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Aika
Keskiviikko 31.3.2021 klo 17.00 – 19.36
Paikka
Sähköinen kokous (Teams) /
Neuvotteluhuone, Valtakatu 38 5. krs, Lappeenranta
Läsnä
Haikonen Hannu
Erämo Antti
Heiro Elina
Hiltunen Laura
Hovi Marja
Myllynen Petteri
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa
Pajunen Pauli
Rapi Kalle
Tiimo Ilkka
Toikka Sari
Varis Arto
Voutilainen Aino

kirkkoherra, pj, paikalla § 46-62,
64-69 ja 71-74
jäsen, etäyhteys
jäsen, etäyhteys
jäsen, etäyhteys
jäsen, varapj., paikalla, pj:na § 63
ja 70
jäsen, etäyhteys
jäsen, etäyhteys
jäsen, etäyhteys
jäsen, etäyhteys
jäsen, etäyhteys
jäsen, etäyhteys
jäsen, etäyhteys
jäsen, etäyhteys

Muut läsnäolijat
Pöyhönen Ilkka
Rantalainen Juha
Berg Pentti
Eklund Juha
Kalpio Tero
Lehtola Mika
Virtanen Kari
Fabritius Eija
Seppänen Paula
Kankkunen Teijo
Kuosmanen Seija
Turtiainen Helena
Poissa

YKV:n pj, etäyhteys
YKV:n varapj, etäyhteys
khra, Lauritsalan srk, etäyhteys
khra, Sammonlahden srk, etäyhteys
khra, Joutsenon srk, etäyhteys
khra, Lappeen srk, paikalla
talousjohtaja, paikalla
viestintäpäällikkö, etäyhteys
yhteisten työmuotojen edustaja,
etäyhteys
kiinteistöpääll, kutsuttu, paikalla
hautaustoimen päällikkö, kutsuttu, etäyhteys
pöytäkirjanpitäjä, paikalla

Korpinen Jussi
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Käsiteltävät asiat:
46 §
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.

47 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Pauli Pajunen ja Kalle Rapi.
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Puheenjohtaja:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Pajunen ja Kalle Rapi.
48 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi niin, että kohta 63 Koulukatu
10 purku-urakoitsijan valinta siirretään seuraavaan kokoukseen 14.4. ja
kohdassa 70 käsitellään ylimmän johdon palkkaus.

49 §
Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran lakkauttaminen

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Varhaiskasvatuksen ohjaajan Leena Kinnusen hoitama varhaiskasvatuksen
ohjaajan virka on ollut täyttämättä lokakuusta 2019 lähtien, jolloin varhaiskasvatuksen ohjaaja Kinnunen jäi virkavapaalle. Tämän jälkeen varhaiskasvatuksen ohjaaja Kinnunen on irtisanoutunut virastaan 1.7.2020
alkaen (YKN §119/2020). Viran hoitaminen on järjestetty em. aikana toisen varhaiskasvatuksen ohjaajan ja varhaiskasvatuksen vs. johtajan toimesta, he ovat hoitaneet varhaiskasvatuksen ohjaaja Kinnuselta jääneet
työt ja sopineet omien virkojensa hoitamiseen liittyvistä tehtävistä.
Varhaiskasvatuksen toiminta on pystytty järjestämään ja turvaamaan ilman toista varhaiskasvatuksen ohjaajaa. Varhaiskasvatuksen vs. johtaja on
konsultoitunut asiasta virkavapaalla olevaa varhaiskasvatuksen johtajan
viran varsinaista johtajaa Kaisa-Liisa Pehkonen-Suorantaa ja esittää varhaiskasvatuksen johtokunnalle varhaiskasvatuksen ohjaaja Kinnusen hoitaman varhaiskasvatuksen ohjaajan viran lakkauttamista.
Varhaiskasvatuksen johtokunta on kokouksessaan 15.2.2021 §6 puoltanut esitystä ja lähettää asian yhteisen kirkkoneuvoston ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Liite.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että varhaiskasvatuksen ohjaajan virka lakkautetaan 1.6.2021 alkaen.
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YKN 31.3.2021/§49
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
50 §
Lastenohjaajan anomus
lyhennetystä työajasta
51 §
Lastenohjaajan työvapaa-anomus
52 §
Lappeen seurakunnan
nuorisotyönohjaajan virka
(LPR:n srkyht. 1. nuorisotyönohjaajan virka)

