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1§
Kokouksen avaus sekä
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
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SEURAKUNTAYHTYMÄ

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."
Puheenjohtaja:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
YKN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen 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 Aino Voutilainen ja Antti Erämo
Puheenjohtaja:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirjantarkastajat
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YKN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aino Voutilainen ja Antti Erämo.
3§
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi niin, että kohdassa 11 käsitellään Seurakuntamestarin valinta ja kohdassa 12 Kuusirannan leirikeskuksen myynti.

4§
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi 20212022

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
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.”

Pöytäkirjantarkastajat
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(Enemmistövaali suoritetaan suljetuin lipuin yhdenkin vaatiessa ja jos valittavia on useita, lippujen käyttäminen on lähes välttämätöntä.)
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle puheenjohtajan valitsemista vuosiksi 2021–
2022.
YKN 13.1.2021/§4
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
5§
Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan
valinta vuosiksi 20212022

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
KJ 8:2
”Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.”
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle varapuheenjohtajan valitsemista vuosiksi
2021–2022.
YKN 13.1.2021/§5
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6§
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
valinta vuosiksi 20212022

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
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.”

Pöytäkirjantarkastajat
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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”.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valitsemista vuosiksi 2021–2022
YKN 13.1.2021/§6
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
7§
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten valinta
vuosiksi 2021-2022

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
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

Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vaalin suorittamista yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten valitsemiseksi vuosiksi
2021-2022.

Pöytäkirjantarkastajat
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YKN 13.1.2021/§7
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
8§
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten
valinta vuosiksi 20212022

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö §3
”Kun edellä 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, on eri vaalilla valittava
jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet."
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vaalin suorittamista yhteisen kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten valitsemiseksi vuosiksi 2021-2022.
YKN 13.1.2021/§8
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9§
Kalevankatu 66 vuokrasopimuksen jatkaminen

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Aikaisemmin asiaa on käsitelty seuraavasti:
… on vuokralla Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistamalla tontilla
osoitteessa Kalevankatu 66, Rno 405-35-159-21. Tontin pinta-ala on
820 m².
Tontin vuokrasopimus päättyisi 1.1.2022. Tämänhetkinen vuokra on
228,93 euroa vuodessa.
Yhteisen kirkkovaltuuston 18.4.2018 7§ hyväksymän kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaisesti tontin vuokrahinta on määritelty Lapveden alueella 712,33 euroa, jos tontti on 1.000 m² ja elinkustannusindeksi pisteessä 1973.

Pöytäkirjantarkastajat
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Kalevankatu 66 tontti on kooltaan 820 m², joten vuokrahinnaksi määritellään 584,11 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää jatkaa vuokrasopimusta osoitteessa Kalevankatu 66 (405-35159-21) 50 vuodella ajalle 01.01.2022- 31.12.2071 hintaan 584,11
euroa vuodessa. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin
Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi
YKN 23.9.2020/§185
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
YKV 7.10.2020/§67
YKV:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Vuokrasopimuksen jatko olisi pitänyt kuitenkin tehdä … nimiin.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää jatkaa vuokrasopimusta osoitteessa Kalevankatu 66 (405-35159-21) 50 vuodella ajalle 01.01.2022- 31.12.2071 hintaan 584,11
euroa vuodessa. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin
Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi
YKN 13.1.2021/§9
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
10 §
Määräaikaisen työsuhteen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi
Pöytäkirjantarkastajat
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11 §
Seurakuntamestarin valinta
12 §
Kuusirannan leirikeskuksen myynti

