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Aika
Keskiviikko 26.8.2020 klo 16.30
Paikka
Hautausmaan katselmus Ylämaalla, Lepolassa ja Joutsenossa.
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous katselmuksen jälkeen Lappeen seurakuntasalissa, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.
Kokoontuminen Lepolan hautausmaan parkkipaikalla klo 16.30,
josta linja-autokuljetus Ylämaalle, Joutsenoon ja takaisin Lepolaan.
Hengitysmaskit varattu linja-autokuljetuksen ajaksi.
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Aika
Keskiviikko 26.8.2020 klo 16.30 – 21.07
Paikka
Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta
Läsnä

Muut läsnäolijat

Haikonen Hannu
Heiro Elina
Hokkanen Tero
Hovi Marja
Myllynen Petteri
Pajunen Pauli
Rapi Kalle
Tiimo Ilkka
Toikka Sari
Varis Arto

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

Pöyhönen Ilkka
Rantalainen Juha
Eklund Juha
Kiviniemi-Rosqvist Sirpa
Virtanen Kari
Korpinen Jussi
Fabritius Eija
Tuomikoski Ari
Kankkunen Teijo
Kuosmanen Seija

YKV:n puheenjohtaja
YKV:n varapuheenjohtaja
kirkkoherra, Sammonlahden srk
vs kirkkoherra, Joutsenon srk
talousjohtaja
henkilöstöpäällikkö
viestintäpäällikkö
yhteisten työmuotojen edustaja
kiinteistöpäällikkö, kutsuttuna
hautaustoimen pääll. kutsuttuna,
poistui klo 19.42 § 141 jälkeen
työnjohtaja, kutsuttuna, poistui
klo 19.42 § 141 jälkeen
työnjohtaja, kutsuttuna, poistui
klo 19.42 § 141 jälkeen
työnjohtaja, kutsuttuna, poistui
klo 19.42 § 141 jälkeen
pöytäkirjanpitäjä

Puustinen Mika
Serjomaa Jouni
Petrell Kimmo
Turtiainen Helena
Poissa

Erämo Antti
Hirvikallio Martta
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa
Voutilainen Aino

Berg Pentti
Kalpio Tero
Lehtola Mika
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Käsiteltävät asiat:
137 §
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.

138 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos
kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Kalle Rapi ja Ilkka Tiimo.
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Puheenjohtaja:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalle Rapi ja Ilkka Tiimo.
139 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä Juha Eklundin ilmoitus kohtaan tiedoksi.

140 §
Hautausmaan katselmus
Ylämaan, Joutsenon ja Lepolan hautausmailla.

Valmistelija: hautaustoimen päällikkö Seija Kuosmanen, 040-3126250,
seija.kuosmanen@evl.fi
Hautausmaiden ohjesäännön § 16:
”Hautausmaan katselmus
Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa
päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa on todettava,
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti;
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja
annettujen määräysten mukaista ja
5) onko hautausmaan henkilökunta noudattanut vahvistettua johtosääntöä.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.”
Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaan katselmuksen Ylämaan,
Joutsenon ja Lepolan hautausmailla, pöytäkirja laaditaan liitteeksi.
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Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaan katselmuksen Ylämaan,
Joutsenon ja Lepolan hautausmailla. Katselmuksesta laaditaan erillinen
pöytäkirja liitteeksi.
YKN 26.8.2020/§140
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto teki hautausmaan katselmuksen Ylämaan,
Joutsenon ja Lepolan hautausmailla. Katselmuksesta on laadittu erillinen pöytäkirja. Liite.
Annetaan tiedoksi seuraavaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen.
141 §
Hoitohautakukkien lajivalintapäätöksen siirtäminen hautapaikan haltijalta
hautaustoimelle sekä kukkaryhmän yhdistäminen
kukkahoitoon

