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Käsiteltävät asiat:
1§
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.
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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."
Pj:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
YKN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen sekä totesi kokouksen 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 Helena Puolakka ja Kalle Rapi.
Pj:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Puolakka ja Kalle Rapi.

3§
Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajat
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YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Kohdassa muut asiat: Sijaisuus Lappeenrannan seurakuntayhtymän 5. nuorisotyönohjaajan virkavapauden ajaksi.
4§
Yhteisen kirkkovaltuuston
kokouksen 3-2015 laillisuus ja
täytäntöönpano

YKN:n tehtävänä on yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano (KL 10: 1, KL 10: 6, KL 11: 8).
Pj:
YKN toteaa YKV:n 21.10.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirjan lailliseksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi.
YKN 20.1.2016/§4
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaiseksi.

5§
Sivutoimiluvat

Perheasian neuvottelukeskuksen johtava perheneuvoja Pirkko Varis
ja vs. lapsityön johtaja Susanna Hankanen toimivat teologiharjoittelijoiden ohjaajina (n. 10-20 h) tammi-maaliskuussa 2016. Itä-Suomen
yliopiston teologian laitos korvaa heille työn tuntiperusteisesti.
He anovat sivutoimilupaa voidakseen hoitaa ko. tehtävät.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille sivutoimiluvan myöntämistä Susanna Hankaselle ja Pirkko
Varikselle teologian opiskelijoiden työssäoppimisjakson harjoittelunohjaajana toimimiseen.
YKN 20.1.2016/§5
YKN:
Arto Varis poistui jäävinä (osallisuusjäävi) kokoushuoneesta tämän
pykälän käsittelyn ajaksi.
Sivutoimiluvat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6§
Tiedotus-työmuodon muuttaminen viestinnäksi

Lappeenrannan seurakuntayhtymän viestintätyöryhmä ja työntekijät
ovat tehneet ehdotuksen, että tiedotustoiminnon nimi muutetaan
hallinnollisesti viestinnäksi. Ehdotus perustuu siihen, että ”tiedotus”
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sanana viittaa yksipuoliseen viestimiseen: yksi taho kertoo asioita
muille. Monissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä on siirrytty
käyttämään ”tiedotuksen” sijaan sanaa ”viestintä”, sillä se kuvaa huomattavasti paremmin sitä, mistä on kyse. Viestintä on kaksisuuntaista
ja siihen osallistuvat kaikki.
”Viestintä on strateginen toiminto, joka vie kirkon sanomaa eteenpäin. Monimuotoisessa yhteiskunnassa kirkon on kyettävä vuorovaikutukseen monilla kielillä ja monissa yhteyksissä. Kirkko on merkityksiä tuottava yhteisö ja viestintä on sen ytimessä: kirkon sanoma
uskosta, toivosta ja rakkaudesta on viesti, jota tulee jakaa vuorovaikutteisesti, monipuolisesti ja innostuneesti” (Kirkon strategia vuoteen 2020).
Viestintä on mukana kaikessa toiminnassa niin yhteisön sisällä kuin
ulkopuolelle viestittäessä. Viestintä on yhteistyötä ja se kuuluu kaikille, sillä vain siten se saa kasvot, joita niin media kuin suuri yleisökin odottavat näkevänsä. Näin ollen onnistunut viestintä tarvitsee
kaikkien panosta: jokaisen työntekijän tarinoita ja tekoja sekä viestinnän ammattilaisten vastuulla olevaa kehittämistä ja johtamista
mukaan lukien työntekijöiden kouluttaminen.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedotustoiminnon nimen muuttamista hallinnollisesti viestinnäksi, joka
kuvaa toimialan tehtävää entistä nimikettä oikeammin ja paremmin.
Viestintä on kaksisuuntaista ja siihen osallistuvat kaikki.
YKN 20.1.2016/§6
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
7§
Tiedottajan viransijaisuus

Lappeenrannan seurakuntayhtymän tiedottaja Marinella Ruutu on
opintovapaalla 1.4.2016-1.4.2018. Viestinnän tehtävien joustavan
jatkon turvaamiseksi on sijaiseksi kysytty viestinnän tehtäviin nyt
hyvin perehtynyttä ja aktiivisella otteella toimivaa vs. tiedotussihteeri Marjatta Kupiasta. Hän on ilmaissut halukkuutensa tehtävään.
Tiedotussihteerin vakinaisen viran haltija Atso Suopanki palaa töihin
18.4.2016.
Marinella Ruutu on ilmaissut kiinnostuksensa toimia avustajana opintovapaansa aikana lehtijuttuja kirjoittamalla.

