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Käsiteltävät asiat:
179 §
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."
Puheenjohtaja:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
YKN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

180 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Ilpo Sientola ja Ilkka Tiimo.
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Puheenjohtaja:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilpo Sientola ja Arto Varis.
181 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Tiedoksi –kohdassa kolme talousjohtajan päätöspöytäkirjapykälää.

182 §
Täydennys talousarvion raamibudjettiin

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024,
kari.virtanen@evl.fi
Viime kokouksessa jätettiin uudelleen valmisteluun talousjohtajan
esittämät 0 euroa rivit; Yhteinen kulttuuritoiminta, Yhteinen musiikkityö, Soittokunta, Yhteiskunnallinen työ ja Evankelioimistyö.
Kirkkoherrat ja talousjohtaja kokoontuivat miettimään vaihtoehtoja esitetyille karsinnoille 4.10.2017.
Yhteinen kulttuuritoiminta
Yhteisenä näkemyksenä oli (Pentti Bergiä lukuun ottamatta), että
Yhteinen kulttuuritoiminta voidaan karsia pois yhteisestä seurakuntatyöstä. Toimintaa voidaan tarvittaessa pyörittää seurakuntien
talousarviovaroista.
Yhteinen musiikkityö
Yhteinen musiikkityö voitaisiin siirtää kohtaan ”Muu yhteinen toiminta”. Kohta sisältää urkujen vuosihuollot, yhteiset konsertit,
flyygelin viritykset sekä Gramex- ja teostomaksut.
Gramex- ja teostomaksut määräytyvät seurakunnan väkiluvun mukaan, joten tältä osin maksut kirjataan seurakuntien kuluiksi.
Samoin urkujen vuosihuollot siirretään kyseisen kiinteistön kuluiksi.
Soittokunta
Yhteisenä näkemyksenä oli, että soittokunta voitaisiin edelleen
jättää talousarvioon. Kuitenkin siten, että musiikkioppilaiden vuosimaksua korotetaan 40 eurosta 60 euroon. Lisäksi edellytetään
uusilta musiikin oppilailta seurakunnan jäsenyyttä.
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Yhteiskunnallinen työ
Yhteiskunnallinen työ voidaan siirtää kokonaisuudessaan seurakuntien budjettiraameihin.
Evankelioimistyö
Siirretään seurakuntien budjettiin ja tehdään työtä edelleen.
Muu yhteinen toiminta
Edellisten lisäksi seurakuntien budjeteista voitaisiin siirtää koko
seurakuntaa koskevat toiminnat kohtaan ”muu yhteinen toiminta”
 Miesten aamiainen
 Naisten aamiainen
 Lumikirkko
 Hiekkakappeli
 Retriitit
 Lapinretket
 Lehmuspappi
 Perinteinen jouluaaton juhla (päihde-ja kriminaalityö)
Muutos ei aiheuttaisi lisäkustannuksia seurakunnalle.
Talousjohtajan esitys:
Raamibudjettia täydennetään seuraavasti:
Yhteinen kulttuuritoiminta
0 euroa
Soittokunta
34.800 euroa
Yhteiskunnallinen työ
0 euroa
Evankelioimistyö
0 euroa
Muu yhteinen toiminta
100.000 euroa
Muu yhteinen toiminta lisäys 30.000 euroa vähennetään seurakuntien budjeteista kulujen aiheuttamisperusteisesti
YKN 18.10.2017/§182
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
183 §
Sijoitussalkun yhteenveto

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Liite on Julkisuuslain 24 § 17 mom. mukaisesti salassa pidettävää
tietoa
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Taloustoimistossa on valmisteltu seurakunnan sijoitussalkusta selvitys, joka lähetetään liitteenä YKN:n jäsenille tiedoksi.
Raamibudjetin yhteydessä keskusteltiin mahdollisuudesta muuttaa
sijoitussalkkua siten, että tuloslaskelmaan saataisiin kirjattua toteutuneita tuottoja.
Tämän hetken tilanne vuodesta 2017 seurakunnan osalta on seuraava:
Sijoitussalkkujen myynti
+39.190 euroa
Lisäksi sijoituksista on saatu korkoja +76.147 euroa
Osakkeiden myynti
+189.000 euroa
Osinkoja osakkeista
+ 14.484 euroa
HHR sama laskelma
Sijoitussalkkujen myynti
Lisäksi sijoituksista on saatu korkoja
Osakkeiden myynti
Osinkoja osakkeista

