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Läsnä

Muut läsnäolijat
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Arminen Jaakko, saapui klo 18.15
§ 5 aikana
Erämo Antti
Heinola Eino
Hirvikallio Martta
Holm Harri, varajäsen
Holopainen Hanna
Hovi Marja
Jarva Antti, varajäsen
Jutila Lasse
Kiljunen Unto
Korte Leila, varajäsen
Kuikka-Kiljunen Paula
Kuivalainen Olli
Kuorttinen Juha
Laakso-Kuivalainen Päivi
Manninen Ahti
Manninen Risto
Martikainen Keijo
Moisio Eero
Mustonen Reijo
Myllynen Petteri
Mäkirinta Matti
Mällinen Ritva

Mölsä Matti, varapj

Berg Pentti
Eklund Juha
Haikonen Hannu
Kalpio Tero
Lehtola Mika
Hakkarainen Irmeli
Korpinen Jussi
Ruutu Marinella
Varis Pirkko
Turtiainen Helena

kirkkoherra, Lauritsala
kirkkoherra, Sammonlahti
kirkkoherra, Lappeenranta
kirkkoherra, Joutseno
kirkkoherra, Lappee
talousjohtaja
henkilöstöpäällikkö
tiedottaja
yhteisten työmuotojen edustaja
pöytäkirjanpitäjä

Nakari Aulis
Niiranen Kaija
Nikunen Kaija
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa
Pajunen Pauli
Puustinen Helena
Pyrhönen Kaisa
Pöyhönen Ilkka, pj
Rantalainen Hanna
Rapi Kalle
Savolainen Katri, varajäsen
Sientola Ilpo
Silonsaari Niko
Talikka Ilpo
Talka Marja, varajäsen
Telkkä Jorma
Tiimo Ilkka
Tirronen Liisa
Toikka Sari
Tujula Urho
Varis Arto
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Eskelinen Teuvo
Kangaspunta Päivi
Kärri Panu
Matikainen Matti
Miettinen Rauno
Myllynen Juha
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Rantalainen Juha
Reponen Kimmo
Saarela Olli
Taipale Antti
Turunen Marja-Riitta
Puolakka Helena

Käsiteltävät asiat:
1§
Kokouksen avaus sekä
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:

¤

KJ 8:5 mom. 1-3
"Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään
vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa."
KJ 8:3
"Kirkkovaltuusto kokoontuu, kun kokoontuminen määräaikana käsiteltäviksi säädettyjen asioiden takia on tarpeen tai kun valtuuston puheenjohtaja muutoin katsoo tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle jos
kirkkohallitus, piispa, tuomiokapituli tai kirkkoneuvosto sitä vaatii taikka
jos vähintään neljännes valtuutetuista on ilmoittamansa asian käsittelemistä varten sitä kirjallisesti esittänyt
KJ 8:6
"Asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi,
ellei kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä."
KL 7:4 mom. 1
"Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla."
Kirkkovaltuuston työjärjestys § 3:
"Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen
toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on
todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen."
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Pj:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
YKV:
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Pöyhönen toivotti luottamushenkilöt tervetulleiksi kokoukseen ja kirkkoherra Tero Kalpio piti
alkuhartauden.
Kokouskutsu asialuetteloineen oli lähetetty yhteisen kirkkovaltuuston
jäsenille 27.1.2016. Kokouskutsu on ollut nähtävillä keskusrekisterin ja
sen toimipisteiden ilmoitustauluilla 27.1.-3.2.2016. Kuulutus on julkaistu
Etelä-Saimaa ja Lappeenrannan Uutiset -lehdissä 24.1.2016.
Nimenhuudon mukaan paikalla oli 45 jäsentä ja varajäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2§
Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKV:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

3§
Pöytäkirjan tarkastus ja
ääntenlaskijat

Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys § 4:
"Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai
sen osa tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjan tarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto
tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa."
Tarkastusvuorossa ovat Panu Kärri ja Päivi Laakso-Kuivalainen sekä ääntenlaskijoiksi Olli Saarela ja Ilpo Sientola.
Pj:
Ehdottaa, että kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä
kaksi ääntenlaskijaa.
YKV:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Laakso-Kuivalainen ja Ahti Manninen, sekä ääntenlaskijoiksi Ilpo Sientola ja Kalle Rapi.