Pöytäkirjantarkastajat
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Pj :
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee seurakuntayhtymän tiedottajan
opintovapaan sijaiseksi Marjatta Kupiaksen 18.4.2016 alkaen Marinella Ruudun opintovapaan päättymiseen saakka 31.3.2018.
YKN 20.1.2016/§7
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
8§
Skinnarilan kampuksen oppilaitospastori

Oppilaitospastori Sakari Kiiskinen on valmis siirtymään 50% osaaikaeläkkeelle 1.8.2016 alkaen 31.12.2017 saakka, josta kokonaan
eläkkeelle. (liite)
Sakari Kiiskinen on tutkinut oppilaitostyön jatkuvuuden turvaamiseksi sijaisuusjärjestelyjä, ja esittää, että loppuvuoden 2016 sijaisuutta (50%) kutsutaan hoitamaan Sammonlahden seurakuntapastori
(50%) Tapio Kilpiä. Kilpiä on ilmoittanut halukkuutensa tähän järjestelyyn.
Skinnarilan kampuksen oppilaitospastorin virka tulisi laittaa 100%
virkana hakuun 1.1.2017 alkaen.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää oppilaitospastori Sakari Kiiskiselle oikeuden siirtyä tekemään 50% työaikaa 1.8.-31.12.2016.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Skinnarilan kampuksen 50% oppilaitospastoriksi ajalle 1.8.-31.12.2016 Sammonlahden seurakunnan
seurakuntapastorin (50%) Tapio Kilpiän.
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa oppilaitostyön työryhmän valmisteltavaksi Skinnarilan kampuksen oppilaitostyön pastorin tehtävänkuvan ja valmistelut tehtävän julistamiseksi haettavaksi 1.1.2017 alkaen.
YKN 20.1.2016/§8
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Martti Luther julkaisi 95 teesiään 31.10.1517. Ensi vuonna siitä tulee
500 vuotta.
Reformaation merkkivuotena muistetaan Lutherin käynnistämää reformaatiota ja kirkkojen historiaa sekä reformaation merkitystä Suomessa ja maailmalla. Samalla suuntaudutaan tähän päivään ja tulevaan. Menneisyyteen jäämällä unohdettaisiin reformaatio – ytimestä
nouseva uudistuminen, joka on ollut kirkossa jatkuvaa jo ennen Lutheria.
Merkkivuotta vietetään teemalla Armoa 2017! Nimi viittaa armoon
käsitteenä, mutta myös pyyntönä ja kehotuksena. Merkkivuosi ohjaa
pohtimaan, mitä omassa seurakunnassa nyt olisi uudistettava.
Merkkivuosi on mainio mahdollisuus lähteä yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa kyselemään, mitä on hyvä elämä tänään ja
tulevaisuudessa. Mistä löydämme armon?
Merkkivuosi on ekumeeninen. Se valmistellaan ja vietetään yhdessä
muiden kristillisten kirkkojen kanssa. Merkkivuosi on globaali. Sitä
vietetään maailmanlaajuisesti. Merkkivuosi on merkityksellinen koko
yhteiskunnalle. Suomessa merkkivuoteen liittyy maan itsenäisyyden
satavuotisjuhlinta (Suomi 100). (Suomen ev.lut. kirkon kotisivu/Sakasti)
Reformaation juhlavuoden 2017 on tarkoitus herättää kiinnostusta ja
keskustelua uskonpuhdistuksen perinnöstä ja sen merkityksestä tänä
päivänä. Samalla halutaan katsoa taaksepäin ja juhlistaa uskonpuhdistuksen historian tärkeitä päivämääriä. Ennen kaikkea tavoitteena on
kuitenkin katsoa eteenpäin ja keskustella siitä, mitä uskonpuhdistuksen perintö merkitsee meidän ajassamme ja mitä on olla (protestantti) kristitty tänä päivänä. (projektisihteeri Katariina Ylikännö)
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuus ei ole ensisijaisesti
