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Käsiteltävät asiat:

212 §
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.

213 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Antti Erämo ja Martta Hirvikallio.
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Puheenjohtaja:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martta Hirvikallio ja Petteri Myllynen.
214 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

215 §
Seurakuntayhtymän
toimintasuunnitelma
ja talousarvioehdotus
vuodeksi 2020 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi
2021-2022

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi
Kj 15 luvun 3§:n mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden joulukuussa talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma.
Taloussäännön 3 §:n mukaisesti talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Talousarvion tulee olla tehtäväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa
ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.
Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle
osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa seurakunnallista toimintaa varten.
Talousarvion valmistelun pohjana on hyväksytty taloussuunnitelma, joka on
jaettu ns. raamibudjettina seurakunnille ja yhteisille työaloille sekä tukitoiminnoille. Raamibudjetin on yhteinen kirkkoneuvosto hyväksynyt kokouksessaan 8/2019 §151. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut tuloveroprosentiksi 1,45 % vuodelle 2020 kokouksessaan 30.10.2019/§65.
Esitys vuoden 2020 talousarvioksi osoittaa 417.450 euron ylijäämää. Työalat ovat esittäneet ns. erilliskysymyksinä kertaluontoisia menoja, joista päätetään erikseen talousarviota käsiteltäessä. Käyttötalouden toimintatuotoiksi
on arvioitu 2,5 milj. euroa ja toimintamenoiksi 13,0 milj. euroa. Kirkollisverotuloiksi on arvioitu 11,8 milj. euroa ja valtionavustukseksi 1,4 milj. euroa,
yhteensä 13,2 milj. euroa.
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Talousarviossa on arvioitu Kaislarannan tonttimyynneistä sekä muista kiinteistömyynneistä saatavan 600.000 euroa. Myyntiä seurataan ja tehdään tarvittaessa talousarvioon muutoksia myynnin suhteen.
Investointien keskeneräisiä hankkeita jatketaan v 2020 aikana ja ne ovat;
Investoinnit v. 2020
Peruskorjaukset
Koulukatu purku-urakka
Ristikankaan digiurut
Joutsenon huoltorak. pihatyöt

€

Peruskorjaukset yhteensä

510 000

400 000
50 000
60 000

Investoinnit siirtyvät
Kalustohankinta
Lappeen srk-sali pöydät ja tuolit
Tuosan pöydät ja tuolit
Vuoden 2020 investoinnit

15 000
21 000
546 000

Toiminta- ja talousarvio sisältää sivulta 52 lähtien hautainhoitorahaston talousarvion, joka näyttää ylijäämäiseltä 125.990 euroa.
Liitteenä toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodeksi 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2021-2022
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn toiminta- ja talousarvion vuodelle 2020 ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
YKN 27.11.2019/§215
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
216 §
Talousarvioon esitetyt lisämäärärahat

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi
Talousarvioraamin ulkopuolelta on tullut liitteen mukaiset anomukset, jotka
käsitellään talousarvion lisämäärärahoina.
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Hakemuksia on tullut yhteensä 28.120 euron määrä.
Talousjohtaja esittää näistä hyväksyttäväksi 22.620 euroa.
Summat eivät ole sisällytetty talousarvioon. Kun yhteinen kirkkoneuvosto
tekee päätöksen lisämäärärahoista, nämä summat lisätään yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettävään talousarvioon
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää talousarvioraamin ulkopuolisista lisämäärärahoista.
YKN 27.11.2019/§216
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lisätä yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettävään talousarvioon ulkopuolisia lisämäärärahoja 23.120 euroa liitteen mukaisesti.
217 §
Ylimmän johdon
palkkaus
218 §
Ystävyysseurakunta

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on ystävyysseurakunta 26.10.2007 allekirjoitettu sopimus Viipurin ev.lut. seurakunnan kanssa. Seurakuntayhtymä
on hallinnollinen toimija joten on mielekästä siirtää sopimus yksittäisen seurakunnan nimiin.
Asiasta on käyty neuvottelu viime keväänä. Neuvottelussa oli läsnä Viipurin
seurakunnan kirkkoherra Vladimir Dorodnij, ystävyysseurakuntatyön työryhmän puheenjohtaja Ilpo Talikka sekä sihteeri Jukka Hirvi. Keväällä asiasta on keskusteltu myös johtoryhmässä.
Suuri osa ystävyystyön työryhmään jäsenistä on Lappeenrannan seurakunnasta.
Puheenjohtajan esitys:
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Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto velvoittaa
Lappeenrannan seurakunnan laatimaan uuden sopimuksen, joka korvaa nykyisen. Sopimus tulee voimaan 1.1.2020. Ystävyysseurakuntatyön budjetti
siirretään Lappeenrannan seurakunnan budjettiraamiin.
YKN 27.11.2019/§218
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
219 §
Ero luottamustoimesta ja uuden jäsenen valitseminen