4§
Tiedotus-työmuodon
muuttaminen viestin-

¤

Lappeenrannan seurakuntayhtymän viestintätyöryhmä ja työntekijät ovat
tehneet ehdotuksen, että tiedotustoiminnon nimi muutetaan hallinnolli-
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sesti viestinnäksi. Ehdotus perustuu siihen, että ”tiedotus” sanana viittaa
yksipuoliseen viestimiseen: yksi taho kertoo asioita muille. Monissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä on siirrytty käyttämään ”tiedotuksen”
sijaan sanaa ”viestintä”, sillä se kuvaa huomattavasti paremmin sitä, mistä
on kyse. Viestintä on kaksisuuntaista ja siihen osallistuvat kaikki.
”Viestintä on strateginen toiminto, joka vie kirkon sanomaa eteenpäin.
Monimuotoisessa yhteiskunnassa kirkon on kyettävä vuorovaikutukseen
monilla kielillä ja monissa yhteyksissä. Kirkko on merkityksiä tuottava
yhteisö ja viestintä on sen ytimessä: kirkon sanoma uskosta, toivosta ja
rakkaudesta on viesti, jota tulee jakaa vuorovaikutteisesti, monipuolisesti
ja innostuneesti” (Kirkon strategia vuoteen 2020).
Viestintä on mukana kaikessa toiminnassa niin yhteisön sisällä kuin ulkopuolelle viestittäessä. Viestintä on yhteistyötä ja se kuuluu kaikille, sillä
vain siten se saa kasvot, joita niin media kuin suuri yleisökin odottavat
näkevänsä. Näin ollen onnistunut viestintä tarvitsee kaikkien panosta:
jokaisen työntekijän tarinoita ja tekoja sekä viestinnän ammattilaisten
vastuulla olevaa kehittämistä ja johtamista mukaan lukien työntekijöiden
kouluttaminen.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedotustoiminnon nimen muuttamista hallinnollisesti viestinnäksi, joka kuvaa
toimialan tehtävää entistä nimikettä oikeammin ja paremmin. Viestintä on
kaksisuuntaista ja siihen osallistuvat kaikki.
YKN 20.1.2016/§6
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
YKV 3.2.2016/§4
YKV:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5§
Kansainvälisen vastuun
määräaikainen projektivirka

¤

Lappeenrannan seurakuntayhtymän maahanmuuttajatyön sihteeri on jäänyt eläkkeelle 1.8.2015 alkaen. Lappeenrannan seurakuntayhtymään esitetään perustettavaksi määräaikainen (kolmivuotinen) kansainvälisen vastuun sihteerin projektivirka 1.3.2016 alkaen. YKN on kokouksessaan
28.10.2015 päättänyt esittää maahanmuuttajatyön sihteerin viran lak-
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kauttamista tämän viran perustamisen mahdollistamiseksi.
Virka koostuu kansainvälisen työn koordinoinnista ja kotouttamisen haasteisiin vastaamisesta. Viran tarve, varsinkin kotouttamisen osalta voi
muuttua nopeasti, minkä takia virka on määräaikainen.
Tehtävän tarkoitus, sen pääasiallinen sisältö ja muuta tehtävässä erityisesti
huomioitavaa on koottu tehtävänkuvaukseen (liite).
Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli asiasta kokouksessaan (YKN
25.11.2015/§263) ja palautti asian valmisteluun.
Henkilöstöasiain johtokunta on (HAJ 12.1.2016/§4) vahvistanut tehtävän
vaativuusryhmäksi 503. (liite)
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle määräaikaisen (kolmivuotinen) kansainvälisen
vastuun sihteerin viran perustamista tehtävään laaditun tehtävänkuvauksen mukaisena 1.3.2016 alkaen. Tehtävän vaativuusryhmä on 503.
Tehtävä täytetään sisäisen hakumenettelyn kautta.
YKN 20.1.2016/§15
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
YKV 3.2.2016/§5
YKV:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
6§
Lappeen Marian kirkon
sakastin säilytystilojen
uudistamiseen määräraha