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lappeen seurakuntaneuvosto 4-2021 §45:
Lappeen seurakunnan nuorisotyönohjaaja Anna-Maija Hämäläinen on irtisanoutunut virastaan 1.4.2021 alkaen. Virka on LPR:n srkyht. 1. nuorisotyönohjaajan virka.
Lappeen seurakunnan nuorisotyön toiminnan tarpeet puoltavat kyseisen viran
täyttöä. Seuraavan kymmenen vuoden aikana rippikouluikäluokkien koko tulee olemaan suuri. Lappeen alueen koulujen määrä sekä seurakunnan kerhotoiminta puoltavat osaltaan viran täyttöä. Yhteistyö Lappeenrannan kanssa nuoriso- ja rippikoulutyön osalta on toimivaa. Tämän yhteistyön jatkuminen edellyttää riittävää henkilöresurssia myös Lappeen nuorisotyön osalta. Liite 3.
Esitys:
Pj esittää, että Lappeen SN pyytää YKN:ltä lupaa täyttää Anna-Maija Hämäläiseltä vapautuva nuorisotyönohjaajan virka.
Päätös:
Lappeen SN päätti pyytää YKN:ltä lupaa täyttää Anna-Maija Hämäläiseltä
vapautuva nuorisotyönohjaajan virka.

Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Lappeen seurakunnalle luvan täyttää
Lappeenrannan seurakuntayhtymän 1. nuorisotyönohjaajan viran.
YKN 31.3.2021/§52
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YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
53 §
Lappeen 2. seurakuntapastorin virka

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lappeen seurakuntaneuvosto 4-2021 §43:
Lappeen seurakunnan 2. seurakuntapastori Anni-Paukkala-Toivonen on irtisanoutunut virastaan 1.4.2021 lukien. Liite 1.
Lappeen seurakunnan toiminnan tarpeet puoltavat kyseisen viran täyttämistä.
Jumalanpalvelustoiminta seurakunnan kirkoissa, rippikouluikäisten ikäluokkien
koko tulee olemaan korkea tulevina kymmenenä vuotena, kauneimmat joululaulut, kirkolliset toimitukset sekä yhteistyö lähiseurakuntien ja yhteisten työmuotojen kanssa edellyttävät riittävää työvoimaa papiston kohdalla.
Esitys:
Pj esittää, että Lappeen SN pyytää YKN:ltä lupaa täyttää Lappeen
seurakunnan 2. seurakuntapastorin virka.
Päätös:
Lappeen SN päätti pyytää YKN:ltä lupaa täyttää Lappeen seurakunnan 2.
seurakuntapastorin virka.

Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Lappeen seurakunnalle luvan täyttää
Lappeen seurakunnan 2. seurakuntapastorin viran.
YKN 31.3.2021/§53
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
54 §
Kauskilan kappelinmäki

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lappeen kotiseutuyhdistys esittää, että se saisi yhtymältä 1.400 euroa
Kauskilan ristin ja alttaripöydän siirtämiseksi pois Kauskilasta ja nämä
muistomerkit sijoitettaisiin Vanhalle hautausmaalle.
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Saman aikaisesti Lappeen kotiseutuyhdistyksen kanssa on tullut EteläKarjalan maakuntayhdistyksen ehdotus, että Lappeenrannan seurakuntayhtymä ostaisi Kauskilan kappelinmäeltä muistomerkin ympäriltä maaalueen, joko ostaen tai vaihtokaupalla. (liitteet)
Lappeenrannan seurakuntayhtymä on kahteen eri otteeseen yrittänyt ostaa maata Kauskilan muistomerkkialueelta, mutta ostotoiveisiin ei ole
suostuttu.
Etelä-Karjalan maakuntayhdistyksen ehdotuksen jälkeen Etelä-Karjalan
maakuntayhdistyksen puheenjohtaja Antti Lankinen on käynyt pitkän
puhelinkeskustelun maanomistajan kanssa. Myös Lappeen kirkkoherra
Mika Lehtola on käynyt pitkän puhelinkeskustelun maanomistajan
kanssa. Näissä keskusteluissa ei ole ilmennyt mitään sellaista uutta, että
maanomista haluaisi myydä (tai vaihtaa) maa-aluetta Lappeenrannan seurakuntayhtymälle.
Kun otamme huomioon sen mielipahan, jota maanomistaja on kokenut,
niin Lappeenrannan seurakuntayhtymä ei näe mielekkääksi lähteä esittämään maanostoa tai vaihtokauppaa maanomistajalle.
Puheenjohtajan esitys:
1) Lappeenrannan seurakuntayhtymä myöntää Lappeen kotiseutuyhdistykselle sen 1400€, jotta se voi siirtää omistamansa ristin
ja alttaripöydän pois Kauskilan alueelta.
2) Lappeenrannan seurakuntayhtymä ei ryhdy maanosto toimiin,
vaikka Etelä-Karjalan maakuntayhdistys on sitä ehdottanut.
YKN 31.3.2021/§54
YKN:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Lappeen kotiseutuyhdistykselle
1400€ omistamansa ristin ja alttaripöydän siirtämiseen Kauskilan
alueelta ja valtuuttaa samalla Lappeen seurakunnan kirkkoherra
Mika Lehtolan neuvottelemaan ristin ja alttaripöydän uudesta sijoituspaikasta.
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2) Mika Lehtolan ja Antti Lankisen keskusteluissa maanomistajan
kanssa ei ole ilmennyt mitään sellaista uutta, että maanomista haluaisi myydä (tai vaihtaa) maa-aluetta Lappeenrannan seurakuntayhtymälle. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Lappeenrannan
seurakuntayhtymä ei ryhdy maanosto toimiin, vaikka Etelä-Karjalan maakuntayhdistys on sitä ehdottanut.
55 §
Poronkatu 14 vuokraus