riippuvainen jäsenkehityksestä, taloudesta tai rakenteista. Kysymys
on ennen kaikkea siitä, pysyykö kirkko kirkkona. (Piispa Seppo
Häkkinen piispainkokouksen avauspuheessa Lappeenrannassa 2014)
Reformaation merkkivuoden tavoitteena on Suomen seurakunnissa:
Tukea kirkon perustehtävää ja tehdä reformaatiota tunnetuksi luterilaisesti ja ekumeenisesti.
Tukea seurakuntia ja paikallista yhteistyötä sekä rakentaa tulevaisuutta.
Yhdistää merkkivuoden vietto Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
viettoon.
Merkkivuoden periaatteet ovat siis paikallisuus, ekumeenisuus ja
tulevaisuus sekä liittyminen itsenäisyyden juhlavuoteen. Paino-
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piste on kirkon perustyössä. Merkkivuoden aikana etsitään tapoja
elää reformaatiota todeksi seurakunnissa. (Sakasti)
Lappeenrannan seurakuntayhtymän johtoryhmä on päätynyt siihen,
että reformaation arvon esiin nostamiseksi ja kirkon työn ja elämän
nykypäivän ja tulevaisuuden pohdinnan mahdollistamiseksi meidän
on syytä panostaa vuoteen 2017 omalla projektilla.
Projektiin tarvitaan projektin johtoryhmä (YKN:n ja YKV:n puheenjohtajat, projektisihteeri, tiedottaja sekä YKN:n nimeämät kolme
muuta jäsentä –yksi työntekijä ja kaksi luottamushenkilöä), projektisihteeri kokoamaan, taustoittamaan ja valmistelemaan srk-yhtymän
juhlavuoden kokonaisuutta ja valmistelee suunnitelmat ja toimenpide-esitykset johtoryhmälle. Projektin käyttöön vuodelle 2017 varataan määräraha.
Projektin tulee liittyä Suomi 100 juhlavuoden viettoon. Projektin
läpiviennissä on viestinnällä erittäin merkittävä rooli.
Johtoryhmä on keskustellut, että Armoa 2017! projektin projektisihteeriksi (50% tehtävä) kutsutaan oppilaitospastori Sakari Kiiskinen
1.8.2016 alkaen vuoden 2017 loppuun saakka. Sakari Kiiskinen jää
1.8.2016 alkaen osa-aikaeläkkeelle (50%), josta siirtyy kokonaan eläkeläiseksi projektin päättyessä.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Lappeenrannan seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat ovat mukana toteuttamassa Armoa 2017!
reformaation juhlavuotta.
YKN kutsuu projektin projektisihteeriksi (50% tehtävä) oppilaitospastori Sakari Kiiskisen 1.8.2016 alkaen vuoden 2017 loppuun
saakka.
YKN nimeää projektille johtoryhmän.
YKN tekee vuodelle 2017 60 000€:n suuruisen määrärahavarauksen
projektisihteerin palkkaukseen ja projektin muihin kuluihin.
YKN 20.1.2016/§9
YKN:
Hyväksyttiin muutoin esityksen mukaisesti, mutta projektin johtoryhmän nimeäminen jäi seuraavan kokouksen päätettäväksi.
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Reformaation juhlavuoteen liittyen seurakuntayhtymän johtoryhmän
jäsenet tekevät juhlavuotta valmistelevan opintomatkan Saksan Wittenbergiin 4.-8.4.2016.
Oppilaitospastori Sakari Kiiskinen anoo vuodelle 2016 koulutusmäärärahaa 1000 euroa käytettäväksi Saksaan luterilaisuuden syntysijoille suuntautuvaan matkaan, jos hänet valitaan Armoa 2017! projektisihteeriksi. (liite)
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Sakari Kiiskiselle hänen anomansa koulutusmäärärahan.
YKN 20.1.2016/§10
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11 §
Virkavapausanomus Aslakkuntoutusta varten
12 §
Lastenohjaajan työajan lyhennys
13 §
Seurakuntayhtymän johtoryhmä ja valmistelutyöryhmä