Valmistelija: hautaustoimen päällikkö Seija Kuosmanen, 040-3126250,
seija.kuosmanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautausmaille on erikseen tilattavissa eripituiset
kukkahoidot sekä kukkaryhmät. Hautakukkavalikoimassa on 5 lajia: verenpisara,
mukulabegonia, pikkubegonia, samettikukka ja hopealehti, joista hoidon tilaaja saa
valita mieleisensä. Saa myös tilata vain hoidon itse hankkimilleen kukille.
Suurimmilla seurakunnilla ja seurakuntayhtymillä kukkien ja hoitojen hinnat ovat
yhdistettyinä, eikä hoidon ostajalla ole mahdollisuutta itse valita ryhmäkasvin lajia.
Tilattavana on vain yksinkertaisesti kukkahoito, joka sisältää kukkaryhmän, ja jonka
lajin hautaustoimi valitsee.
Hautaustoimi esittää, että Lappeenrannassakin siirryttäisiin yleisesti hyväksi
todettuun ja jo pitkään käytössä olleeseen toimintatapaan ja malliin. Haudalle voisi
tilata eripituisia kukkahoitoja, jotka sisältäisivät hoidon lisäksi kukkaryhmän.
Hoitokukkien valinta jätettäisiin hautaustoimen päätäntään. Asia on ollut puheissa
hautaustoimen henkilöstöllä jo vuosia ja oli esillä myös hautaustoimen neuvottelussa
12.2.2020.
Hoidon tilaaja päättäisi kuinka monta kukkaryhmää hän ostaa, sillä useamman
rinnakkaispaikan haudoilla on yksi tai useampi hautakivi, jonka/joiden eteen halutaan
yksi tai useampi kukkaryhmä. Kuhunkin tilattuun haudan hoitoon sisältyisi ja
hinnoiteltaisi mukaan aina yksi kukkaryhmä. Tämän lisäksi voisi tilata haluamansa
määrän lisäkukkaryhmiä 18 € kappalehintaan. 18 € hinta on vastaava, kuin
esimerkiksi Imatran seurakunnalla kukkaryhmän hinta. Kukkaryhmä sisältäisi 3 suurta
tai 5 pienempää ryhmäkasvia.
Perustelut esitykselle
− Meillä on hallussa ammattitaito ja osaaminen valita kullekin hautausmaaosastolle
ja sen kasvuolosuhteille sopivimmat ryhmäkasvilajit.
− Lajivalinnan ollessa oikea mm. suhteessa kasvupaikkavaatimuksiin, olisivat
hautakukat koko ajan mahdollisimman kookkaita, hyväkuntoisia ja laadukkaita.
Hoitokauden kuluessa huonolaatuisiksi päässeiden hautakukkien vaihtaminen
varakukkamaalta parempiin yksilöihin vähentyisi. Säästäisimme näin
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taimimäärissä sekä työkustannuksissa. Lisäksi aina kun vaihdetaan uudet kukat
huonokuntoisten tilalle, vie uusien juurtuminen aikaa n. 2 viikkoa, ja se
hidastuttaa kukintaa sekä lehdistön ja versoston kasvua juuriston kasvattamisen
kustannuksella.
Alueista tulisi yleisilmeiltään siistit ja yhtenäiset, kun yhdellä ja samalla osastolla
käytettäisiin samaa ryhmäkasvia.
Istutustyö helpottuisi ja nopeutuisi. Kukitusvirheet vähenisivät, koska kukat ja
kukkamäärät eivät vaihtelisi hauta haudalta. Enää ei olisi olemassa vaihtoehtoa
ostaa pelkkä hoitotyö ilman kukkia. Omaiset ovat ostaneet haudoille
seurakuntayhtymän hoitoon hyvin monen näköisiä hoitokukkia, kuten
hortensioita, krysanteemeja jne. Kaikki kukat ovat tietysti kauniita, mutta
kaikkien ryhmäkasvien hoitoa ei pystytä näillä resursseilla mitenkään
opettamaan kesätyöntekijöille, sillä valikoima on laaja.
Sääilmiöt (esim. viimekesäiset raekuurot) ja tautien (esim. härmä) ja tuholaisten
(esim. verenpisaran lehdistöä nopeasti ravinnoksi käyttävät kiitäjäntoukat)
esiintyminen ja vioitus rajoittavat kulloinkin tiettyjen ryhmäkasvien
menestymistä. Näissä tapauksissa meidän päätösvallassamme olisi vaihtaa
kasvilajia tarpeen vaatiessa tietyillä haudoilla ja alueilla.
Hautakukkien budjetointi ja tilaaminen helpottuisivat ja yksinkertaistuisivat.
Ryhmäkasveja jalostetaan kaiken aikaa lisää ja uusia. Pystyisimme reagoimaan ja
uusiin tuuliin ja parempiin ja kestävämpiin laji- ja lajikevaihtoehtoihin joustavasti
markkinoiden vaatimalla ja mahdollistamalla tavalla.
Kaikki em. perustelut tähtäävät parempaan asiakaspalveluun, laadukkaampaan
hautainhoitoon sekä edelleen siistimpään ja huolitellumpaan
hautausmaaympäristöön.