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on ollut Kuusirannan leirikeskus
myynnissä Asuntomesta- nimisellä kiinteistövälityksellä 31.5.2018 alkaen. Hintapyyntö on ollut 299.000 euroa. Yhtään tarjousta kiinteistöstä
ei ole tullut ennen perjantaita 8.1.2021.
Nyt tullut tarjous on määrältään 200.000 euroa ja ehtoina kaupan toteutumiselle on, että kiinteistössä tehdään kuntotarkastus, sekä sen käyttötarkoitus saadaan muutettua ympärivuotiseen asumiseen oikeuttavaksi
kiinteistöksi.
Kiinteistön pinta-ala on 5,2 ha ja sille kuuluu päärakennus ja sauna. Rantaviivaa on yhteensä n 300 m. Kiinteistö sijaitsee Nuijamaa-järven rannalla ja siitä on vesiteitse Venäjän rajalle n. 1 kilometri. 7 sulun läpi kulkemalla järveltä pääsee Saimaalle.
Pinta-ala on kokonaan auki hakattu metsästä ja puustolle ei voi laskea
hintaa. Ainoastaan päärakennuksen ja saunan rannanpuoleisella osalla on
rantapuustoa.
Rakennus on ollut vuokrattuna 31.12.2020 saakka Provetec Oy:n remppaporukalle ja vuotuiset nettotuotot ovat olleet 2019 : 16.250,32 euroa
ja 2020 : 11.724,62 euroa.
Vuokrasopimus on nyt päättynyt ja kiinteistön vuotuiset käyttökustannukset ovat arviolta noin 10.500 euroa. Oletuksena tällöin on, että kiinteistöllä ei ole toimintaa ja remontteja ei tarvitse tehdä.
Kiinteistöstä on lohkottu vuokratontti 2000 m2 kiinteistötunnuksella
405-520-2-40-L1 ja jonka seurakunta pidättää itsellään myynnin yhteydessä.
Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian mukaan kyseistä kiinteistöä ei
tarvita toimintojen ylläpitämiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat
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Koska kiinteistöstä on ollut vaikea päästä eroon, niin tarjottu hinta voidaan katsoa nykyisen hintatason mukaiseksi ja se voidaan hyväksyä.
Asian käsittely:
Esityslistan lähettämisen jälkeen on tullut Kuusirannan leirikeskuksen
ostajaehdokkaalta lisätietoa hankinnan suhteen. Ostaja haluaa ostaa koko
kiinteistön, jossa mukana on myös vuokratontilla oleva mökki.
Talousjohtaja on käynyt tutustumassa tilanteeseen ja kokouksessa esitetään kuvat mökistä. Mökki on ollut vähäisellä käytöllä ja esimerkiksi tie
on lähes umpeen kasvanut. Vuokrasopimusta on jäljellä vuoteen 2030
saakka. Vuokrasopimuksen mukaan vuokraajalla ei ole tarvetta lunastaa
vuokratontilla olevia rakennuksia ja vuokralaisen on ne poistettava omin
kustannuksin, mikäli vuokrasopimusta ei enää jatketa. Vuokrarasite siirtyisi kaupan mukana ostajalle.
Hakkuuaukealla on tehty puun istutukset ja niiden kustannus on ollut
noin 1.500 euroa/ha, eli noin 3000 euroa. Vuokratontin alueella on noin
0,4 ha alue puustoa, joista voisi saada tuottoa noin 7.000 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää myydä Kuusirannan leirikeskuksen rno: 405-520-2-40 hintaan
200.000 euroa.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
YKN 13.1.2021/§12
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
13 §
Muut mahdolliset asiat
14 §
Saapuneet pöytäkirjat

Muita asioita ei ollut.

1.
2.
3.
4.
5.

Joutsenon seurakuntaneuvosto 5/2020
Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 9/2020
Lauritsalan seurakuntaneuvosto 3-4/2020
Sammonlahden seurakuntaneuvosto 8-9/2020
Talousjohtajan päätöspöytäkirja 7/2020 viestinnän palvelut vuodelle 2021 ja 8/2020 vapautus hautausmaksuista

Pöytäkirjantarkastajat
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1. Sammonlahden seurakuntaneuvosto on tehnyt kokouksessaan
22.12.2020 § 122 esityksen seurakuntarakenteen muuttamiseksi.
Aloite menee yhteiselle kirkkovaltuustolle ja yhteinen kirkkovaltuusto on velvollinen lähettämään asian edelleen tuomiokapitulin
käsiteltäväksi.
Seurakuntia pyydetään toimittamaan omat lausuntonsa asiasta
10.2. kokoukseen mennessä yhteiselle kirkkoneuvostolle.

16 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n § 24
mukaisesti.

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 15.1.2021

____________________________________________
Hannu Haikonen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastaminen

____________________________________________
Helena Turtiainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 1 / 2021 ja todenneet sen kokouksen
kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa

18 / 1 2021

___________________________________________
Aino Voutilainen
Pöytäkirjan nähtävänä
olo

_____________________________________________
Antti Erämo

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 18.1–1.2.2021, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2021

_____________________________________________
Kari Virtanen
talousjohtaja
Pöytäkirjantarkastajat
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