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Sammonlahden seurakunnan luottamushenkilö Meretta Söderlund on ilmoittanut eroavansa Lappeenrannan seurakuntayhtymän luottamustoimista
muutettuaan 2.10.2019 pois paikkakunnalta. Liite.
Meretta Söderlund on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon varsinaiseksi jäseneksi 2019-2022.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Meretta
Söderlundin tilalle yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan Sammonlahden
seurakunnasta Jami Peuhkuri.
YKN 27.11.2019/§219
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

220 §
Joutsenon hautausmaan hallinta-aikojen
jatko

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi
Hautaoikeus KL 17 luku 2 §
”Hautaoikeus luovutetaan enintään 50 vuoden määräajaksi. Hautaoikeuden
voimassaoloaika lasketaan haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden
alusta. Voimassaoloaika päättyy kuitenkin aikaisintaan sen kalenterivuoden
lopussa, jona viimeisestä hautauksesta on kulunut 15 vuotta, ei kuitenkaan
ennen kuin hautaa voidaan uudelleen käyttää. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu hait-
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taa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. Hautaoikeus on voimassa vain niin kauan kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan
osana. Hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista.”
KJ 17 luku 12 §
”Jos hautaoikeus on lakannut ja haudalla on taiteellisesti tai historiallisesti
arvokkaita rakennelmia tai muistomerkkejä, joita ei voida pitää paikallaan,
ne on asetettava sopivaan paikkaan hautausmaalla tai muulla tavoin huolehdittava niiden säilyttämisestä.
Hautaustoimilaki 5 luku 14 §
Hautamuistomerkit
”Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta.”
…
Lappeenrannan seurakuntayhtymän Joutsenon hautausmaalla on hautoja,
joiden hautaoikeus on päättynyt tai päättymässä eikä hautaoikeuden haltijaa
ole tiedossa. Tarkoituksena on kuuluttaa hautaoikeuden päättymisestä.
Omaiset voivat jatkaa hautaoikeutta niin halutessaan, mutta mikäli he eivät
sitä tee niin mahdollisen hautakiven osalta he voivat joko poistaa kiven tai
jättää sen seurakuntayhtymän omistukseen. Mikäli hautaoikeuskuulutuksen
jälkeen joku omaisista ei vuoden aikana ota yhteyttä seurakuntayhtymään
niin hautamuistomerkin osalta tehdään uusi kuulutuskierros.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Joutsenon hautausmaalla sijaitsevat
haudat, joiden hautaoikeus on päättynyt tai päättymässä, kuulutetaan sekä
haudalle että Etelä-Saimaa -lehteen sekä omille internet-sivulle laitettavalla
ilmoituksella. Lisäksi hautamuistomerkkien osalta suoritetaan vastaava kuulutuskierros vuoden kuluttua niiden hautojen osalta, joiden omaisiin ei nyt
saada yhteyttä.
YKN 27.11.2019/§220
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti niin, että kuulutus julkaistaan Etelä-Saimaan lisäksi Joutseno-lehdessä.
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Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi
”Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut” YKNOS 9 §. Hautapaikka sisältää yhden tai
useamman päällekkäisen hautasijan (hautaustoimen ohjesääntö 3 § 1 mom).
Hautaustoimi ei esitä tulevalle vuodelle korotuksia haudan hoitoihin. Esityksenä on vain lisätä hinnastoon perenna-hoito hoitohaudoille:
5 vuoden hoito

10 vuoden
hoito

Uurnasukuhaudat

248 €

505 €

1m

368 €

865 €

2m

483 €

1174 €

3m

599 €

1441 €

4m

699 €

1686 €

5m

763 €

1837 €

Lisäperennaryhmät (3 kpl)

45 €

68 €

Haudan leveys

Koko hinnasto tämän esityslistan liitteenä.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hoitohautojen hinnat esitetyn liitteen
mukaisesti.
YKN 27.11.2019/§221
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
222 §
Hautausmaan hinnasto

