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Aika
Keskiviikko 11.12.2019 klo 16.15
Paikka
Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta
Läsnä
Haikonen Hannu
Erämo Antti
Heiro Elina
Hiltunen Laura
Hokkanen Tero
Hovi Marja
Myllynen Petteri
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa
Pajunen Pauli
Rapi Kalle
Tiimo Ilkka
Toikka Sari
Varis Arto

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
jäsen, varapj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Pöyhönen Ilkka
Rantalainen Juha
Berg Pentti
Kalpio Tero
Lehtola Mika
Virtanen Kari
Fabritius Eija
Riikonen Katri

YKV:n puheenjohtaja
YKV:n varapuheenjohtaja
kirkkoherra, Lauritsalan srk
kirkkoherra, Joutsenon srk
kirkkoherra, Lappeen srk
talousjohtaja
viestintäpäällikkö
pöytäkirjanpitäjä

Eklund Juha
Tuomikoski Ari
Voutilainen Aino
Hirvikallio Martta

kirkkoherra, Sammonlahden srk
yhteisten työmuotojen edustaja
jäsen
jäsen

Muut läsnäolijat
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"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.

240 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi siten, että lisättiin §246 Sammaltie
14:n vuokraus

241 §
Kaislarannankuja 5
vuokraus

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040 3126200, kari.virtanen@evl.fi
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Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli kokouksessaan 4/2019 pykälässä 79
Kaislarannankuja 3:n vuokraamista. Päätöksen jälkeen selvisi, että vuokraajat
olivat kiinnostuneita viereisestä Kaislarannankuja 5:n vuokraamisesta. Tästä
johtuen päätös joudutaan tekemään uudestaan.
Uuden hinnoittelun mukaisesti nyt Kaislarannankuja 5 osoitteesta on tehty
hinnoittelun mukainen vuokratarjous 2.025 euroa vuodessa. Hinta sidotaan
elinkustannusindeksiin.
Tonttiarvioista on esitys Excel-taulukossa kokouksessa (salainen asiakirja
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 17 mom. mukaan).
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää vuokrata 50 vuodeksi ajalle 1.1.2020-31.12.2069 Kaislarannankuja 5
tontin (405-20-52-6) hintaan 2.025 euroa vuodessa. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin.
Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
YKN 11.12.2019/§241
YKN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
242 §
Lisämääräraha
päihde- ja kriminaalityölle

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040 3126200, kari.virtanen@evl.fi
Ari Tuomikoski hakee lisämäärärahaa päihde- ja kriminaalityölle.
Ari Tuomikosken vetämä päihde – ja kriminaalityö muutti päiväkeskus Kaartinkulman uusiin tiloihin vuokranantajan otettua entiset tilat omaan käyttöönsä. Uudet tila vuokrattiin Kaakkois-Suomen Liiketilat Oy:ltä.
Toiminta jatkuu osoitteessa Siltakatu 2, 53810 Lappeenranta ja nimellä Päiväkeskus Tikankulma.
Tilojen saattamisessa lain vaatimalle ja käyttöön soveltuvalle tasolle tehtiin
remontti. Kulut sisällytettiin kuukausivuokraan, 2.120 euroa.
Noussut vuokra ja muuttokulut aiheuttavat budjetin ylitystä 23 709,33 euroa.
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Kuitenkin työmuodon kasvaneet tulot pienentävät ylityksen todellista suuruutta.
Joulukuussa tilanne näyttää siltä, että ylitystä muuton takia tulee noin
15.000 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle päihde- ja kriminaalityölle lisämäärärahaa vuodelle 2019 yhteensä 15.000 euroa.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
YKN 11.12.2019/§242
YKN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
243 §
Vuoden 2020
järjestelyerän käyttö
(korjattu)
244 §
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 YKN:a kysyen, mihin toimiin Lappeenrannan seurakuntayhtymän YKN 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)
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Peittojakelu postin kautta on niin kallista, että viestinnän budjetissa ei ole
siihen varaa.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Airi
Muston esille nostamia kysymyksiä kokouksessaan 27.11.2019. Päätyen,
ettei peittojakeluun ole varaa. Viestintäpäällikköä pyydettiin selvittämään
asiaa seuraavaan kokoukseen.
Puheenjohtajan esitys:
YKN tekee haja-asutusalueen seurakuntalaisille tiettäväksi, että yksityinen
seurakuntalainen voi tilata Seurakuntatervehdyksen ja posti tuo sen postilaatikkoon. Seurakuntalaiselle ei tuosta tule kuluja.
Lisäksi Seurakuntatervehdyksiä toimitetaan seuraaviin pisteisiin:
Ylämaan Sale
Pirana Joutseno
K-Haka Lauritsala
Nuijamaan seurakuntatalon aula
Kaupunkialueella jakelutelineissä
YKN 11.12.2019/§244
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja päätettiin toimia jatkossa tilanteen mukaan.