Lappeenrannan seurakuntayhtymän organisaatiossa on toiminut johtoryhmä, jonka kokoonpano ja työjärjestys on päivitetty yhteisessä
kirkkoneuvostossa 16.1.2013 (12§).
Seurakuntayhtymän jokapäiväisen toiminnan johtamisen kannalta
(ns. operatiivinen johtaminen) keskeinen toimielin on ryhmä, jonka
muodostavat kirkkoherrat, yhteisten työmuotojen edustaja, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja viestinnän edustaja.
Tämä ryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa yhteisen
kirkkoneuvoston pj:n toimiessa koollekutsujana ja puheenjohtajana.
Vastaavissa organisaatioissa tällaisen toimielimen nimi on johtoryhmä.
Isommista valmisteltavista asioista on hyvä keskustella laajemmalla
joukolla, jossa myös luottamushenkilöt ovat vahvasti edustettuna.
Tällaisella ”keskustelufoorumilla” on eri organisaatioissa vaihtelevia
nimiä.
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Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto muuttaa johtoryhmän työjärjestystä niin,
että siitä tulee neuvottelevan elimen eli valmistelutyöryhmän työjärjestys.
Sen muodostavat työjärjestyksen mukaisesti yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, seurakuntaneuvostojen varapuheenjohtajat, kirkkoherrat, yhteisten työmuotojen edustaja, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja viestinnän edustaja.
Johtoryhmä nimitys tarkoittaa jatkossa seurakuntayhtymän operatiivista johtoa, jonka muodostavat kirkkoherrat, yhteisten työmuotojen
edustaja, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja viestinnän edustaja.
YKN 20.1.2016/§13
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
14 §
Nuorisotyönohjaajan valinta
Lauritsalan seurakuntaan

Lauritsalan seurakuntaan sijoitetun Lappeenrannan seurakuntayhtymän 4. nuorisotyönohjaajan virka oli haettavana. Virkaa haki seitsemän henkilöä, joista virkaan muodollisesti pätevistä viidestä neljä
haastateltiin (viides kutsuttu ei tullut).
Lauritsalan seurakuntaneuvosto esittää kokouksessaan
13/2015/164§ valittavaksi virkaan Markus Rantasen, 1. varasijalle
Anuliina Kenttämaan ja 2. varasijalle Jenna Keskisen.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Lappeenrannan seurakuntayhtymän 4. nuorisonohjaajan virkaan, jonka sijoituspaikka on Lauritsalan
seurakunta, Markus Rantasen, 1. varasijalle Anuliina Kenttämaan ja 2.
varasijalle Jenna Keskisen. Viran palkkaus on vaativuusryhmä 502
mukainen.
YKN 20.1.2016/§14
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

15 §
Kansainvälisen vastuun määräaikainen projektivirka

Lappeenrannan seurakuntayhtymän maahanmuuttajatyön sihteeri on
jäänyt eläkkeelle 1.8.2015 alkaen. Lappeenrannan seurakuntayhty-
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mään esitetään perustettavaksi määräaikainen (kolmivuotinen) kansainvälisen vastuun sihteerin projektivirka 1.3.2016 alkaen. YKN on
kokouksessaan 28.10.2015 päättänyt esittää maahanmuuttajatyön
sihteerin viran lakkauttamista tämän viran perustamisen mahdollistamiseksi.
Virka koostuu kansainvälisen työn koordinoinnista ja kotouttamisen
haasteisiin vastaamisesta. Viran tarve, varsinkin kotouttamisen osalta
voi muuttua nopeasti, minkä takia virka on määräaikainen.
Tehtävän tarkoitus, sen pääasiallinen sisältö ja muuta tehtävässä erityisesti huomioitavaa on koottu tehtävänkuvaukseen (liite).
Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli asiasta kokouksessaan (YKN
25.11.2015/§263) ja palautti asian valmisteluun.
Henkilöstöasiain johtokunta on (HAJ 12.1.2016/§4) vahvistanut tehtävän vaativuusryhmäksi 503. (liite)
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteiselle kirkkovaltuustolle määräaikaisen (kolmivuotinen) kansainvälisen vastuun sihteerin viran perustamista tehtävään laaditun tehtävänkuvauksen mukaisena 1.3.2016 alkaen. Tehtävän vaativuusryhmä on 503. Tehtävä täytetään sisäisen hakumenettelyn kautta.
YKN 20.1.2016/§15
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
16 §
Alkoholi ja tanssi seurakuntayhtymän tiloissa

Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on
kokouksessaan 9/2008/198§ tehnyt linjaratkaisun alkoholia ja tanssia koskien seurakuntayhtymän tiloissa.
Asiaan on syytä palata.
Seurakuntayhtymän tiloissa on pidetty ja on suunniteltu pidettäväksi
erilaisia tilaisuuksia, joissa käytetään tanssia eri muodoissa: meditatiivinen tanssi, Gospel-lattarit™, Pyhä tanssi, israelilaiset kansantanssit (Raamatun ajan tanssi), ylistystanssi ja vastaavat. Näiden, rukoukseksi ja mietiskelyksi tarkoitettujen musiikkiliikuntamuotojen käyttö
on levinnyt laajalle kristikuntaan ja monin eri muodoin myös Suomen kirkkoon ja sen seurakuntiin.
Näiden musiikkiliikuntamuotojen kautta osallistujat saavat uuden,
erilaisen mahdollisuuden omaan kehollisuuteen ja sen kautta tapah-
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tuvaan keskittymiseen, meditaatioon, rukoukseen ja ylistykseen.
Sivistyneessä juhlakulttuurissa on jo kauan myös Suomessa ollut
mahdollisuus liittää erilaisten perhejuhlien yhteyteen onnittelumalja
ja/tai ruuan yhteydessä tapahtuva viinitarjoilu. Rauhalliseen, sivistyneeseen juhlakulttuuriin eivät sen sijaan kuulu runsas alkoholinkäyttö, väkevät juomat tai esim. boolityyppiset sekoitteet.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto katsoo, ettei edellä mainittujen meditatiivisten ja rukoustanssien käytölle ole estettä seurakuntien tiloissa.
Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että perhejuhlien yhteydessä on
seurakuntien tiloissa mahdollista tarjota onnittelumalja ja ruokailun
yhteydessä viiniä. Seurakuntien työntekijöitä ei voida velvoittaa tarjoilun järjestämiseen.

YKN 20.1.2016/§16
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
17 §
Laskujen ja muiden tositteiden tarkastamis- ja hyväksymisoikeudet

Taloussäännön 12 §
"Yhteinen kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä
noudatettavasta menettelystä. Menettely on järjestettävä niin että
siihen osallistuu vähintään kaksi henkilöä.
Yhteinen kirkkoneuvosto määrittelee, ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Ostolaskuihin ja
muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai
palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä.
Menettelyllä varmistutaan siitä, että tositteen tarkoittama tavara tai
palvelu on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikea, maksu
perustuu asianmukaiseen päätökseen ja se on annettujen määräysten
mukainen sekä maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä ja
käytettävää määrärahaa ei ylitetä.”
Siirtyminen Kirkon palvelukeskukseen velvoittaa esimiehet huolehtimaan siitä, että muutokset oikeuksissa ilmoitetaan ajoissa taloustoimistoon, jotta ao. henkilö saa oikeudet tarkastaa tai hyväksyä laskuja.
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Liitteenä tositteiden hyväksymisoikeusluettelo per 1.1.2016. Luetteloon tulevat muutokset tulee toimittaa pääkirjanpitäjälle välittömästi
henkilön vaihtuessa. Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa laskujen ja muiden tositteiden
hyväksymisoikeudet liitteen mukaisina per 1.1.2016.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että henkilömuutokset tulee ilmoittaa pääkirjanpitäjälle välittömästi vaihdoksen tapahduttua.
Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa.
YKN 20.1.2016/§17
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
18 §
Siirtyminen Kirkon palvelukeskukseen 1.1.2016