Talousjohtajan esitys:
1) Pelkän hautakukkahoidon myymisen sijaan myydään hautakukkahoito ja sen mukana kukkaryhmä.
2) Hoidon tilaaja ei valitse kukkien lajia, vaan hautaustoimi saa
päättää mitä lajia kukkaryhmä sisältää
3) Jo olemassa olevia sopimuksia pyritään muuttamaan uuteen sopimusmalliin.
YKN 26.8.2020/§141
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

142 §
Metsäalan myynti Kasukkalassa

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymä omistaa Kasukkalan kylässä Mäkelä- nimisen metsäpalstan nro 405-427-1-104. Tämän metsäpalstan
läpi kulkee tie, joka halkaisee tilan niin, että tien toiselle puolelle jää
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karttaliitteen mukainen noin 1.600 m2 kokoinen palsta. Tämä palsta rajoittuu … omistamaan kiinteistöön.
… on tehnyt tästä noin 1600 m2 kokoisesta palstasta ostotarjouksen
1600 euroa. Ostaja maksaa lohkomiskustannukset.
Määräalasta tarjottu hinta on raakamaan hinta, joten tarjous on hyväksyttävissä. Kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaan maaseudun tonttihinta on 2 euroa/m2. Koska tässä ei myydä rakennustonttia, vaan lisämaata jo olemassa olevaan tonttiin, niin tarjottua hintaa voidaan pitää
sopivana.
Seurakuntayhtymän metsistä vastaavan Mhy Urpo Korhosen mukaan
kyseisellä määräalalla ei ole seurakuntayhtymälle metsätaloudellista arvoa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää myydä karttaliitteen mukaisen noin 1600 m2 kokoisen määräalan Mäkelä 405-427-1-104 tilasta hintaan 1.600 euroalla.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
YKN 26.8.2020/§142
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
143 §
Väinämöisenkatu 33
vuokrasopimuksen jatkaminen

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
… on vuokralla Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistamalla tontilla
osoitteessa Väinämöisenkatu 33, Rno 405-35-151-5. Tontin pinta-ala
on 897 m².
Tontin vuokrasopimus päättyisi 1.1.2021. Tämänhetkinen vuokra on
240,33 euroa vuodessa.
Kirkkovaltuuston 18.4.2018 7§ hyväksymän kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaisesti tontin vuokrahinta on määritelty Lapveden alueella
712,33 euroa, jos tontti on 1.000 m² ja elinkustannusindeksi pisteessä
1973.
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Väinämöisenkatu 33 tontti on kooltaan 897 m², joten vuokrahinnaksi
määritellään 638,96 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää jatkaa vuokrasopimusta osoitteessa Väinämöisenkatu 33 (40535-151-5) 50 vuodella ajalle 01.01.2021- 31.12.2070 hintaan
638,96 euroa vuodessa. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin
Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi
YKN 26.8.2020/§143
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