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi
Hautaustoimi ei esitä hautausmaan hinnastoon muutoksia vuodelle 2020.
Liitteenä esitys vahvistettaviksi maksuiksi.
Talousjohtajan esitys:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hautaustoimen toimenpidehinnaston
vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.
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2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi hautapaikkamaksut vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.
YKN 27.11.2019/§222
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
223 §
Hautaustoimen päällikön valinta

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi
Yhteinen kirkkoneuvosto antoi luvan hautaustoimen päällikön viran täyttöön kokouksessaan 9/2019 § 169. Viran täytön valmistelutyöryhmään valittiin talousjohtajan, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja hautaustoimen työntekijän lisäksi Marja Hovi, Antti Erämo ja Arto Varis.
Ensimmäisellä hakukierroksella hakijoita tuli sen verran vähän, että hakuaikaa jatkettiin kahdella viikolla. Määräaikaan mennessä paikkaan tuli hakijoita 9. Hakijoista liitteenä yhteenveto. Valmisteluryhmä päätti hakupapereiden perusteella haastatella neljää hakijaa, joista haastatteluun saapui kolme.
Haastatteluista on myös mukana yhteenveto.
Talousjohtajan esitys:
Hautaustoimen päälliköksi valitaan kokonaisarvion perusteella sopivimmaksi hautaustoimen päällikön tehtävään todettu Seija Kuosmanen. Varasijalle esitetään valittavaksi Päivikki Hosionaho. Viran hoitaminen alkaa
1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.
YKN 27.11.2019/§223
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

224 §
Vuoden 2020 järjestelyerän käyttö
225 §
Suorituslisän maksu
226 §
Hinnaston laatiminen

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi
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Hinnaston muuttamisesta niin, että se huomioisi seurakuntaan kuuluvat paremmin, on keskusteltu seurakunnan hallinnossa pitkään. Taloustoimistossa
on selvitetty mistä kaikista seurakuntayhtymä laskuttaa asiakkaitaan.
Tärkeimpänä on nähty sakraalitoimituksiin kuuluvien kasteen ja muistotilaisuuden huomioiminen laskutuksessa. Muina asioina ovat matkat, retket ja
leirit.
Asiasta on keskusteltu johtavien viranhaltijoiden kesken ja sen perusteella
on päädytty esittämään seuraavaa hinnastoa Lappeenrannan seurakuntayhtymän laskutukseksi liitteen mukaisia hinnastoja.
Hinnastoissa on otettu huomioon seuraavat asiat:
Kastetilaisuuden tilavuokra on 0 euroa, mikäli kummatkin vanhemmat kuuluvat Lappeenrannan seurakuntayhtymän johonkin seurakuntaan. Muistotilaisuuden tilavuokra on 0 euroa, mikäli vainaja kuului Lappeenrannan seurakuntayhtymän johonkin seurakuntaan.
Matkat, retket ja leirit lasketaan (poislukien rippileiri) niin, että matkalta kerättävät tulot kattavat retkestä aiheutuneet kulut. Kuluihin ei lasketa mukana olevan työtekijämme palkkakustannuksia (tai seurakunnan päättämää
tukea matkalle, retkelle, leirille).
Matkat, retket, leirit lasketaan 2020 alkaen seuraavasti:
Hinta ev.lut seurakunnan jäsenelle ja jos osallistuja ei kuulu seurakuntaan
hinta on 2 kertaa seurakunnan maksu.
Matkaa, retkeä tai leiriä ei tehdä, mikäli yli ¾ osallistujista ei kuulu seurakuntaan.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt hinnastot ja laskutusperiaatteet
Lappeenrannan seurakuntayhtymälle.
YKN 27.11.2019/§226
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
227 §
Koulutussuunnitelma