Lappeenrannan seurakuntayhtymä siirtyi Kirkon palvelukeskuksen
asiakkaaksi 1.1.2016. Siirtyminen on tuonut muutoksia verrattuna
vanhaan henkilöstöhallinnon ohjelmaan.
Liitteenä palkka-aikataulumalli 2, joka on aikataulutettu vuodelle
2016.
Liitteenä luettelo esimiehistä, joille on myönnetty laajennetut käyttöoikeudet sekä luettelo ns. esimiehistä ilman alaisia –roolin omaavista.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy palkka-aikataulumalli 2:n liitteen
mukaan.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy laajennetut käyttöoikeudet henkilöstöhallinnon tietoihin liitteenä oleville esimiehille. Käyttöoikeudet on sidottu virkaan, joten erikseen ei tarvitse hyväksyttää
esim. sijaisuuksia tai henkilöstövaihdoksia.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esimiehet ilman alaisia –roolit
liitteenä oleville papeille. Tuomiokapituli määrää kirjeellään kirkkoherran sijaiset määräajaksi, joten roolit tulee olla tiedossa Kirkon
palvelukeskuksessa. Rooli on sidottu papin virkaan, joten erikseen ei
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tarvitse hyväksyttää henkilöstövaihdoksia.
YKN 20.1.2016/§18
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
19 §
Lappeenrannan seurakunnan
projektirahaston säännöt vapaiden varojen käyttämisestä
ja kartuttamisesta

Lappeenrannan seurakuntayhtymän ns. vapaissa varoissa on seurakunnilla ja yhteisillä työmuodoilla varoja, joiden käytöstä ja kartuttamisesta tulee olla erilliset menettelyohjeet.
Yhteisen kirkkoneuvoston tulee antaa ohjeet varojen käytöstä, jotta
niiden käyttö selkeytyy ja tiedetään kenellä on käyttöoikeudet.
Lappeenrannan seurakunnan projektirahaston vapaiden varojen käytöstä on laadittu säännöt, jotka ohjaavat varojen käyttöä ja kartuttamista.
Sääntöehdotus on käsitelty seurakuntaneuvoston kokouksessa 1.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Lappeenrannan seurakunnan projektirahaston vapaille varoille säännöt liitteen mukaisesti.
YKN 20.1.2016/§19
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

20 §
Vuosilomat

Kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen
21.-24.3.2016 4 pv
26.-29.4.2016 4 pv, jää 0 pv
Hautaustoimenpäällikkö Jukka Nikunen
21.-22.1. 2 pv
1.-5.2.2016 5 pv
22.-24.3. 3 pv, jää 0 pv
Talousjohtaja Irmeli Hakkarainen
5.2.2016 1 pv
26.2.2016 1 pv
18.-26.4.2016 7 pv, jää 0 pv
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Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosiloman lomaanomuksen mukaisesti.
YKN 20.1.2016/§20
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
21 §
Anomus Ruohosaaren määräalan vuokrasopimuksen uusimiseksi

Antti Äijö anoo Ruohosaaressa sijaitsevan määräalan vuokrasopimuksen uusimista viidellä vuodella 1.1.2016-31.12.2020.
Anomus koskee Ruohosaaressa olevaa määräalaa (noin 1.000 m2)
vapaa-ajanvietto paikaksi. Määräalalla sijaitsevat rakennukset omistaa Antti Äijö ja maapohjan seurakuntayhtymä.
Anomus liitteenä.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää uusia vuokrasopimuksen Antti Äijön kanssa ajalle 1.1.2016-31.12.2020, vuosivuokra on 330 euroa,
muutoin entisin ehdoin.
YKN 20.1.2016/§21
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

22 §
Lappeen Marian kirkon sakastin säilytystilojen uudistamiseen määräraha

Taloussääntö 5§
”….Talousarvion muutokset on esitettävä yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana.”
Lappeen seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 2.12.2015/§143
päättänyt anoa erillismäärärahaa, 20.000 euroa Lappeen sakastin
säilytystilojen uudistamiseen arkkitehti Ulla Raholan luonnosten
pohjalta.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeen Marian kirkon sakastin säilytystilojen uudistamiseen
arkkitehti Ulla Rahola luonnosten pohjalta myönnetään kiinteistö-
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toimelle enintään 20.000 euron lisämääräraha.
YKN 20.1.2016/§22
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
23 §
Esitys tontin vuokrasopimuksen jatkamisesta