144 §
Ruohosaari maja 2 vuokrasopimuksen jatkaminen

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
… anoo vuokasopimuksen jatkamista 1.1.2021 alkaen 5 vuoden määräajaksi, kuten tähänkin asti on tehty.
Vuokrasopimus: S000280
Vuokrakohde: Ruohosaari maja nro 2, Lappeenranta
Vuokrasopimuksen tämänhetkinen hinta 330 euroa vuodessa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa karttaliitteen mukaisen noin
1000 m2 kokoisen määräalan vuokrasopimusta viidellä vuodelle
1.1.2021-31.12.2025 hintaan 330 euroa vuodessa.
YKN 26.8.2020/§144
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on Kivisalmessa karttaliitteen
mukainen tontti 405-22-50-3. Tontin koko on 867 m2. Tontilla ovat
vuokralla ...
Kivisalmen alueella tontin hinta on nykyisen hinnoittelun mukaisesti
19.105,21 euroa.
Tontin läpi menee kuitenkin kaupungin hulevesiputki. Tästä on sovittu
kaupungin kanssa 1996 mukaisessa tontinmuodostuksessa. Rasitteesta
liite esityslistan mukana.
Rasite ei ole rakennusalalla, mutta tonttia ei voi käyttää täysmääräisesti
hulevesiputken alueelta.
… tarjoavat tällä perusteella tontista 17.000 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää myydä karttaliitteen mukaisen tontin 405-22-50-3 hintaan
17.000 euroa.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
YKN 26.8.2020/§145
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

146 §
Vuokrasopimuksen jatko
Akkasaari

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
… anoo jatkoa vuokrasopimukseensa Akkasaaressa. Liitteenä määräalan
paikka Akkasaaressa.
Nykyinen sopimus päättyy 31.12.2020. Tontin koko on 1.000m2 ja
vuokrahinta on ollut viimeisten 5 vuoden ajan 420 euroa.
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Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa karttaliitteen mukaisen noin
1000 m2 kokoisen määräalan vuokrasopimusta viidellä vuodella
1.1.2021-31.12.2025 hintaan 420 euroa vuodessa.
YKN 26.8.2020/§146
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
147 §
Työajattomat työntekijät

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Vasta ilmestyneen KirVesTes 2020-2022 mukaan työajattomien ja työajallisten määrittely on kirjattu uuden työaikalain mukaisesti.
KirVesTes 144 §:
Eräiden seurakunnan ylimpään johtoon kuuluvien työajattomuus
Niihin viranhaltijoihin/työntekijöihin, joita tarkoitetaan työaikalain 2 §:n 1 momentin
1 kohdassa ja joiden työaikaa ei ennalta määritellä eikä työajan käyttöä valvota ja
jotka siten voivat itse päättää työajastaan, ei sovelleta työaikaa eikä tämän osan (VI
osa) määräyksiä.
Soveltamisohje:
Työaikalain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan TAL:a ja työaikaa ei sovelleta työhön, jota siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella on pidettävä yhteisön taikka sen itsenäisen osan johtamisena tai tällaiseen johtamistehtävään rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä. Tämän pykälän tarkoittamilla viranhaltijoilla/työntekijöillä ei ole työaikaa eikä erikseen määrättyjä työ- ja vapaapäiviä.
Työ tulee kuitenkin pyrkiä järjestämään siten, että viranhaltija/työntekijä saa pääsääntöisesti kaksi vapaapäivää viikossa. Koska tämän pykälän tarkoittamilla viranhaltijoilla/työntekijöillä ei ole työaikaa, heille ei makseta mitään työaikakorvauksia.
Rajanvedossa sen suhteen, ketä on pidettävä työajan ulkopuolelle kuuluvana, on
käytettävä lähinnä seuraavia kriteerejä:
• viranhaltijan/työntekijän tosiasialliset tehtävät ja niiden luonne
• työajan ennalta määrittelemättömyys ja valvomattomuus sekä työajan käytön itsenäisyys
• viranhaltijan/työntekijän valtuudet
• tosiasiallinen asema organisaatiossa
• palvelussuhteen ehdot ja niiden suhde alaisten palvelussuhteen ehtoihin
• erityinen asiantuntemus ja työssä johtamiseen rinnastettava itsenäinen päätösvalta
• organisaation koko.
Rajanveto suoritetaan kokonaisarvion perusteella. On huomattava, ettei viranhaltijan/ työntekijän nimikkeellä ole ratkaisevaa merkitystä. Kirkon sektorilla työajan ulkopuolisia tällä perusteella ovat vain suurehkojen seurakuntayhtymien ja seurakuntien ylin talouden ja hallinnon johtaja. Myös esimerkiksi suuren seurakuntayhtymän
kiinteistöjohtaja voi kuulua tämän määräyksen piiriin. Keskisuurten ja pienempien
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seurakuntien talouden ja hallinnon johto sen sijaan kuuluu työajan piiriin. Seurakunnissa ns. keskijohto kuuluu työajan piiriin kaikissa tapauksissa