Valmistelija: puheenjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Alunperin Poronkatu 14 päätettiin myydä MVH-Kiinteistöt Oy:lle. MVHKiinteistöt Oy:llä oli kaupan ehtona:
”Ostaja saa rakennusvalvonnasta poikkeamisluvan asemakaavan käyttötarkoitukseen, muutokseen 1 kerroksiseksi sekä autopaikkamääräykseen.”
Hakemus on käsitelty hallinto-oikeutta myöten, mutta tätä poikkeamislupaa ei saatu. Tämän takia kauppa on purettu MVH-Kiinteistöt Oy:n
kanssa. MVH-Kiinteistöt purkivat tontilla olleen kiinteistön. Tästä urakasta sovittiin erillisellä sopimuksella, että mikäli poikkeamislupaa ei
saada, seurakuntayhtymä maksaa MVH-Kiinteistölle purkukustannukset
62.948,16 euroa, sis. alv.
Kaupan purkusopimus on allekirjoitettu 17.3.2021.
Poronkatu 14 tontista on tehty vuokra-tarjous Efika Invest Oy perustettavan yhtiön lukuun. Efika Invest Oy:n aikomus on rakentaa tontille kaavan
mukainen kiinteistö ja mahdollisesti lunastaa maapohja myöhemmin,
kun rakennus on valmis. Hinnoittelu Lappeenrannan seurakuntayhtymän
kiinteistöpoliittisen ohjelman mukainen.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaan tontin myyntihinta on elinkustannusindeksin pisteessä 1977 (käytössä vuoden 2021 hinnoittelussa) 106.192,90 euroa. Tästä vuosivuokrana peritään 5%, eli vuosivuokra 5.309,65 euroa.
Talousjohtajan esitys:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että Poronkatu 14 kauppa
MVH-Kiinteistöt Oy:n kanssa on peruuntunut kauppaehdon toteutumattomuuden takia. Tämä lähetetään tiedoksi myös yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 46

LAPPEENRANNAN¤
YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO

Pöytäkirja
4-2021

SEURAKUNTAYHTYMÄ

2) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että se päättää vuokrata Poronkatu 14 (405-62-151-1) tontin
Efika Invest Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun ajalle 1.5.202130.4.2071. Vuosivuokra tontista 5.309,65 euroa. Hinta sidotaan
elinkustannusindeksiin.
Vuokrauspäätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi

YKN 31.3.2021/§55
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
56 §
Kalevankatu 86 vuokrasopimuksen jatkaminen

Valmistelija: puheenjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
… on vuokralla Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistamalla tontilla
osoitteessa Kalevankatu 68, Rno 405-36-161-12. Tontin pinta-ala on
945 m².
Tontin vuokrasopimus päättyisi 1.1.2022. Tämänhetkinen vuokra on
249,91 euroa vuodessa.
Yhteisen kirkkovaltuuston 18.4.2018 7§ hyväksymän kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaisesti tontin vuokrahinta on määritelty Hakalin alueella 713,77 euroa, jos tontti on 1.000 m² ja elinkustannusindeksi pisteessä 1977.
Kalevankatu 68 tontti on kooltaan 945 m², joten vuokrahinnaksi määritellään 674,51 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää jatkaa vuokrasopimusta osoitteessa Kalevankatu 68 (405-36161-12) 50 vuodella ajalle 01.01.2022- 31.12.2071 hintaan 674,51
euroa vuodessa. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin
Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
YKN 31.3.2021/§56
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YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

