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Käsiteltävät asiat:
17 §
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.

18 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Elina Heiro ja Laura Hiltunen.
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Puheenjohtaja:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Elina Heiro ja Laura Hiltunen.
19 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

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

20 §
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 4-2020
laillisuus ja täytäntöönpano

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
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 16.12.2020
pidetyn kokouksen pöytäkirjan lailliseksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi.
YKN 10.2.2021/§20
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

21 §
Hehu-korvaus

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-312 6300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän YKN päätti kokouksessaan
16.12.2020 § 277 HeHu:n korvauksista (Yhteinen kirkkoneuvosto päätti,
että korvaus hehu toiminnasta olisi 60€/kk (on sama kuin mobiilitavoitettavuuskorvaus) hehu jäsenille ja 90€/kk hehu 1:lle (johtamisesta ja
koordinoinnista).).
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Lappeenrannan seurakuntayhtymän HH1 Juho Karjalainen pyysi YKN:n
tarkentamaan palkkion maksua seuraavasti: HH1 palkkio 90€/kk ja HH2
sekä HH3 palkkio 60€/kk.
Puheenjohtajan esitys:
Hyväksytään esitetty tarkennus.
YKN 10.2.2021/§21
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
22 §
Lappeenrannan seurakuntayhtymän siivouspalvelut

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen, 040-3126220,
teijo.kankkunen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän siivouspalvelujen palveluntuottajan
tarjouspyynnöt julkaistiin HILMA:ssa 14.12.2020.
Tarjousten jättöaika oli 15.1.2021 klo 15.00. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin neljälletoista (14) palveluntuottajalle.
Määräaikaan mennessä saatiin yhdeksän (9) tarjousta.
Palvelun sisältöön kuuluvat 5 seurakuntayhtymän kiinteistöä tai tilaa, joiden yhteinen siivottava pinta-ala on 3663 m2.
Sopimuskausi alkaa 1.4.20221 ja sen kesto on 36 kuukautta.
Tarjousvertailun pisteytys liitteenä.
Talousjohtajan esitys:
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto valitsee
Lassila & Tikanoja Siivous Oy:n siivouspalvelunpalveluntuottajaksi tarjousvertailun pisteytyksen mukaisesti eniten pisteitä saaneena.
YKN 10.2.2021/§22
YKN:
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita Lassila & Tikanoja Siivous Oy:n siivouspalvelunpalveluntuottajaksi
tarjousvertailun pisteytyksen mukaisesti eniten pisteitä saaneena.
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Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen, 040-3126220,
teijo.kankkunen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän ulkoalueiden hoidon ja kiinteistöpäivystyksen palveluntuottajan tarjouspyynnöt julkaistiin HILMA:ssa
14.12.2020.
Tarjousten jättöaika oli 15.1.2021 klo 15.00. Määräaikaan mennessä saatiin neljä (4) tarjouspyynnön mukaista tarjousta.
Palvelun sisältöön kuuluvat ulkoalueiden hoidon/kiinteistöpäivystyksen
osalta 9 kohdetta ja lisäksi pelkän kiinteistöpäivystyksen osalta 11 kohdetta.
Sopimuskausi alkaa 1.4.2021 ja sen kesto on 36 kuukautta.
Tarjousvertailun pisteytys liitteenä.
Talousjohtajan esitys:
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto valitsee
Lappeen Huoltomestarit Oy:n ulkoalueiden hoidon ja kiinteistöpäivystyksen palveluntuottajaksi tarjousvertailun pisteytyksen mukaisesti eniten pisteitä saaneena.
YKN 10.2.2021/§23
YKN:
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita Lappeen Huoltomestarit Oy:n ulkoalueiden hoidon ja kiinteistöpäivystyksen palveluntuottajaksi tarjousvertailun pisteytyksen mukaisesti eniten pisteitä saaneena.