Kiinteistöpäällikkö, henkilöstöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö,
viestintäpäällikkö sekä varhaiskasvatuksen johtaja voidaan edellä mainitun pykälän perusteella katsoa työajalliseksi työntekijäksi. Jotta siirto
mahdollistuisi, asiasta on pidettävä jokaisen siirtyvän työtekijän kanssa
henkilökohtainen YT menettely, jossa vaihto neuvotellaan.
Talousjohtajan esitys:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto kirjaa tiedoksi käydyt henkilökohtaiset YT-menettelyt kiinteistöpäällikön, henkilöstöpäällikön ja
hautaustoimen päällikön kanssa. Neuvottelumuistiot nähtävänä
kokouksessa.
2) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että kiinteistöpäällikkö, henkilöstöpäällikkö ja hautaustoimen päällikkö siirretään työajallisiksi työtekijöiksi siten, että yleistyöaikaa sovelletaan hautaustoimen päällikön osalta ja toimistotyöaikaa kiinteistöpäällikön
ja henkilöstöpäällikön osalta.
3) Viestintäpäällikön ja varhaiskasvatuksen johtajan osalta asia käsitellään myöhemmin.
YKN 26.8.2020/§147
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
148 §
Vuokran alennus
149 §
Väinämöisenkatu 45
vuokrasopimuksen jatkaminen

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
… on vuokralla Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistamalla tontilla
osoitteessa Väinämöisenkatu 45, Rno 405-35-151-11. Tontin pinta-ala
on 975 m².
Tontin vuokrasopimus päättyisi 1.1.2021. Tämänhetkinen vuokra on
251,72 euroa vuodessa.
Kirkkovaltuuston 18.4.2018 7§ hyväksymän kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaisesti tontin vuokrahinta on määritelty Lapeveden alueella
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712,33 euroa, jos tontti on 1.000 m² ja elinkustannusindeksi pisteessä
1973.
Väinämöisenkatu 45 tontti on kooltaan 975 m², joten vuokrahinnaksi
määritellään 694,52 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää jatkaa vuokrasopimusta osoitteessa Väinämöisenkatu 45 (40535-151-11) 50 vuodella ajalle 01.01.2021- 31.12.2070 hintaan
694,52 euroa vuodessa. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin
Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi
YKN 26.8.2020/§149
YKN:
Hyväksyttiin esitykseen mukaisesti.
150 §
Kaislarannankuja 3 vuokraus