57 §
Ilmarisenkatu 61 vuokrasopimuksen jatkaminen

Valmistelija: puheenjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
… ovat vuokralla Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistamalla tontilla
osoitteessa Ilmarisenkatu 61, Rno 405-35-159-12. Tontin pinta-ala on
725 m².
Tontin vuokrasopimus päättyisi 1.1.2022. Tämänhetkinen vuokra on
214,02 euroa vuodessa.
Yhteisen kirkkovaltuuston 18.4.2018 7§ hyväksymän kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaisesti tontin vuokrahinta on määritelty Lapveden alueella 713,77 euroa, jos tontti on 1.000 m² ja elinkustannusindeksi pisteessä 1977.
Ilmarisenkatu 61 tontti on kooltaan 725 m², joten vuokrahinnaksi määritellään 517,48 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää jatkaa vuokrasopimusta osoitteessa Ilmarisenkatu 61 (405-35159-12) 50 vuodella ajalle 01.01.2022- 31.12.2071 hintaan 517,48
euroa vuodessa. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin
Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi
YKN 31.3.2021/§57
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

58 §
Hallituskatu 36 vuokrasopimuksen jatkaminen

Valmistelija: puheenjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
… on vuokralla Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistamalla tontilla
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osoitteessa Hallituskatu 36, Rno 405-33-89-13. Tontin pinta-ala on 1048
m².
Tontin vuokrasopimus päättyisi 1.1.2022. Tämänhetkinen vuokra on
316,41 euroa vuodessa.
Yhteisen kirkkovaltuuston 18.4.2018 7§ hyväksymän kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaisesti tontin vuokrahinta on määritelty Lauritsalan
alueella 1.643,22 euroa, jos tontti on 1.000 m² ja elinkustannusindeksi
pisteessä 1977.
Hallituskatu 36 tontti on kooltaan 1048 m², joten vuokrahinnaksi määritellään 1.722,09 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää jatkaa, vuokrasopimusta osoitteessa Hallituskatu 36 (405-33-8913) 50 vuodella ajalle 01.01.2022- 31.12.2071 hintaan 1.722,09 euroa
vuodessa. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin
Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi
YKN 31.3.2021/§58
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
59 §
Vahtimestari-suntion
tehtävän täyttölupa

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen, 040-3126220,
teijo.kankkunen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistötoimi anoo Lappeenrannan
seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää vahtimestari-suntion tehtävä.
Timo Lind siirtyi kokoaikaisesta vahtimestari- suntio työtehtävästä
1.3.2021 hautatoimen työntekijäksi.
Perustelut: Lappeenrannan ja Lappeen kirkkojen vahtimestari- suntioina
on vain kaksi henkilöä. Vahtimestari-suntion tehtävä on välttämätön,
jotta pystymme hoitamaan suntio- ja vahtimestarityötehtävät erityisesti
vakituisten työntekijöiden lomien ja vapaapäivien ja kirkollisten suurien
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juhlapyhien aikana. Lisäksi tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan vahtimestari- suntio työnosaajia eläköitymisten vuoksi.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää luvan vahtimestari-suntion tehtävän
täyttämiseksi. Valintaa valmistelemaan valitaan kiinteistöpäällikön ja
seurakuntakeskusten pääemännän lisäksi kaksi luottamushenkilöä.
YKN 31.3.2021/§59
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi luvan vahtimestari-suntion tehtävän
täyttämiseen ja valitsi valmistelutyöryhmän jäseniksi kiinteistöpäällikön
ja seurakuntakeskusten pääemännän lisäksi Arto Variksen ja Marja Hovin.
60 §
Danske Bankin tilinhoitosopimus

Valmistelija: puheenjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymä on tehnyt aikaisemmin pankkien
kanssa rahastosiirtosopimuksia, että välttyisimme maksamasta korkoa
pankkitileillä seisoville varoille.
Nyt myös Danske Bank on tehnyt samansisältöisen sopimusesityksen:
Rahastoportaan avulla voitte säätää konsernitilillä olevien varojen määrää
automaattisesti asettamienne rajoitteiden mukaisesti. Näin voitte samalla
sekä turvata yrityksen likviditeetin että mahdollistaa ylijäämätalletuksille
markkinakorkoja paremman tuoton.
Dansken rahastoporrassopimus tehtäisiin siten, että mikäli tilikate on
enemmän kuin 500 000 euroa ylimenevä osuus siirtyisi automaattisesti
Danske Invest Yhteisökorko W K – lyhyen korkon rahastoon, josta on
puhdistettu Danske jakelupalkkio pois. Rahaston juokseva kustannus
olisi 0,21% p.a. Rahaston merkinnästä (rahastoportaan kautta) tai rahaston lunastuksesta ei veloiteta erillistä kustannusta.
Talousjohtajan esitys:
Hyväksytään Danske Bankin tekemä tarjous rahastosiirroista.
YKN 31.3.2021/§60
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YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
61 §
Esitys kuulutusmenettelyn suorittamisesta Lappeenrannan seurakuntayhtymän haudoilla