24 §
Lupa Lauritsalan seurakuntapastorin viran
täyttöön

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lauritsalan seurakuntaneuvosto 3.2.2021 § 10:
Hanna Niemi on irtisanoutunut Lauritsalan seurakunnan seurakuntapastorin virasta 1.1.2021 lähtien. Liite 14.
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Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstöohjelma 2016 (hyväksytty
yhteisessä kirkkovaltuustossa 14.12.2016/§ 63), kohta 4 Rekrytointi:
”Virka- ja työsuhteet julistetaan avoimeksi ja haettaviksi sen jälkeen, kun
seurakuntaneuvosto tai yhteisen kirkkoneuvoston alainen johtokunta ja
yhteinen kirkkoneuvosto ovat käsitelleet asian ja todenneet virka- tai työsuhteen täytön tarpeellisuuden.”
Lauritsalan seurakunta tarvitsee neljä pappia selviytyäkseen toimitusten ja
toiminnan asettamista velvollisuuksistaan.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto esittää YKN:lle, että se myöntää Lauritsalan seurakuntaneuvostolle luvan seurakuntapastorin viran täyttämiseen.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Seuraavassa pykälässä Lauritsalan seurakuntaneuvosto pyytää Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan pastori Helena Meriläiselle virkamääräyksen Lauritsalan seurakuntapastorin virkaan 1.4.2021 lähtien
toistaiseksi, mikäli YKN on antanut luvan viran täyttämiseen, eli virkaa ei
laiteta julkiseen hakuun.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Lauritsalan seurakunnalle luvan seurakuntapastorin viran täyttämiseen.
YKN 10.2.2021/§24
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
25 §
Lupa Lappeen seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran täyttöön

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lappeen seurakuntaneuvosto 25.1.2021 § 22:
1. Lappeen seurakunnan nuorisotyönohjaaja Martti Lähteenmäki on
irtisanoutunut virastaan 1.3.2021 alkaen. Virka on yhtymän virka.
Myös Anna-Maija Hämäläinen on sanoutunut irti nuorisotyönohjaajan virasta 1.4.2021 alkaen.
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Vapautuvia virkoja Lappeella on keväällä neljä. Kolmen muun
osalta (nuorisotyönohjaaja, kanttori, srkpast) SN arvioi ja linjaa
myöhemmin, mikä on virkojen täyttötarve suhteessa Lappeen
raamiin.
Lappeen seurakunnan nuorisotyön hoitaminen (kerhot, nuortenillat, rippikoulutyö) puoltaa tässä vaiheessa toisen vapautuneen
nuorisotyönohjaajan viran täyttämistä.
Esitys:
Pj. esittää, että Lappeen SN pyytää YKN:ltä lupaa täyttää Martti
Lähteenmäeltä vapautuva nuorisotyönohjaajan virka. Liite 3.
Päätös:
Lappeen SN päätti pyytää YKN:ltä lupaa täyttää Martti Lähteenmäeltä
vapautuva nuorisotyönohjaajan virka.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Lappeen seurakunnalle luvan nuorisotyönohjaajan viran täyttämiseen.
YKN 10.2.2021/§25
YKN:
Asia jätettiin pöydälle ja käsitellään seuraavassa kokouksessa.
26 §
Sivutoimilupa-anomus
27 §
Seurakuntajaon muutos