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Kaislarannankuja 3 oli ostaja, joka vetäytyi kaupasta ennen kiinteistökaupan esisopimuksen allekirjoitusta. Kaislarannankuja 3 asetettiin tämän takia uudelleen markkinointiin.
Kaislarannan tonttien vuokrauksesta on tehty päätös, jonka mukaan
tontin ostohinnasta 5 % on vuotuinen vuokrahinta.
Uuden hinnoittelun mukaisesti nyt Kaislarannankuja 3 osoitteesta on
tehty hinnoittelun mukainen vuokratarjous 2.050 euroa vuodessa.
Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin.
Tonttiarvioista on esitys Excel-taulukossa kokouksessa (salainen asiakirja Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 17 mom. mukaan).
Talousjohtajan esitys:
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Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää vuokrata 50 vuodeksi ajalle 1.9.2020-31.8.2070 Kaislarannankuja 3 tontin (405-20-52-7) hintaan 2.050 euroa vuodessa. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin.
Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi
YKN 26.8.2020/§150
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
151 §
Kaislarannankuja 1 vuokraus

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Kaislarannan tonttien vuokrauksesta on tehty päätös, jonka mukaan
tontin ostohinnasta 5 % on vuotuinen vuokrahinta.
Uuden hinnoittelun mukaisesti nyt Kaislarannankuja 1 osoitteesta on
tehty hinnoittelun mukainen vuokratarjous 2.175 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 ajalle 1.9.2020-31.8.2070 perustettavalle asunto-osakeyhtiölle, jonka edustajina ovat … Kaislarannankuja 1
tontin (405-20-52-8) hintaan 2.157 euroa vuodessa. Hinta sidotaan
elinkustannusindeksiin.
Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi
YKN 26.8.2020/§151
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
… ovat vuokralla Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistamalla tontilla osoitteessa Ilmarisenkatu 46, Rno 405-35-158-16. Tontin pinta-ala
on 915 m².
Tontin vuokrasopimus päättyisi 1.1.2021. Tämänhetkinen vuokra on
246,10 euroa vuodessa.
Kirkkovaltuuston 18.4.2018 7§ hyväksymän kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaisesti tontin vuokrahinta on määritelty Lapveden alueella
712,33 euroa, jos tontti on 1.000 m² ja elinkustannusindeksi pisteessä
1973.
Ilmarisenkatu 46 tontti on kooltaan 915 m², joten vuokrahinnaksi määritellään 651,78 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää jatkaa vuokrasopimusta osoitteessa Ilmarisenkatu 46 (405-35158-16) 50 vuodella ajalle 01.01.2021- 31.12.2070 hintaan 651,78
euroa vuodessa. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin
Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi
YKN 26.8.2020/§152
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

153 §
Ilmarisenkatu 54 vuokrasopimuksen jatkaminen

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
… ovat vuokralla Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistamalla tontilla osoitteessa Ilmarisenkatu 54, Rno 405-35-158-11. Tontin pinta-ala
on 929 m².
Tontin vuokrasopimus päättyisi 1.1.2021. Tämänhetkinen vuokra on
246,09 euroa vuodessa.
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Kirkkovaltuuston 18.4.2018 7§ hyväksymän kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaisesti tontin vuokrahinta on määritelty Lapveden alueella
712,33 euroa, jos tontti on 1.000 m² ja elinkustannusindeksi pisteessä
1973.
Ilmarisenkatu 54 tontti on kooltaan 929 m², joten vuokrahinnaksi määritellään 661,75 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää jatkaa vuokrasopimusta osoitteessa Ilmarisenkatu 54 (405-35158-11) 50 vuodella ajalle 01.01.2021- 31.12.2070 hintaan 661,75
euroa vuodessa. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin
Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi
YKN 26.8.2020/§153
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
154 §
Talouskatsaus