Valmistelija: hautaustoimen päällikkö Seija Kuosmanen, 040-3126250,
seija.kuosmanen@evl.fi
Kirkkolaissa luvun 17 2 §:ssä Kirkkolaki 1054/1993 - Ajantasainen
lainsäädäntö - FINLEX ® ja Hautaustoimilaissa luvun 5 14 §:ssä
Hautaustoimilaki 457/2003 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
määrätään hautapaikkojen hallinta-ajan päättymisestä ja muistomerkkien
kuulutusmenettelystä.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautausmailla on tällä hetkellä
yhteensä 1026 hautapaikkaa, joiden hallinta-aika on päättynyt tai
päättymässä vuoden 2021 loppuun mennessä. Ristikankaan
hautausmaalla em. hautapaikkoja on 440 kpl.
Joutsenon hautausmailla kuulutusmenettely jo päättyneistä
hautapaikkojen hallinta-ajoista on loppunut 1.12.2020. Kuulutustikut
poistetaan hautapaikoilta heti lumien sulettua. Kuulutusmenettely
muistomerkeistä tulisi aloittaa tuon hallinta-ajan päätyttyä heti kun
lumet ovat sulaneet.
Lepolan hautausmaalla kuulutusmenettely hautapaikkojen hallinnan
päättymisestä loppuu 30.8.2021. Siellä kuulutus muistomerkeistä tulee
aloittaa 1.9.2021.
Muilla Lappeenrannan hautausmailla kuulutusmenettely on käyty läpi
viimeksi vuosina 2014-2015. Tällöin kuulutuksen piirissä olivat haudat,
joiden hallinta-aika oli päättynyt 31.12.2013 mennessä. Päättyvien
hallinta-aikojen määrä per vuosi on niin merkittävä, että
kuulutusmenettelystä haluttaisiin jatkossa tehdä vuotuinen rutiini.
Suurimmilla hautausmailla tulee hallinta-aikojen päättymisiä vuosittain n.
100 kpl.
Hautaustoimi esittää seuraavaa:
1. Joutsenon hautausmailla aloitamme puoli vuotta kestävän
muistomerkkien kuulutusmenettelyn huhtikuussa 2021.
2. Ristikankaan hautausmaalla aloitamme päättyneiden/v. 2021
päättyvien ja vuoden kestävän hautapaikkojen hallinta-aikojen
kuulutusmenettelyn keväällä 2021.
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3. Lepolan hautausmaalla aloitamme puoli vuotta kestävän
muistomerkkien kuulutusmenettelyn 1.9.2021.
4. Hautaustoimi saa jatkossa ilman Ykn:n eriteltyä lupaa omaaloitteisesti kuuluttaa päättyvistä hautapaikkojen hallinta-ajoista sekä
niitä seuraavista muistomerkkien poistamiskehoituksista vuosittain
sellaisilla hautausmailla, joilla katsoo sen tarpeelliseksi.
Talousjohtajan esitys:
1. Joutsenon hautausmailla aloitetaan puoli vuotta kestävän
muistomerkkien kuulutusmenettelyn huhtikuussa 2021.
2. Ristikankaan hautausmaalla aloitetaan päättyneiden/v. 2021
päättyvien ja vuoden kestävän hautapaikkojen hallinta-aikojen
kuulutusmenettelyn keväällä 2021.
3. Lepolan hautausmaalla aloitetaan puoli vuotta kestävän
muistomerkkien kuulutusmenettelyn 1.9.2021.
4. Hautaustoimi saa jatkossa ilman Ykn:n eriteltyä lupaa omaaloitteisesti kuuluttaa päättyvistä hautapaikkojen hallinta-ajoista sekä
niitä seuraavista muistomerkkien poistamiskehoituksista vuosittain
sellaisilla hautausmailla, joilla katsoo sen tarpeelliseksi.
YKN 31.3.2021/§61
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
62 §
Traktorin hankinta (lisämääräraha)

Valmistelija: hautaustoimen päällikkö Seija Kuosmanen, 040-3126250,
seija.kuosmanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolle on talousarviossa varattu 180.000 euroa traktorin uusimiseen. Traktorikaivuri tulisi
Lepolan, Lepoharjun ja Nuijamaan hautausmaiden käyttöön.
Traktoreista on tehty tarjouspyynnöt ja huomattu, ettei myönnetty määräraha riitä kaivurin hankkimiseen. Tämän takia hautaustoimia anoo lisämäärärahaa hautainhoitorahastolle 16.000 euroa traktorin hankintaa varten.
Tällöin hankinnan kokonaisarvo:
traktori Valtra N134H MR19 N4, joka maksaa kokonaishinnaltaan
yhteensä 195 599,00 € (väliraha 113 250,00 €). Hautainhoitorahastoon
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on budjetoitu traktorihankintaan 180 000 € (arvioitu väliraha 115 000
€).
Liitteenä tarjoukset soveltuvista traktoreista hintoineen.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle 16.000
euroa lisämäärärahaa hautainhoitorahastolle traktorinkaivurin hankintaa
varten.
YKN 31.3.2021/§62
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
63 §
Palkantarkistukset
64 §
Irtisanoutuminen
65 §
Irtisanoutuminen
66 §
Kalevankatu 68 myynti