KL 14 luku 4 § 2 mom
Muun kiinteistön luovuttaminen
….”Kirkkomaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista
koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos
vuokra-aika on yli 10 vuotta.”
Sanna Muttonen on vuokrannut asuintontin Maijankatu 17, 53300
Lappeenranta ja tontinvuokrasopimus on tehty 18.9.198717.9.2017. Tontti on 829,4 m2 ja tämän hetkinen vuokra on 212,25
euroa/vuosi.
Vuokralainen esittää tontille uutta vuokrasopimusta mahdollisimman
pitkäksi aikaa.
Tontille laaditaan uusi 30 vuoden vuokrasopimus ajalle 18.9.201731.12.2047. Lisäksi vuokraan lisätään vuotuinen kiinteistövero tmv.
kustannuserä.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Sanna Muttoselle vuokrataan Maijankatu 17 tontti 829,4 m2,
joka sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Hakalin kaupunginosassa
Rkn 405-036-0161-0009-8. Vuokrasopimus laaditaan uusin vuokraehdoin 18.9.2017 alkaen,
-vuokra-aika on 18.9.2017 – 31.12.2047
-tontin vuosivuokra elinkustannusindeksi 1951 = 100 indeksipisteessä 1911 (lokakuu 2015) on 1.019,50 euroa,
-tontin vuosivuokraa korotetaan vuosittain elinkustannusindeksin
muutoksen mukaisesti, kuitenkin siten, ettei vuosivuokraa alenneta
indeksin laskiessa,
-vuokra on maksettava kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä,
-maksamattoman vuokran tai sen osan viivästyskorko on sen mukainen kuin laki kultakin vuodelta määrää,
-vuosi vuokraan lisätään verottajan vuosittain erikseen vahvistama
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kiinteistövero tmv. maksu
-asia esitetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen
tuomiokapitulin
YKN 20.1.2016/§23
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
24 §
Lupa hautaustoimen työnjohtajan tehtävän täyttämiseen

Hautaustoimelle on vahvistettu uudet työnkuvat (ykn
25.11.2015/§249), joista Lepolan, Lepoharjun ja Nuijamaan hautausmaiden työnjohtajan tehtävä on vapautunut joulukuussa 2015 tapahtuneen työntekijän menehtymisen johdosta.
Liite, työnkuva
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa luvan työnjohtajan tehtävän täyttämiseen. Tehtävän vaativuusryhmä on 501+5%. Tehtävä laitetaan julkiseen hakuun.
YKN 20.1.2016/§24
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

25 §
Lausunto kiinteän ja irtaimen
omaisuuden katselmuksesta

Kiinteistöasiain johtokunnan johtosääntö 2§
”..suorittaa vuosittain seurakuntayhtymän kiinteistöjen ja irtaimen
omaisuuden katselmukset ja antaa lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle”
Kiinteistöasiain johtokunta suoritti 2.12.2015 vuosittaisen katselmuksen ja antoi siitä liitteenä olevan lausunnon.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä olevan kiinteistöasiain
johtokunnan antaman lausunnon kiinteän ja irtaimen omaisuuden
tarkastuksesta 2.12.2015 ja hyväksyy sen.
YKN 20.1.2016/§25
YKN:
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Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
26 §
Raportti projektirahan käytöstä

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.2.2015/§67 myöntänyt Susanna Hankaselle 900 euroa projektirahaa Gospel-Lattari
ohjaajakoulutukseen ja toiminnan aloittamiseen.
Liitteenä selvitys projektirahan käytöstä.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy annetun selvityksen projektirahan käytöstä.
YKN 20.1.2016/§26
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

27 §
Muut mahdolliset asiat

1.
Sijaisuus Lappeenrannan seurakuntayhtymän 5. nuorisotyönohjaajan
virkavapauden ajaksi.
YKN on myöntänyt Lappeenrannan seurakuntaan sijoitetun seurakuntayhtymän 5. nuorisotyönohjaajan viran haltijalle Antero Sjöblomille virkavapautta 1.1.-31.12.2016.
Lappeenrannan seurakuntaneuvosto esittää YKN:lle, että Antero
Sjöblomin viransijaiseksi ajalle 1.2.-31.8.2016 valitaan Janne Pehkonen. Liite.
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Palkkaus vaativuusryhmä 502 –5%
epäpätevyysvähennys.