Valmistelijat: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi ja talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on ollut alijäämäisiä tilinpäätöksiä
2016-2018. Taloudellisen tilanteen takia on tehty merkittäviä henkilöstövähennyksiä. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä henkilötyövuosien määrä oli
207 kun se vuoden 2020 tilinpäätöksessä on enää vain 174 henkilötyövuotta. Valtaosa henkilöstövähennyksistä on kohdistunut tukitoimiin. Vähennykset on tehty pääosin eläköitymisten tai henkilöstövaihdosten
kautta. Tulevat vähennystarpeet tulevat koskemaan toiminnallista puolta.
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Vuodelle 2019 veroprosenttia korotettiin 0,1 prosenttiyksikköä.
Kiinteistöomistusta on vähennetty ja kaikesta tarpeettomasta kiinteistömassasta on pyritty eroon. Tässä tavoitteessa on onnistuttu varsin hyvin.
Kiinteistöstrategiassa myytäväksi määritellyistä kiinteistöistä myymättä
on vain Kuusirannan leirikeskus ja Vainikkalan rivitalo.
Seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien jäsenmäärä on jatkuvassa
laskussa. Vuoden 2015 lopulla jäsenmäärä oli 55.264 ja nyt 2020 vuoden
lopussa 51.526 jäsentä. Jäsenmäärän vähentyminen tarkastelujaksolla on
ollut reilut 1 % vuodessa.
Koska tulevaisuus näyttää edelleen siltä, että taloudellinen tilanne tulee
vain heikentymään, valtuustoaloitteen pohjalta päätettiin teettää selvitystyö mahdollisesta seurakuntarakenteen muutoksesta ja sen mukanaan
tuomista helpotuksista.
Lappeenrannan seurakuntayhtymälle on selvitystyö teetetty kehittämiskonsultti (KTM) Sami Lahtiluomalla. Lahtiluoman selvitystyö valmistui
joulukuussa 2019. Tässä selvitystyössä esiin nousseita asioita on käyty läpi
kahdessa valtuustoseminaarissa (28.1.2020 ja 12.11.2020). Perustelut
puolesta ja vastaan käy ilmi loppuraportista ja Sammonlahden seurakunnan tekemästä esityksestä seurakuntarakenteen muuttamiseksi.
Toiminnan kannalta yhden seurakunnan malli antaa mahdollisuuden myös
jatkossa järjestää seurakunnan toimintaa koko seurakunnan alueella. Yhtenä esimerkkinä: nykyisin jokaisessa seurakunnassa on diakoniapappi,
yhden seurakunnan mallissa meillä voisi olla kaksi diakoniapappia. Siten
vapautuvista diakoniapapeista, jonkun työala voisi olla vaikkapa vanhustyö. Tällä hetkellä Lappeenrannan seurakuntayhtymässä ei ole nimetty
työntekijää, jonka vastuualue olisi vanhustyö. Väestöennusteiden mukaisesti kuitenkin vanhusten määrä tulee seurakuntiemme alueella kasvamaan ja vanhustyö on strateginen painopiste vuonna 2022.
---Kirkkojärjestys 13 Luku, Seurakuntajaon muutos
1§
Seurakuntajaon muuttamista koskeva aloite lähetetään tuomiokapitulille.
Seurakuntaneuvoston aloite lähetetään yhteiselle kirkkovaltuustolle,
jonka on lähetettävä se tuomiokapitulille oman lausuntonsa ohessa.
Tuomiokapitulin on kuultava aloitteesta niiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirkkovaltuustoja, seurakuntaneuvostoja ja yhteisiä kirkkovalPöytäkirjantarkastajat
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tuustoja, joita ehdotettu seurakuntajaon muutos koskee. Jos tuomiokapituli pitää aloitetta ilmeisesti epätarkoituksenmukaisena, se voi palauttaa
aloitteen sen tekijälle. Jollei tuomiokapituli palauta aloitetta tai jos palautettu aloite saatetaan uudelleen vireille, tuomiokapituli hankkii aloitteesta
2 §:ssä tarkoitetut selvitykset ja kuultuaan tarvittaessa uudelleen edellä
mainittuja toimielimiä lähettää asiakirjat oman lausuntonsa ohella kirkkohallitukselle.
Jos seurakuntajakoon on kuntajaon muutoksen johdosta tehtävä vain vähäinen muutos, kirkkohallitus voi ratkaista asian ilman 2 momentissa tarkoitettuja lausuntoja. Jos kirkkohallitus on pannut vireille seurakuntajakoa koskevan asian muulla perusteella, se huolehtii sanottujen lausuntojen
hankkimisesta.
---Sammonlahden seurakuntaneuvosto on tehnyt kokouksessaan
22.12.2020 § 122 esityksen seurakuntarakenteen muuttamiseksi niin,
että Lappeenrannassa olisi vain yksi seurakunta. Sammonlahden seurakunnan SN:n esitys on, että Lappeenrannan seurakuntayhtymä ja sen
viisi seurakuntaa lakkautetaan ja tilalle muodostetaan yksi seurakunta.
Seurakuntaneuvosto esittää seuraavia periaatteita yhden seurakunnan
muodostamiseen:
1. Seurakunta muodostetaan hallinnollisesti lopettamalla viisi yhtymän seurakuntaa ja perustamalla uusi seurakunta.
2. Seurakunnan nimi on Lappeenrannan seurakunta.
3. Seurakunnan pääkirkko on Lappeenrannan vanhin ja kaupungin
ydinkeskustassa sijaitseva (Lappeen) Marian kirkko.
Kirkkojärjestyksen mukaisesti Sammonlahden seurakuntaneuvoston
alulle laittama aloite menee yhteiselle kirkkovaltuustolle lausunnon antamista varten ja yhteinen kirkkovaltuusto on velvollinen lähettämään asian
edelleen tuomiokapitulin käsiteltäväksi.
Jotta yhteinen kirkkovaltuusto voi antaa oman lausuntonsa, yhteinen kirkkoneuvosto pyysi jokaiselta seurakuntaneuvostolta lausuntoa Sammonlahden tekemästä seurakuntajaon muutoksesta yhden seurakunnan malliin.
Alun perin kirkkoherrat olivat omassa kokouksessaan sopineet, että antavat omissa neuvostoissaan yhtenevän esityksen mahdollisesta yhden seurakunnan mallista. Korona sotki suunnitelmia sen verran, että tätä esitystä
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ei saatu aikaiseksi. Viime valtuustoseminaarin jälkeen todettiin, että jokaisella seurakunnalla on mahdollisuus tehdä oma esityksensä yhtymän kehittämiseksi tai muuttamiseksi yhdeksi seurakunnaksi.
Lappeenrannan seurakuntaneuvosto on omassa
20.1.2021 puoltanut seurakuntarakenteen muutosta.