245 §
Keskusrekisterin
lakkauttaminen

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040 3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 16.06.2019 päättänyt, että Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakunnat liittyvät Kouvolaan perustettavaan aluekeskusrekisteriin 1.1.2020
alkaen.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on perustanut
Lappeenrannan seurakuntayhtymän keskusrekisterin 2006.
YKV 3-2006 § 34
34 §
KESKUSREKISTERIN PERUSTAMINEN LAPPEENRANNAN SRK-YHTYMÄÄN
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Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.11.2004 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on ollut valmistella esitystä keskusrekisterin perustamisesta Lappeenrannan srk-yhtymään.
Työryhmä on kokouksessaan 14.8.2006 tehnyt esityksen, jossa esitetään
keskusrekisterin perustamista 1.1.2007.
Keskusrekisterin perustamiseen liittyvät muut virkajärjestelyt ja käytännöt
sisältyvät esitykseen. Liite.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
- Lappeenrannan srk-yhtymään perustetaan keskusrekisteri, joka aloittaa
toimintansa 1.1.2007
- keskusrekisterin toimitiloista ja työjärjestelyistä päätetään esityksen mukaisesti
- Lauritsalan ja Sammonlahden täyttämättä olevat kanslistien virat lakkautetaan ja keskusrekisteriin perustetaan yksi uusi toimistosihteerin virka
- keskusrekisterissä työskentelevät kanslistit siirtyvät seurakuntayhtymän
työntekijöiksi 1.1.2007 alkaen, seurakuntasihteerit jäävät paikallisseurakuntien työntekijöiksi
- keskusrekisterin hallinnollisena esimiehenä toimii Lappeenrannan seurakunnan kirkkoherra
- keskusrekisterissä työskentelevien toimenkuvat valmistellaan 30.11.2006
mennessä
- keskusrekisterin toimivuutta tullaan tarkastelemaan vuoden välein
- keskusrekisterin perustaminen merkitsee muutosta srk-yhtymän perussääntöön ja perustamisesityksestä tulee seurakuntaneuvostojen antaa lausuntonsa yhteiselle kirkkoneuvostolle 26.9.2009 mennessä
- keskusrekisterin perustamisesta pyydetään kirkkohallituksen lausunto (KJ
16:2).
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
YKV 26.9.2006/§34
YKV:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kirkkojärjestyksen luku 112 § (7.11.2008/792 v. 2010)
Jos seurakunnat haluavat järjestää kirkonkirjojen pitämisen kokonaan tai
osaksi yhteiseen keskusrekisteriin, seurakuntien kirkkovaltuustojen on tehtävä siitä sopimus.
Seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkovaltuusto päättää keskusrekisterin perustamisesta seurakuntayhtymään kuuluville seurakunnille ja 1 momentissa
Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 221

LAPPEENRANNAN¤
YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO

Pöytäkirja
13-2019

SEURAKUNTAYHTYMÄ

tarkoitetun sopimuksen tekemisestä seurakuntayhtymään kuulumattomien
seurakuntien kanssa. Asiasta on pyydettävä seurakuntaneuvostojen lausunto.
Ennen keskusrekisterin perustamista on asiasta pyydettävä kirkkohallituksen lausunto.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakuntien SN ovat antaneet lausuntonsa ja puoltavat keskusrekisterin lakkauttamista.
Puheenjohtajan esitys:
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto esittää Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeenrannan seurakuntayhtymän keskusrekisteri lakkautetaan 31.12.2019 kun
vuoden alusta (1.1.2020) alkaen Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakunnat ovat osana Kouvolan aluekeskusrekisteriä.
Samalla toimipisteen nimi muutetaan Lappeenrannan seurakuntien palvelupisteeksi.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
YKN 11.12.2019/§245
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
246 §
Sammaltie 14:n
vuokraus

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040 3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Uuden hinnoittelun mukaisesti Sammaltie 14 osoitteesta on nyt tehty hinnoittelun mukainen vuokratarjous 1 175 euroa vuodessa. Hinta sidotaan
elinkustannusindeksiin.
Tonttiarvioista on esitys Excel-taulukossa kokouksessa (salainen asiakirja
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24§ 17 mom. mukaan)
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää vuokrata 50 vuodeksi 1.1.2020 – 31.12.2069 Sammaltie 14:n tontin
(405-20-52-4) hintaan 1 175 euroa vuodessa. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin.
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Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
YKN 11.12.2019/§246
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
247 §
Muut mahdolliset
asiat
248 §
Tiedoksi

249 §
Saapuneet pöytäkirjat

250 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen
Puheenjohtajan ja
sihteerin allekirjoitukset

1. Kirjataan tiedoksi, että Parkkarilankatu 13:n ostaja on 2.12.2019 kirjatulla sähköpostilla ilmoittanut perääntyvänsä kaupasta ja kiinteistö
on laitettu uudestaan myyntivälitykseen. Tiedoksi edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle.
2. Diakonian luottamushenkilöilta 30.1.2020 klo 17 Lappeen salissa,
kahvi 16.30
3. Etelä-Saimaan paneeli väestörakenteen muutoksesta 12.12.2019
Nuijamiehessä

1. Yleisen seurakuntatyön johtokunta 1/2019
2. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 16/2019 virkavapaan myöntäminen
3. Lappeen seurakuntaneuvosto 8/2019

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

Lappeenrannassa 11.12.2019

____________________________________________
Hannu Haikonen
puheenjohtaja

____________________________________________
Katri Riikonen
sihteeri
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Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston pöytäkirjan 13 / 2019 ja todenneet sen kokouksen kulun
ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa

11.12.2019

___________________________________________
Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen
Pöytäkirjan nähtävänä olo

_____________________________________________
Pauli Pajunen

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 12.12.–27.12.2019, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2019

_____________________________________________
Kari Virtanen
talousjohtaja
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