28 §
Saapuneet pöytäkirjat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lappeen seurakuntaneuvosto 10/2015
Lauritsalan seurakuntaneuvosto 11-13/2015
Lapsityön johtokunta 6-7-8/2015
Sairaalasielunhoidon johtokunta 4/2015
Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 9/2015
Kulttuurityöryhmän muistio 8.12.2015
Sammonlahden seurakuntaneuvosto 7-9/2015

YKN:
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Merkitään tiedoksi
29 §
Saapuneet kirjeet

1. Kirkkohallituksen yleiskirje 25/2015 rakennusavustus 2016
2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A7/2015 seurakuntien päihdeasioiden toimintamallin päivitys
3. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A8/2015 luottamusmieskurssit
4. Mikkelin hiippakunnan piispa 29.11.2015, päätös 6/2015 rovastin arvon myöntämisestä (Lappeenrannan seurakuntayhtymästä Pirkko Varis ja Sakari Kiiskinen)

5. Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan keskustaajaman
osayleiskaava 2030 itäinen osa-alue
6. Lappeenrannan kaupunki, Karjalankulman asemakaavan ja
tonttijaon muutos
7. Lappeenrannan kaupunki, Pallon päiväkoti, asemakaavan ja
tonttijaon muutos Pallo-Tyysterniemi 4, kortteli 14, tontti 4
ja katualuetta
8. Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan palvelukeskussäätiön ja vapaapalokunnan tonttien asemakaavan muutos ja
tonttijako 17.12.2015
9. Kirkkohallituksen yleiskirje 26/2015, kirkonkirjojen säilytysaikoihin uudet määrittelyt
10. Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2015, kirkonkirjojen pidon
alueellinen organisoiminen
11. Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2015, hautasijan osoittamista
ja hautaustoimessa perittäviä maksuja koskevien päätösten
muutoksenhakumenettelyyn muutoksia 1.1.2016
12. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A9/2015, uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 1.1.2016
13. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A10/2015, ryhmähenkivakuutussopimus 2016
14. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A11/2015, luontaisetujen verotusarvot 1.1.2016 lukien
15. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A12/2015, sopimuskorotukset 1.2.2016
16. Kirkkohallituksen yleiskirje 29/2015, kirkkolain muutos koskien kirkonkirjojenpitoa, hallintomenettelyä ja muutoksenhakua sekä valmiussuunnittelua
17. Kirkkohallituksen yleiskirje 30/2015, kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos koskien kirkon keskushallinnon uudistusta,
valtion rahoitusta seurakuntien yhteiskunnallisiin tehtäviin
sekä tilintarkastusta koskevien säännösten muuttamista
Pöytäkirjantarkastajat
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18. Kirkkohallituksen yleiskirje 1/2016, hiippakuntavaltuuston
maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien
vaalien toimittamisesta ohje puheenjohtajalle ja mallipöytäkirjat
19. Kirkkohallituksen yleiskirje 31/2016, muutoksia seurakuntien tilastoinnissa
YKN:
Merkitään tiedoksi

30 §
Tiedoksi

1. Verotulot 1.1.-31.12.2015, tulosseuranta srky/hhr 1.1.30.11.2015
2. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 45/2015 Ylämaan Kirkkomäen ja Koskelan tilojen asemakaavamuutos ja muutostyö
Kaislarannan asemakaavamuutos; lisä- ja muutostyötarjous,
46/2015 vapautus hautausmaksusta, 47/2015 suunnittelu- ja
konsultointityöt, 48/2015 sijoituspäätös 1 kpl, 49/2015 vapautus hautausmaksusta, 50/2015 tarvittaessa kutsuttavia
työntekijöitä 2016
3. Johtavan sairaalasielunhoitajan päätös 11/2015 vuosiloma
YKN:
Merkitään tiedoksi

31 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n
§ 24 mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.43

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa 21.1.2016

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

¤

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
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yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 1 / 2016 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Lappeenrannassa

/

2016

___________________________________________
Helena Puolakka

_____________________________________________
Kalle Rapi

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa
25.1. – 8.2.2016, minkä todistan
Lappeenrannassa

¤

/

2016

______________________________________________
Irmeli Hakkarainen
talousjohtaja
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