kokouksessaan

Lappeen seurakuntaneuvosto on 25.1.2021 omassa lausunnossaan seurakuntayhtymämallissa pidättäytymisen kannalla. Lappeen seurakuntaneuvosto näkee yhtymän kehittämisen kuitenkin tarpeelliseksi.
Lauritsalan seurakuntaneuvosto kokoontui 3.2.2021 ja 4.2.2021 saadun tiedon mukaan neuvosto äänesti Sammonlahden aloitetta vastaan äänin 6-4. Lauritsalassa odotettiin esityksen olevan tarkempi ja määritelty
esim. onko aluemalli vai työalamalli jos tulisi yksi seurakunta. Lauritsalan
seurakuntaneuvoston lausunto lähetetään tiedoksi jälkikäteen.
Joutsenon seurakuntaneuvosto kokoontuu 9.2.2021 antamaan omaa
lausuntoaan ja esityksen mukaan se ei kannata Sammonlahden tekemää
esitystä seurakuntajaon muutoksesta. Joutsenon seurakuntaneuvoston
lausunto on käytettävissä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa.
Seurakuntaneuvostot ovat omaa lausuntoaan laatiessaan huomioineet kotiseutuyhdistysten kirjelmät asiasta.
Lisäksi henkilöstöä on kuultu valmisteluvaiheessa. Vastaajista (69) henkilöä 58 on yhden seurakunnan kannalla ja 11 yhtymämallin kannalla.
Seurakuntaneuvostojen lausunnot Sammonlahden seurakuntaneuvoston
tekemään seurakuntajaon muutoksesta ovat eriävät, joten yhtenäistä lausuntoa valtuuston mielipiteenä ei saatane aikaiseksi.
On huomioitavaa, että tässä vaiheessa annetaan lausunto vain mahdollisesta seurakuntarakenteen muutoksesta. Jos rakennemuutos toteutetaan,
Lappeenrannan yhden seurakunnan mallin rakentaminen aloitetaan siten,
että uusi seurakuntamalli olisi voimassa vuodesta 2023 alkaen.
Tällä perusteella yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se omana lausuntonaan äänestää joko seurakuntajaon muutoksesta siten, kuin Sammonlahden seurakuntaneuvosto on esittänyt
1. Seurakunta muodostetaan hallinnollisesti lopettamalla viisi yhtymän seurakuntaa ja perustamalla uusi seurakunta.
2. Seurakunnan nimi on Lappeenrannan seurakunta.
Pöytäkirjantarkastajat
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3. Seurakunnan pääkirkko on Lappeenrannan vanhin ja kaupungin
ydinkeskustassa sijaitseva (Lappeen) Marian kirkko.
tai sitten jatketaan seurakuntayhtymämallilla ja tiivistetään yhteistyötä
seurakuntien välillä.
Kaikki seurakuntien työntekijät siirretään vanhoina työntekijöinä uuteen
perustettavaan seurakuntaan.
Liitteet:
Seurakuntarakennemuutos selvitys
Viiden seurakuntaneuvoston lausunnot yhden seurakuntajaon muutoksesta (Lauritsalan ja Joutsenon lausunnot tuodaan kokoukseen)
Lausunnot kotiseutuyhdistyksiltä ja yksityiseltä henkilöltä
Henkilöstökyselyn tulokset
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se antaa puoltavan lausunnon Sammonlahden seurakuntaneuvoston tekemästä esityksestä seurakuntajaon muutoksesta.
Yhteisen kirkkovaltuuston lausunto lähetetään yhdessä Sammonlahden
seurakunnan seurakuntaneuvoston aloitteen kanssa seurakuntajaon muutoksesta tuomiokapituliin.
YKN 10.2.2021/§27
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se antaa puoltavan lausunnon Sammonlahden seurakuntaneuvoston tekemästä esityksestä seurakuntajaon muutoksesta.
Yhteisen kirkkovaltuuston lausunto lähetetään yhdessä Sammonlahden
seurakunnan seurakuntaneuvoston aloitteen kanssa seurakuntajaon muutoksesta tuomiokapituliin.
28 §
Johtokuntien esimieskirkkoherrat