Valmistelija: puheenjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Kalevankatu 68 osoitteesta on pari vuotta sitten palanut sillä sijaitseva
rakennus. Tontti on Lappeenrannan seurakunnan omistuksessa. Aikaisempi vuokralainen irtisanoin vuokrasopimuksensa ja tämän takia tontti
laitettiin kiinteistövälittäjälle myyntiin tarjouskaupalla. Tontin lähtöhinnaksi määriteltiin sen kiinteistöpoliittisen hinnaston mukainen 10.000
euroa. Tontista on tehty 11.000 euron tarjous. Määräaikaan (2 vuorokautta edellisestä tarjouksesta) ei ole tehty tätä korkeampia tarjouksia.
Tällä perusteella tehty 11.000 euron tarjous voidaan hyväksyä. Lisäksi
tarjous yltää Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistöpoliittisen hinnaston määrittelemän hintaan.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää myydä Kalevankatu 68 osoitteessa olevan tontin (405-35-15920) hintaan 11.000 euroa.
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Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi
YKN 31.3.2021/§66
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
67 §
Vuokranalennuspyyntö
68 §
Tilinpäätöksen 2020 hyväksyminen

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Vuoden 2020 talousarvioon ei tehty enää leikkauksia koska edellisvuoden tilinpäätös näytti ylijäämää 1,9 milj. euroa. Aikaisemmilta vuosilta oli
kertynyt alijäämiä; 2016 alijäämäksi oli muodostunut 400.000 euroa,
vuodelta 2017 alijäämä oli jo 772.000 euroa. Vuodelle 2018 tulos parani
edellisestä vuodesta, kun tehdyt leikkaukset rupesivat toimimaan. Alijäämä oli 492.000 euroa. Vuodelle 2019 tehtiin veroprosentin nosto ja
myytiin kiinteää omaisuutta, joten tulos oli merkittävästi ylijäämäinen
+1.954.000 euroa.
Talousarvioon vuodelle 2020 tehtiin ns. 0 budjettina, jossa leikkauksia ei
tehty, mutta käytännössä palkkojen korotukset pienensivät talousarviomäärärahoja. Pari kuukautta talousarvion hyväksymisen jälkeen koko
vuoden suunnitelmat menivät uusiksi, kun Korona-viruksen aiheuttamat
toiminannan leikkaukset tulivat voimaan. Tämä normaalitoimintojen
alasajo ja toiminnan muuttuminen enemmänkin avustuspainotteiseksi
säästi kuluja niin, ettei muille kuin viestinnän kustannuspaikalle tullut
ylityksiä. Viestinnän määrärahan ylitys oli jo ennen tilinpäätöksen valmistumista tiedossa ja valtuusto myönsi viestinnälle lisämäärärahan
25.000 euroa. Tämä ei kuitenkaan täysin riittänyt, vaan ylitys lisämäärärahan jälkeenkin oli 4 410,25 euroa.
Valtio myönsi seurakunnille avustusta, joka oli määrätty käytettäväksi
diakoniseen apuun. Lappeenrannan seurakuntayhtymälle tämä tarkoitti
reilun 58.000 euron lisämäärärahaa avustustoimintaan.
Lisäksi kirkkohallitus myönsi seurakunnille verotulojen täydennysavustusta Koronan takia. Lappeenrannan seurakunnalle tämä kertaluonteinen
tulo oli 41.173 euroa.
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Kuluneena vuotena toimintatuotot tipahtivat edellisvuodesta noin
800.000 euroa. Vähennys johtuu siitä, ettei esim. leirimaksuja tullut lainkaan kaikkien leirien peruunnuttua. Tämän vaikutus tuloihin oli –
227.000 euroa. Tämän lisäksi kiinteistöjen myynnistä saadut kertaluonteiset tulot tipahtivat –548.000 euroa.
Tilikauden tulokseksi muodostui edellä mainittujen toimien myötä
+1.236.217,47 euroa.
Toimintakulut tipahtivat edellisvuodesta 383.000 euroa. Pienentyminen
johtui toimintojen alasajosta. Suurin säästö aiheutui palkkakustannuksista –261.000 euroa. Säästö tuli lähinnä sen takia, ettei sijaisia tarvinnut