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi
YTT käsitteli liitteenä olevat koulutussuunnitelmat 12.11.2019:
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Yhtymän ja seurakuntien työntekijöiden koulutussuunnitelmat käytiin läpi.
YTT halusi nostaa esiin seuraavia seikkoja:
- Varhaiskasvatuksen koulutussuunnitelmassa ei oltu yksilöity koulutuksia henkilötasolla. Tätä toivottiin korjattavaksi, pl. koko henkilöstölle tarkoitetut koulutukset.
- Varhaiskasvatuksen koulutussuunnitelmassa on varattu koulutusrahaa pyhäkoulujen pitäjille. Pyhäkoulujen pitäjät ovat vapaaehtoisia ja
heitä ei koulutussuunnitelmaan pidä sisällyttää. Koulutusrahat ovat
henkilökunnalle.
- Linjauksen mukaisesti Myö ja työ -päivät eivät kuluta koulutuspäiviä,
voivat kuitenkin olla merkittynä.
- Luottamustehtäviin liittyvät koulutukset voi poistaa, kuuluvat virkatehtäviin.
- Sammonlahden koulutussuunnitelmassa herätti keskustelua papin
seksuaalineuvojan koulutus. Kyseinen koulutus on hintava, ja seurakuntayhtymässä on jo alan asiantuntijuutta perheasiain neuvottelukeskuksessa. Onko asiantuntijuudelle näin laajaa kysyntää?
- Viestinnän osalta tiedot puuttuivat, täydennetään.
- YTT edellyttää tasapuolisempia mahdollisuuksia henkilöstölle seurakuntien osalta. Esim. laulutuntien tai musiikkiopiston vuosimaksujen
maksaminen pitäisi tehdä nykyisiä suunnitelmia tasapuolisemmin.
- Yleisenä huomiona, että suunnitelmien ulkoasun suhteen oli seurakunnittain/työaloittain vaihtelua. Henkilöstöpäällikkö oli ohjeistanut
viime vuonna yhteisen pohjan käyttöön. Kehotetaan kiinnittämään
tähän huomiota.
- Osassa oli merkinnät V/H eli koulutuksen välttämättömyys/hyödyllisyys. Vs. henkilöstöpäällikön linjaus on, että työnantajan määräämät
(tai tehtävään liittyen pakolliset) ovat välttämättömiä, muut hyödyllisiä. Olisi hyvä, että tiedot olisivat kaikilla merkittyinä.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto kirjaa tiedoksi seurakuntien koulutussuunnitelmat
ja hyväksyy muilta osin esitetyt koulutukset.
YKN 27.11.2019/§227
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ja hautainhoitorahastolla on vuokraasuntoja, joiden vuokria tarkastellaan vuositasolla. Kahden viimeisen vuoden
aikana Saarenkadun vuokria on korotettu yhteensä 10 % ja Kyllikinkadun 13
%. Vuodelle 2019 Saarenkadun vuokrankorotukset olivat 5 % ja Kyllikinkadulle 8 %.
Vesimaksut kattavat tällä hetkellä käytöstä aiheutuneet kustannukset.
Tällä hetkellä ei isompiin tarkastuksiin enää kahden suuren korotuksen jälkeen kannata lähteä. Vuokriin esitetään elinkustannusindeksin mukaista korotusta. Korotus koskee myös liikehuoneistoja.
Elinkustannusindeksi lokakuu 2018 1960 ja vastaavasti 2019 lokakuu 1975,
korotus 0,8%.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää korottaa vuokra-asuntojen sekä liikehuoneistojen vuokria 1.1.2020 alkaen 0,8 %.
YKN 27.11.2019/§228
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

229 §
Korvenkylän vuokraus kaupungille

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi
Korvenkylän seurakuntakotia on kysytty Lappeenrannan kaupungin Korvenkylän koulun väistötilaksi. Väistötilat koskisivat muita tiloja, paitsi vuokraasuntoa ja kellarin partiotiloja.
Tilojen vuokrauksesta on kysytty mielipidettä Joutsenon seurakuntaneuvostolta sekä varhaiskasvatuksen johtajalta. Seurakuntaneuvosto on antanut
suostumuksensa vuokraukseen. Varhaiskasvatus edellyttää, että heille löytyvät omat väistötilat. Alustavasti on sovittu, että varhaiskasvatus toimii ainakin aluksi partion tiloissa kellarikerroksessa.
Vuokran määräksi on tarjottu kaupungille 4.500 euroa kuukaudessa. Heille
jää tilojen siivous. Vuokra vastaa tässä tapauksessa Korvenkylän seurakuntakodista aiheutuneita käyttökuluja. Vesi- ja sähkömaksuja seurataan ja vuokraa muutetaan näiden kulujen suhteessa.
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Kaupunki tekee tilaan vielä sisäilman tarkastuksia, joiden perusteella tiloihin
tulee korjaustoimia. Tilojen muutoksesta koulutoimintaan sopivaksi, kaupunki osallistuu kustannuksiin.
Lapsivaikutusten arviointi annetaan kokouksessa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vuokrata Korvenkylän seurakuntakodin
2020 lukukauden alusta tai sopimuksen mukaan Lappeenrannan kaupungille
4.500 euron kuukausivuokralla. Vuokra-aika on maksimissaan 3 vuotta.
YKN 27.11.2019/§229
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti Joutsenon kirkkoherra Tero Kalpion sopimaan yhteisten tilojen käytöstä Korvenkylän koulun rehtori Ilona Wilskan
kanssa.
230 §
Lupa Sammonlahden
srk-pastorin viran
täyttämiseen