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän kirkkoherrat ovat kokouksissaan
9.12.20 ja 27.1.21 keskustelleet esimieskirkkoherruuksista ja siitä,
kuinka ne voisivat jakaantua tasaisemmin kirkkoherrojen välillä. 27.1.21
kokouksessa sovittiin seuraavasti:
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YKN pj. (Hannu Haikonen tuomiokapitulin nimeämänä)
Kiinteistöasiain johtokunta (Hannu Haikonen)
Palvelupiste (Mika Lehtola)
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta (Mika Lehtola)
Sairaalasielunhoidon johtokunta (Tero Kalpio)
Yhteisen palvelun johtokunta:
- oppilaitostyö (Tero Kalpio)
- erityisdiakonia (Juha Eklund)
- viestintä (Juha Eklund)
- erityisnuorisotyö (Mika Lehtola)
Varhaiskasvatuksen johtokunta (Pentti Berg)
Yleisen seurakuntatyön johtokunta (Pentti Berg): evankelioiminen, Hehu,
soittokunta, hiljaisuuden viljely, parisuhdetyö, yhteiset tapahtumat (mm.
Lumikirkko, Hiekkakappeli, Lehmuspappeilu)
Puheenjohtajan esitys:
Hyväksytään esityksen mukaisesti ja annetaan taloustoimistoon tiedoksi.
YKN 10.2.2021/§28
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja annetaan taloustoimistoon tiedoksi.
29 §
Muut mahdolliset asiat
30 §
Saapuneet pöytäkirjat

31 §
Tiedoksi

32 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Muita asioita ei ollut.

1.
2.
3.
4.

Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 1-2021
Lappeen seurakuntaneuvosto 1 ja 2-2021
PNK:n johtokunta 1-2021
Hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirjat 1-2021 tarvittaessa
töihin tulevan suntion palkkaaminen ja 2-2021 kasvualtaiden
hankinta hautaustoimelle

1. Pusan testamenttirahaston käyttöselvitys 2020
2. Seuraava YKN:n kokous on ke 17.2.2021 klo 17.00

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n § 24
mukaisesti.
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.36
Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 11.2.2021

____________________________________________
Hannu Haikonen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastaminen

____________________________________________
Seija Niemi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 2 / 2021 ja todenneet sen kokouksen
kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa

___________________________________________
Elina Heiro
Pöytäkirjan nähtävänä
olo

12 / 2 2021

_____________________________________________
Laura Hiltunen

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 15.2–1.3.2021, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2021

_____________________________________________
Kari Virtanen
talousjohtaja
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