.2016 alkaen.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa yhteisen palvelun johtokunnalle tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin vapautuvan viran täyttämiseksi
mahdollisimman pian.
YKN 26.10.2016/§197
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

198 §
Saapuneet pöytäkirjat

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

Lappeen seurakuntaneuvosto 5-7/2016
Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 7-8/2016
Lapsityön johtokunta 5-2016
Oppilaitostyön työryhmän muistio 14.9.2016
Sairaalasielunhoidon johtokunta 4-2016
Ystävyysseurakuntatyöryhmän muistio 22.9.2016
Lauritsalan seurakuntaneuvosto 5-6/2016

Pöytäkirjantarkastajat
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8. Kulttuurityöryhmän muistio 8.9.2016
9. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 4-2016
10. Kiinteistöasiain johtokunta 3-2016
11. Yhteisen palvelun johtokunta 5.10.2016
12. Viestintätyöryhmän muistio 19.9.2016
13. Joutsenon seurakuntaneuvosto 4-6/2016
YKN:
Merkitään tiedoksi.
199 §
Saapuneet kirjeet

1. Kirkkohallituksen yleiskirje13/2016, vuoden 2017 kirkkokolehdit
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2016, vuoden 2017 talousarvion valmistelun perusteita
3. Aluehallintovirasto, ympäristösuojelulain mukainen päätös
28.9.2016
YKN:
Merkitään tiedoksi.

200 §
Muut mahdolliset asiat
201 §
Tiedoksi

Muita asioita ei ollut.

1. Verotulot 1.1.-30.9.2016, talousarvion toteutuminen
srky/hhr 1.1.-30.9.2016
2. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 21-23/2016 vapautus hautausmaksusta
3. Su 30.10. piispa Seppo Häkkinen tulee istuttamaan metsälehmuksen Lappeenrannan kirkon viereen Reformaatio 500
juhlavuoden merkeissä.
YKN:
Merkitään tiedoksi.

202 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n
§ 24 mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.51
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Lappeenrannassa 27.10.2016

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 8 / 2016 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Lappeenrannassa

/

2016

___________________________________________
Matti Matikainen

_____________________________________________
Matti Mäkirinta

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 31.10. – 14.11.2016, minkä
todistan
Lappeenrannassa

¤

/

2016

_____________________________________________
Irmeli Hakkarainen
talousjohtaja
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