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Liitteenä oleva tuloslaskelma osoittaa heinäkuun lopun tilanteen olevan positiivinen 1.338.000 euroa. Vastaavaan aikaan edellisvuotena tilanne oli 2.255.000 euroa ylijäämäinen. Jos odotetaan loppuvuoden
jatkuvan vastaavalla tavalla, tilinpäätös vuodelta 2020 tulee näyttämään myös positiiviselta noin 800.000 euroa. Tämä on vastaava
summa, joka arvioitiin tulevan veroprosentin korotuksella vuodelle
2019.
TUOTOT
Tulopuolella näkyy selvästi koronan takia perutut leirit, kerhot ja retket. Näistä jäämättä saadut tuotot ovat reilut 100.000 euroa edellisvuotta vähemmän. Vuokratuotoissa olemme jäljessä viime vuotta
35.000 euroa.
Työterveyshuollon maksua ei ole vielä kirjautunut saaduksi. Vaikutus
tuloihin -65.000euroa.
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Viime vuonna myytiin valtaosa Kaislarannan tonteista. Saatu tulo pysyvien vastaavien myyntivoitoistosta oli 2019 heinäkuuhun mennessä
737.000 kun se vastaavaan aikaan tänä vuonna on 334.000 euroa.
Tonttien vuokratuotot kirjautuvat vasta marraskuussa ja pelkästään
Kaislarannan alueelta vuosittainen lisätuotto on 38.000 euroa. Muista
uusituista vuokrasopimuksista vuokratuottojen nousu on noin 15.000
euroa.
Kaikkiaan tuotoissa olemme viime vuotta jäljessä 805.000 euroa.
KULUT
Palkkasumma jatkaa laskuaan. Viime vuoteen verrattuna palkkakustannukset ovat laskeneet -156.000 euroa.
Palveluiden ostossa kustannuksia on tullut lisää +164.000 euroa. Osaltaan tätä selittää siirtyminen Kouvolan keskusrekisterin piiriin +60.000
euroa.
Vuokrakuluissa on pientä nousua +9.000 euroa
Ostot tilikauden aikana on koronan takia tipahtaneet reilusti -150.000
euroa.
Annetut avustukset taas ovat kasvaneet +84.000 euroa. Osa näistä kuluista tuloutetaan testamenttirahoista takasin YKN päätöksen mukaisesti.
Kaikkiaan toimintakulut ovat vähentyneet noin -53.000 euroa.
Verotuloissa koronan vaikutus ei vielä näy voimakkaasti. Verotulot
ovat -62.000 euroa viime vuotta vähemmän.
Rahamarkkinoiden epävarmuus näkyy tuloksessa. Rahoitustuotot/-kulut on kirjattu alas -100.000 euroa.
Vuosikatteessa olemme lähes tarkkaan 1 milj. euroa viime vuotta jäljessä.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto kirjaa talouskatsauksen tiedoksi.
YKN 26.8.2020/§154
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YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto kirjasi talouskatsauksen tiedoksi.
155 §
Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje vuosille
2021-2023

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Talousarvioraamin laatimista on siirretty syksylle, jotta olisi edes jonkinlainen tieto koronan vaikutuksista talouden kehitykseen. Nykyisen
tutkimustiedon perusteella Suomi on kriisistä selvinnyt pienin taloudellisin vaurioin. Todellisuus nähtäneen vasta ensi keväänä, mikäli syksyllä korona-tilanne pahenee.