+ 21.284 euroa
+ 40.212 euroa
+118.046 euroa
+ 25.818 euroa

Tarkempi esittely sijoituksista annetaan kokouksessa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto kirjaa tiedoksi sijoitukset syyskuu/2017 tiedoksi.
YKN 18.10.2017/§183
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.
184 §
Vahtimestari-suntion valinta

Valmistelija: Jussi Korpinen 044-3126201, jussi.korpinen@evl.fi
Seurakuntakeskusten emäntä on tehnyt esityksen osa- aikaisen
(65%) vahtimestari suntion tehtävän täyttämisestä. Esitys liitteenä.
HAJ esitti tehtävän täyttämistä ja YKN hyväksyi sen.
Tehtävää haki kaksi yhtymän työntekijää, molemmat tarvittaessa
töihin tulevia. Molemmat hakijat haastateltiin. Hakuilmoitus, yhdistelmä hakijoista, sekä haastattelumuistio ovat liitteenä. Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että tehtävään valitaan Timo Lind.
Hp:
Esitetään YKN:lle hyväksyttäväksi että tehtävään valitaan 1.1.2018
alkaen Timo Lind.
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HAJ 5.10.2017/§37
HAJ:
hyväksyttiin.
Talousjohtajan esitys:
Osa- aikaisen (65%) vahtimestari suntion tehtävään valitaan
1.1.2018 alkaen Timo Lind.
YKN 18.10.2017/§184
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
185 §
Vuorotteluvapaa apuemäntä
186 §
Hallinnon keventäminen

¤

Valmistelu: talousjohtaja Kari Virtanen 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Asiaa on käsitelty Henkilöstöasiain johtokunnassa seuraavasti:
Johtosäännön päivittäminen HAJ osalta.
23.9.2017 YKN – JORY seminaarissa otettiin esille HAJ rooli ja
tarve.
HAJ käy keskustelun HAJ roolista ja tarpeesta.
Hp:
Esitetään tarvittaessa YKN:lle ja edelleen YKV:lle johtosäännön
muutos HAJ osalta.
HAJ 22.8.2017/§42
HAJ:
HAJ esittää YKN:lle että seurakuntayhtymän kaikkien johtokuntien ja työryhmien rooli ja johtosäännöt ja mahdolliset muutokset
tarkastellaan YKN johdolla keväällä 2018 huomioiden valmistelussa oleva johtamisen ohjelma.
Asiaa eteenpäin valmistelemaan on tarpeen perustaa työryhmä,
joka valmistelee esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle. Ajatuksena on, että ryhmä antaa aluksi yhteiselle kirkkoneuvostolle pohjaehdotuksen, jota YKN:n keskustelun pohjalta korjataan ja täydennetään.
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Kun YKN on linjannut esitystä, annetaan se lausuntokierrokselle
työryhmille, johtokunnille, seurakuntaneuvostoille ja työntekijäkokouksille. Tämän lausuntokierroksen jälkeen YKN esittää uudistuksen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, niin että mahdollinen organisaation uudistus tulisi voimaan 2019 vuoden alusta.
Puheenjohtajan esitys:
YKN perustaa neljän hengen työryhmän valmistelemaan Lappeenrannan seurakuntayhtymän organisaation muokkaamista /keventämistä. Ryhmään esitetään yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Eklund, talousjohtaja Kari Virtanen, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Pöyhönen ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marja Hovi.
YKN 18.10.2017/§186
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
187 §
Päihde- ja kriminaalityön ja erityisnuorisotyön veneen vaihdon
hyväksyminen ja esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle

Valmistelu: talousjohtaja Kari Virtanen 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Yhteisen palvelun johtokunta käsittelee asiaa seuraavasti kokouksessaan 11.10.2017. Kokouksen pöytäkirja on luettavissa YKN
kokouksessa 18.10.2017.
Päihde- ja kriminaalityön ja erityisnuorisotyön esitys yhteiselle
kirkkoneuvostolle on lisätä seurakuntayhtymän hankintoihin
23.500€. Hankinnan kohde on Teräsvene REISKA, rekisteritunnus
m6431.
Erityisnuorisotyö ja päihde- ja kriminaalityö esittää, että yhteisen
palvelun johtokunta esittää erityisnuorisotyön ja Päihde- ja kriminaalityön pyynnöstä yhteiselle kirkko neuvostolle, että seurakuntayhtymän hankintoihin lisätään 23.500€. Hankinnan kohde on
Teräsvene REISKA, rekisteritunnus m6431. Hankinta rahoitetaan
antamalla vaihdossa nykyinen vene Bella 572C, jonka rekisteri
tunnus on R56504. Loppu summa otetaan Päihde- ja kriminaalityön vapaiden varojen tililtä. Uuden veneen omistus säilyy puoliksi
erityisnuorisotyöllä ja puoliksi päihde- ja kriminaalityöllä. Uuden
veneen myötä työmuodot pystyvät lisäämään huomattavasti retkipäiviä saaristoon, koska nykyiseen veneeseen mahtuu vain 7 henkeä (turvallisesti 5) ja Teräsvene REISKAAN mahtuu ainakin 12
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henkeä. Seurakuntayhtymän seurakuntien ja muiden työmuotojen
toiminnan vieminen Saimaalle myös mahdollistuu entistä paremmin. Työntekijöillä on jo olemassa Trafin myöntämät vuokraveneen kuljettajan lupakirja viedä maksimissaan 12 asiakasta Saimaalle.
Yhteisen palvelun johtokunta hyväksyy veneen oston ja ehdottaa
että Lappeenrannan seurakuntayhtymän talousjohtaja tekee virallisen hankinta päätöksen hankinta valtuuksiensa puitteissa.
Rahoitus-suunnitelma:
Vene REISKA
23.500
Vaihtovene Bella 572 C
-15.000
Rahoitus päihde-ja kriminaalityön vapaista varoista
- 6.000
Seurakunnan rahoitus
- 2.500
Talousjohtajan esitys:
YKN esittää YKV:lle lisämäärärahaa 2.500 euroa erityisnuorisotyölle seurakunnan venehankintaa varten.
YKN 18.10.2017/§187
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
188 §
Yhteisen palvelun johtokunnan
varajäsenen valinta

Valmistelu: kirkkoherra Juha Eklund 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Lauritsalan seurakunnan luottamushenkilö Harri Holm on menettänyt vaalikelpoisuutensa Lauritsalan seurakunnan luottamustoimeen muutettuaan 14.7.2017 toisen seurakunnan alueelle (KL
23:2,4). Hän on ollut yhteisen palvelun johtokunnan varajäsen.
Lauritsalan seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että yhteinen
kirkkovaltuusto valitsee uudeksi Lauritsalan seurakunnan varajäseneksi yhteisen palvelun johtokuntaan Harri Holmin tilalle vaalikauden loppuun asti Pertti Lallon.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
1. Harri Holmille myönnetään ero yhteisen palvelun johtokunnan
varajäsenyydestä ja
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2. yhteinen kirkkovaltuusto valitsee Lauritsalan seurakuntaneuvoston esityksen mukaisesti Pertti Lallon uudeksi Lauritsalan seurakunnan varajäseneksi yhteisen palvelun johtokuntaan.
YKN 18.10.2017/§188
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
189 §
Lähetyskasvatussihteerien työpanosten jakaminen vuosina
2018-2021 Lappeen, Lappeenrannan ja Lauritsalan seurakuntien kesken

Valmistelu: kirkkoherra Juha Eklund 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Lappeen, Lappeenrannan ja Lauritsalan seurakunnat ovat suunnitelleet Lappeen ja Lappeenrannan seurakuntien lähetyskasvatussihteerien työpanoksen jakamista seurakuntien kesken. Suunnittelun pohjalta Lauritsalan seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää
yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi lähetyskasvatussihteerien
työpanoksen jakamisen vuosille 2018 -2021 seuraavasti:







Jokaisella kolmella seurakunnalla on käytössään 66,6
% lähetyskasvatussihteerin työpanosta.
Lappeen lähetyskasvatussihteerin palkkamenoista 66,6
% siirtyy Lauritsalan seurakuntaan.
Lappeenrannan lähetyskasvatussihteerin palkkamenoista 33,3% siirtyy Lappeen seurakuntaan.
Lappeen lähetyskasvatussihteerin työpiste siirtyy Lauritsalan seurakuntaan ja hänen esimiehenään toimii
Lauritsalan seurakunnan kirkkoherra.
Lappeen srk:n osalta lähetystyön toiminta- ja koulutussuunnitelman, talousarvioesityksen sekä toimintakertomuksen laativat Lappeen ja Lappeenrannan lähetyskasvatussihteerit yhdessä. Lappeenrannan srk:n osalta
vastaavat laatii Lappeenrannan lähetyskasvatus-sihteeri
ja Lauritsalan srk:n osalta Lauritsalaan siirtyvä Lappeen
srk:n lähetyskasvatus-sihteeri.

Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Lappeen, Lappeenrannan ja
Lauritsalan seurakuntien laatiman suunnitelman Lappeen ja Lappeenrannan seurakuntien lähetyskasvatussihteerien työpanoksen
jakamisesta seurakuntien kesken.
YKN 18.10.2017/§189
Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 155

LAPPEENRANNAN
YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO

Asialista / Pöytäkirja
10-2017

¤

SEURAKUNTAYHTYMÄ

YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
190 §
Vuokrien tarkistus 1.1.2018
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 2018 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.
Suomen taloudellisen tilanteen vuoksi liikehuoneistojen vuokria ei
kannata korottaa.
Erillistä vesimaksua ei esitetä korotettavaksi vaan se säilyy 15 euroa/hlö/kk, poikkeuksena Kt Oy Saarenkatu
20 euroa/hlö/kk, koska veden kulutus on niin suurta.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää korottaa vuokra-asuntojen sekä
liikehuoneistojen vuokria 1.1.2018 alkaen liitteen mukaisesti.
Vesimaksut pidetään ennallaan.
YKN 18.10.2017/§190
YKN:
Keskustelun jälkeen Antti Erämo esitti Marja Hovin kannattamana,
että Kyllikinkadun asuntojen vuokraa korotetaan ehdotetun sijaan
5 %.
Asiasta äänestettiin niin, että talousjohtajan pohjaesitys jaa sai 2
ääntä ja Antti Erämon muutosesitys ei sai 10 ääntä.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti korottaa Kyllikinkadun asuntojen
vuokraa 5 % ja muiden vuokra-asuntojen ja liikehuoneistojen vuokraa esityksen mukaan.

191 §
Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.
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1. Joutsenon seurakuntaneuvosto 4-2017
2. Lauritsalan seurakuntaneuvosto 6 ja 7-2017
3. Sammonlahden seurakuntaneuvosto 5-2017
YKN: Merkittiin tiedoksi.

193 §
Saapuneet kirjeet
194 §
Tiedoksi

Saapuneita kirjeitä ei ollut.

1. Talousjohtajan päätöspöytäkirjat 29-31: Vapautus hautauskuluista 302,00 €, vapautus virkatodistusmaksusta 14,00 €
ja vapautus hautauspalvelumaksusta 302,00 €.
2. Kalle Rapi esitti kysymyksen, miten voitaisiin reagoida Kipan mukanaan tuomiin ongelmiin.
Talousjohtaja kokoaa taloustiedot siitä mitä Kipalle tällä
hetkellä maksetaan. Päätettiin kirjata ylös mitä ongelmia
esiintyy ja arvioidaan miten paljon työaikaa niihin kuluu.
Tämän jälkeen asia otetaan uudelleen esille.
YKN: Merkittiin tiedoksi.

195 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n
§ 24 mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 19.10.2017

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 9 / 2017 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
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___________________________________________
Ilpo Sientola
Pöytäkirjan nähtävänä olo

_____________________________________________
Arto Varis

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 23.10. – 6.11.2017, minkä todistan
Lappeenrannassa

¤

/

2017

_____________________________________________
Kari Virtanen
vs talousjohtaja
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