käyttää. Toimintakate (toiminnan tulojen ja kulujen erotus) heikentyi
edellisvuodesta ja se oli noin 400.000 euroa heikompi. Toimintakate oli
- 9.772.966,129 euroa. Verotulot (mukana valtion tuki) olivat
13.314.403,33 euroa, joka oli lähes sama kuin edellisvuotena.
Toimintatuotot, ilman sisäisiä eriä, ovat 2.139.752,89 euroa.
Toimintakulut, ilman sisäisiä eriä, ovat -11.913.452,24 euroa.
Sijoitustoiminnan nettotuotto oli viime vuonna +119.419,60 euroa.
Verotuskulut kasvoivat 7.068,92 euroa ja olivat –197.226,06 euroa.
Kirkon rahastomaksut olivat -1.099.275,00 euroa.
Kassavarat kasvoivat kuluneena vuotena 2.091.702,68 euroa.
Henkilöstömenot olivat edelleen suurin kustannuserä. Kaikista toimintakuluista -11.913.452,24 euroa palkkojen osuus sivukuluineen oli
7.015.454,80 euroa, mikä on 58,9 % kaikista toimintakuluista.
Vuonna 2017 hyväksyttiin Lappeenrannan seurakuntayhtymälle henkilöstöohjelma. Ohjelmalla on tarkoitus saada henkilöstökuluihin vähennyksiä. Henkilöstökulut ovat tipahtaneet vuonna 2017 - 20.185,15 euroa, vuonna 2018 -474.247,26 euroa ja vielä vuonna 2019 136.382,66 euroa ja vielä vuonna 2020 –260.900,39 euroa.
Vuoden 2020 aikana tehtiin Joutsenon hautausmaan talli- ja sosiaalitilojen piha-alueet. Hintaa työlle tuli 50.344,80 euroa.
Ristikankaan kappelin urut uusittiin sähköisellä urulla. Urkujen hinta
oli 38.767,00 euroa
Sekä Lappeen salin että Tuosan ruokasalin kalusteet uusittiin ja näille
hintaa tuli yhteensä 32.146,16 euroa.
Pöytäkirjantarkastajat
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Vuoden 2020 aikana valmisteltiin Koulukatu 10 rakennuttamista. Tähän
mennessä kuluja siitä on syntynyt purku-uran valmistelusta 8.071,16 euroa. Tarkoitus on saada Koulukadulle kiinteistö, joka tuottaa tulevaisuudessa vuokratuloja. Lisäksi tontin kaavoituksesta maksettiin kaupungille
287.616,00 euroa.
Lepoharjun hautausmaan yhteyteen ostettiin lisämaata noin 7.500 m2
hintaan 12.000 euroa.
Talousjohtajan esitys:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Lappeenrannan seurakuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen ja esittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi. Tilinpäätös allekirjoitetaan ja luovutetaan tilintarkastajille tarkastettavaksi.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilikauden ylijäämä
+1.236.217,47 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston
ylijäämä +115 006,45 euroa siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.
3. Koska kyseessä on etäkokous, tilinpäätös hyväksytään siten, että
jokaiselta pyydetään sähköpostikuittausta, jossa tämä pykälä hyväksytään. Varsinaiset allekirjoitukset kerätään siten, että jokainen voi käydä allekirjoittamassa tilinpäätöksen taloustoimistossa
tai Joutsenon srk-toimistossa.
YKN 31.3.2021/§68
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
69 §
Ero luottamustoimesta

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Tuula Secomandi anoo eroa luottamustoimestaan Lappeenrannan seurakuntayhtymässä. Liite
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Hän on ollut varhaiskasvatuksen johtokunnan varajäsenenä Lauritsalan
seurakunnan edustajana. Lauritsalan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan ehdottanut ko luottamustoimeen Antti Kuivasta.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vapauttaa Tuula Secomandin luottamustoimestaan ja valitsee uuden varajäsenen varhaiskasvatuksen johtokuntaan.
YKN 31.3.2021/§69
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
70 §
Ylimmän johdon palkkaus