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Sammonlahden seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan
19.11.2019:
Seurakuntapastori Samuli Suolasen kuoleman johdosta jäi Sammonlahden
seurakunnan toinen seurakuntapastorin virka avoimeksi.
Seurakunnan monipuolinen toiminta tarvitsee tekijäkseen neljä pappia.
Kirkkoherra Juha Eklund toimii myös lääninrovastina. Tämä korostaa neljännen papin tarvetta.
Sammonlahden seurakunta pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa siihen,
että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli saa julistaa Sammonlahden seurakunnan seurakuntapastorin tehtävän haettavaksi.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Sammonlahden seurakunnalle luvan seurakuntapastorin viran täyttämiseen.
YKN 27.11.2019/§230

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 205

LAPPEENRANNAN¤
YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO

Pöytäkirja
12-2019

SEURAKUNTAYHTYMÄ

YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
231 §
Vakuutusten kilpailutus
232 §
Kirkolliset ilmoitukset ja Seurakuntatervehdyksen jakelu

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lappeen seurakunnan jäsen Airi Musto on lähestynyt sähköpostillaan
(11.10.2019) Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteistä kirkkoneuvostoa
kysyen mihin toimiin Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto aikoo ryhtyä, jotta maaseutualueen ihmiset saisivat Seurakuntatervehdykset ja kirkolliset ilmoitukset.
Sähköpostissaan hän kertoi Postin lopettaneen ilmaisjakelulehtien jakelun
2019 alusta lähtien. Samoin hän kertoo, että Lappeenrannan Uutisia ei jaeta
peittojakeluna.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän johtoryhmä keskusteli asiasta kokouksessaan 16.10.2019. Viestintäpäällikkö ei ollut paikalla kokouksessa.
Viestintäpäällikkö on etsinyt ratkaisua vuoden ajan kuinka tieto leviäisi
mahdollisimman laajalle. Hän on selvittänyt lappeelaisilta (nuijamaalaisilta),
mitkä olisivat mahdollisia heittolaatikoita ja noutopaikkoja, jotta kirkolliset
ilmoitukset ja Seurakuntatervehdys olisi mahdollisimman monen seurakuntalaisen saatavissa. (liite viestintäpäällikön vastine)
Peittojakelu postin kautta on niin kallista, että viestinnän budjetissa ei ole
siihen varaa.
Puheenjohtajan esitys:
Keskustellaan viestintäpäällikön vastineesta ja päätetään miten jatkossa toimitaan.
YKN 27.11.2019/§232
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti antaa asian viestinnän
toimituskunnalle jatkovalmisteluun.

233 §
Yhteisen kirkkovaltuuston kokousten 2-

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
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Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano (KL 10: 1, KL 10: 6, KL 11: 8).
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa yhteisen kirkkovaltuuston 24.4.2019 ja
19.6.2019 pidettyjen kokousten pöytäkirjat laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
YKN 27.11.2019/§233
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

234 §
Muut mahdolliset
asiat
235 §
Saapuneet pöytäkirjat

236 §
Tiedoksi

Muita asioita ei ollut.

1.
2.
3.
4.

Joutsenon seurakuntaneuvosto 4-2019
Sammonlahden seurakuntaneuvosto 8-2019
Yhteisen palvelun johtokunta 2-2019
Talousjohtajan päätöspöytäkirja 14-2019 Hankintapäätös

1. Yhteisen kirkkovaltuuston kokous on ke 11.12.2019 Piiluvassa.
2. Yhteisen kirkkoneuvosto kokous pidetään vielä ennen valtuuston kokousta. Ajankohta ilmoitetaan erikseen.

237 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtajan ja
sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 28.11.2019

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

____________________________________________

____________________________________________
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Hannu Haikonen
puheenjohtaja
§§ 212-216, 218-237

Helena Turtiainen
sihteeri
§§ 212-223, 226-237

___________________________________________
Marja Hovi
puheenjohtaja § 217

____________________________________________
Kari Virtanen
sihteeri §§ 224 ja 225

Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston pöytäkirjan 12 / 2019 ja todenneet sen kokouksen kulun
ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa
/
2019

___________________________________________
Martta Hirvikallio

Pöytäkirjan nähtävänä olo

_____________________________________________
Petteri Myllynen

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 29.11.–13.12.2019, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2019

_____________________________________________
Kari Virtanen
talousjohtaja
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