¤

Taloussääntö 5§
”….Talousarvion muutokset on esitettävä yhteiselle kirkkovaltuustolle
talousarviovuoden aikana.”
Lappeen seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 2.12.2015/§143 päättänyt anoa erillismäärärahaa, 20.000 euroa Lappeen sakastin säilytystilojen
uudistamiseen arkkitehti Ulla Raholan luonnosten pohjalta.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että Lappeen Marian kirkon sakastin säilytystilojen uudistamiseen arkki-

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 5

LAPPEENRANNAN
YHTEINEN
KIRKKOVALTUUSTO

Asialista / Pöytäkirja
1-2016

SEURAKUNTAYHTYMÄ

tehti Ulla Rahola luonnosten pohjalta myönnetään kiinteistötoimelle
enintään 20.000 euron lisämääräraha.
YKN 20.1.2016/§22
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
YKV 3.2.2016/§6
YKV:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
7§
Esitys tontin vuokrasopimuksen jatkamisesta

¤

KL 14 luku 4 § 2 mom
Muun kiinteistön luovuttaminen
….”Kirkkomaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika
on yli 10 vuotta.”
Sanna Muttonen on vuokrannut asuintontin Maijankatu 17, 53300 Lappeenranta ja tontinvuokrasopimus on tehty 18.9.1987-17.9.2017. Tontti
on 829,4 m2 ja tämän hetkinen vuokra on 212,25 euroa/vuosi.
Vuokralainen esittää tontille uutta vuokrasopimusta mahdollisimman pitkäksi aikaa.
Tontille laaditaan uusi 30 vuoden vuokrasopimus ajalle 18.9.201731.12.2047. Lisäksi vuokraan lisätään vuotuinen kiinteistövero tmv. kustannuserä.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että Sanna Muttoselle vuokrataan Maijankatu 17 tontti 829,4 m2, joka
sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Hakalin kaupunginosassa Rkn 405036-0161-0009-8. Vuokrasopimus laaditaan uusin vuokraehdoin
18.9.2017 alkaen,
-vuokra-aika on 18.9.2017 – 31.12.2047
-tontin vuosivuokra elinkustannusindeksi 1951 = 100 indeksipisteessä
1911 (lokakuu 2015) on 1.019,50 euroa,
-tontin vuosivuokraa korotetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti, kuitenkin siten, ettei vuosivuokraa alenneta indeksin
laskiessa,
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-vuokra on maksettava kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä,
-maksamattoman vuokran tai sen osan viivästyskorko on sen mukainen
kuin laki kultakin vuodelta määrää,
-vuosi vuokraan lisätään verottajan vuosittain erikseen vahvistama kiinteistövero tmv. maksu
-asia esitetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen
tuomiokapitulin
YKN 20.1.2016/§23
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
YKV 3.2.2016/§7
YKV:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
8§
Muut mahdolliset asiat

9§
Tiedoksi

10 §
Valitusosoitus ja kokouksen päätös

1. Jorma Telkkä esitti terveisinä seurakuntayhtymän kiinteistötoimelle, että Lappeen kirkkosalin valaistusta parannettaisiin.

1. YKN hyväksyi kokouksessaan 20.1.2016/§25 lausunnon kiinteän
ja irtaimen omaisuuden katselmuksesta. Liite.
2. Verotulot 1.1.-31.12.2015
3. Seuraava yhteisen kirkkovaltuuston kokous on 25.2.2016.

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Pöyhönen antoi kirkkolain
mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.37

Lappeenrannassa 4.2.2016

Ilkka Pöyhönen
puheenjohtaja

¤

Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä
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Tämä yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 1/2016 on kokouksen kulun
ja tehtyjen päätösten mukainen.

Lappeenrannassa

. päivänä helmikuuta 2016

Päivi Laakso-Kuivalainen

Ahti Manninen

Tämä pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntayhtymän taloustoimistossa Valtakatu 38 sekä pöytäkirjajäljennös seurakuntayhtymän keskusrekisterissä Kirkkokatu 8.2.2016 – 9.3.2016.

Lappeenrannassa

¤

. päivänä helmikuuta 2016

Juha Eklund
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
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