Valmistelija: Ylimmän johdon palkkaus -työryhmä, pj Ilkka Pöyhönen
p. 040-571 8970 ilkka.poyhonen@pp.inet.fi
Seurakunta tarkistaa ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa 1.5.2021 lukien 1,6 %:n yleiskorotuksella. Yleiskorotuksen sijasta seurakunta voi päättää tarkistaa ylimmän johdon peruspalkkoja johdolle aiemmin asetettujen tavoitteiden ja niistä suoriutumisen arvioinnin perusteella.
Työnantaja tekee palkantarkistukset palkanlaskentajärjestelmään palkanmuutoslomakkeilla K- ja J-vaativuusryhmän palkkoihin.
Yhteinen kirkkoneuvosto asetti – työryhmän ylimmän johdon palkanlisien määrittämiseen.
Työryhmään ovat kuuluneet Ilkka Pöyhönen puheenjohtajana ja Laura
Hiltunen, Marja Hovi, Petteri Myllynen sekä Arto Varis muina jäseninä.
Toimikunnan sihteerinä on toiminut Helena Turtiainen ja esittelijänä
Jussi Korpinen.
Lisäksi ryhmä on kuullut piispa Seppo Häkkistä.
Työryhmä on kokoontunut 8 kertaa.
Työryhmä on päätynyt asettamaan lisien määrittelyperusteiksi seuraavat
asiat painoarvoineen.
Johtaminen (40%)
Vuorovaikutustaidot
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Yleinen johtamismielikuva
Henkilöstön tyytyväisyyskuva
Luottamushenkilöiden tyytyväisyyskuva
Toiminta (40%)
Toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset
Tuloksellisuus
Kehityshakuisuus
Mielikuva ja yhteistyö (20%)
Kyselyt sekä toimintakertomuksista saatava tieto
Yleismielikuva
Yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa
Työryhmän tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva toimikunnan oman,
piispan, luottamushenkilöiden ja henkilöstön näkemysten pohjalta. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden näkemykset oli tavoitteena kerätä
edellä oleviin määrittelyperusteisiin liittyvillä kyselyillä.
Valitettavasti toimivaa kyselyjärjestelmää ei toimikunnan käyttöön saatu
toteutettua. Näin ollen lopullinen määrittely toteutettiin toimikunnan ja
piispan yhteisen määrittelyn pohjalta.
Peruspalkoista laskettu 1,6% on 411,28€.
Määrittelyn tuloksena saatu lista korotuksien saajista esitellään kokouksessa.
Toimikunta edellytti, että tarvittava kyselytutkimus tulee seuraavaa palkanlisäpäätöstä tehtäessä olla käytettävänä. Samalla toimikunta totesi,
että niin kyselytutkimusta kuin palkanlisämenettelyyn liittyvää analyysiä
tulisi voida käyttää laajemmin toiminnan kehittämisessä ja työhyvinvoinnin lisäämisessä.
Varapuheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy korotuksien maksamisen kokouksessa esitetyn listan mukaan.
YKN 31.3.2021/§70
YKN:
Varapuheenjohtaja Marja Hovi toimi puheenjohtajana tämän pykälän
ajan.
Pöytäkirjantarkastajat
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Yhteinen kirkkoneuvosto jääväsi kaikki henkilökuntaan kuuluvat kokousosallistujat, jotka poistuivat kokoushuoneesta / kokousjärjestelmästä tämän pykälän käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävit).
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä korotuksien maksamisen kokouksessa esitetyn listan mukaan. (Salassa pidettävä liite)
71 §
Muut mahdolliset asiat
72 §
Saapuneet pöytäkirjat

73 §
Tiedoksi

Muita asioita ei ollut.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lappeen SN 3 ja 4/2021
Sammonlahden SN 1/2021
Lappeenrannan SN 2/2021
Lauritsalan SN 2/2021
Yhteisen palvelun johtokunta 1/2021
Sairaalasielunhoidon johtokunta 1/2021
Varhaiskasvatuksen johtokunta 1/2021
Varhaiskasvatuksen johtajan viranhaltijapäätökset 7-9/2020
Hautaustoimen päällikön viranhaltijapäätös 3-2021

1) Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on
antanut Lappeen seurakunnalle luvan täyttää Lappeenrannan
srky:n 2. nuorisotyönohjaajan viran, jonka sijoituspaikka on Lappeen seurakunta. Lappeen seurakuntaneuvosto on valinnut päätöksellään 16.3.2021 virkaan Krista Ylä-Kotolan.
2) Lääninrovasti Juha Eklund kertoi, että piispa on antanut tehtäväksi koota hiippakunnan alueelta ”Koronan jälkeinen kirkko” työryhmän pohtimaan miten jatketaan rajoitusten jälkeen. Työryhmään on Lappeenrannan seurakuntayhtymästä nimetty Juha
Eklundin lisäksi Pirkko Varis ja Marjo-Riitta Lehtonen .

74 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n § 24
mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 1.4.2021
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____________________________________________
Hannu Haikonen
puheenjohtaja § 46-62,
§ 64-69 ja § 71-74

____________________________________________
Marja Hovi
puheenjohtaja § 63 ja 70

___________________________________________
Helena Turtiainen
sihteeri
Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 4 / 2021 ja todenneet sen kokouksen
kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa

6 / 4 2021

___________________________________________
Pauli Pajunen
Pöytäkirjan nähtävänä
olo

_____________________________________________
Kalle Rapi

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 6.–20.4.2021, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2021

_____________________________________________
Kari Virtanen
talousjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 60