Edellisessä pykälässä esiteltiin tämän hetken Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloudellista tilannetta. Näkymät ovat tältä osin positiiviset.
Pitää tietysti huomioida, että edelleen tuloksessa näkyy kertaluonteisia
myyntituottoja. Hyvään tulokseen ei pidä tuudittautua vaan edelleen
varautua toimintojen supistamiseen verotulojen tipahtamisen mukaisesti.
Tulevaisuutta arvioidessa tulee selvittää jäsenkehitys. Jäsenmäärä on tipahtanut viime vuoden lopun tilanteesta heinäkuun loppuun mennessä
420 jäsentä. Tästä summasta noin 250 jäsenen vähentyminen selittyy
kuolleiden ja kastettujen välisellä erotuksella. Muu osa on seurakunnasta eronneiden ja poismuuttaneita.
Kastettuja oli heinäkuun loppuun mennessä 139 (heinäkuu 2019 kastettuja 187).
Kuolleita oli heinäkuussa 342 (heinäkuu 2019 kuolleita 439)
Sama jäsenkehitys tulee jatkumaan. Edelleen jäseniä kuolee merkittävästi enemmän kuin kasteen kautta tulee seurakunnan jäsenyyteen.
Toimintakuluja on nyt leikattu niin paljon viimeisten vuosien aikana,
ettei niihin enää kannata koskea. Ennemminkin tulisi tarkistella sitä, pitäisikö kuluja kohdentaa eri tavalla. Laaditaan painopisteitä, joihin panostetaan enemmän ja taas jostakin vähennetään vastaavasti.
Henkilökunnan vähentäminen hallitusti tulee olemaan tulevaisuuden
haaste. Työntekijämäärä tulee suhteuttaa jäsenmäärän vähentämiseen.
Pöytäkirjantarkastajat
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Luonnollisen poistumisen suunnitteluun tulee panostaa entistä enemmän, jotta YT menettelyyn ei tarvitsisi lähteä.
Talousarvion lähtökohtana on 0 linja. Käytännössä tämä tarkoittaa kuitenkin käyttömäärärahojen vähentymistä, sillä palkkakustannusten
nousu vähentää käyttövaroja.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman
laadintaohjeen vuosille 2021-2023 sekä hautainhoitorahaston talousarvioraamin ja päättää hyväksyä ne.
YKN 26.8.2020/§155
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
156 §
Vuoden 2021 veroprosentin määrittäminen

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15 luku 2 §
Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät
asiat. KL 10 luku 1 §.
Seurakuntayhtymän strategia ”usko ja hyvän tekeminen 2020” vahvistettiin yhteisessä kirkkovaltuustossa (25.5.2016/§28). Seurakuntayhtymällä on voimassa myös kiinteistöstrategia, henkilöstöstrategia ja
hautaustoimen strategia, jotka ohjaavat toimintaa tuleville vuosille.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti nostaa kaudelle 2019 veroprosenttia,
niin että se on 1,45%.
Takana on kolme alijäämäistä tilikautta, mutta nyt suunta on saatu
käännettyä ja kausi 2019 oli noin 2 milj. euroa ylijäämäinen. Myös kuluvasta vuodesta tulee ylijäämäinen arviolta noin 800.000 euroa. Tähän
tilanteeseen ei tule kuitenkaan tuudittautua, vaan jäsenmäärää ja henkilöstön määrää tulee tarkastella jatkuvasti ja toimia tilanteen mukaisesti. Jäsenmäärän vähentyessä on järkevämpää sopeuttaa toiminta
vastaamaan tuloja. Henkilöstömäärää tulee vähentää luonnollisen poistuman kautta.
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Edelleen jatkuu kirkosta eroamiset ja valtaosa eronneista kuuluu 20-40
vuotiaisiin. Tämä syö veronmaksajapohjaa myös tulevaisuudesta.
Verotulojen kehitystä arvioitaessa on tärkeintä seurata veronmaksajien
määrää ja ikäjakaumaa. Yhtymän alueella vähenee veronmaksajat keskimäärin 400 hengellä vuodessa. Vuonna 2020 heinäkuun lopun tilanne on -420 jäsentä. Keskimääräisen veromaksajan mukaan vastaava
verotulojen vähennys olisi 100.000 euroa.
Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus nostaa palkkakustannuksia
seuraavana vuonna yhteensä noin 150.000 eurolla.
Alla seurantaa viime vuosien tuloverokertymistä vuosi (2020 arvio 7
kk pohjalta):
2012

2013

2014

2015

2016

11.750.563

12.463.872

12.012.624

11.973.404

11.655.511

2017

2018

2019

2020

2021

11.334.000

11.150.000

11.914.000

11.700.000

11.450.000

Jokainen 0,05 veroprosentin muutos merkitsisi noin 400.000 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että se vahvistaa Lappeenrannan seurakuntayhtymän vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 1,45.
YKN 26.8.2020/§156
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
157 §
Johtavien viranhaltijoiden loma-ajat
158 §
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
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Asia käsiteltiin viime kokouksessa, mutta näppäilyvirheen takia joudutaan käsittelemään uudestaan. Tontin koko on 936 m², kun se viime
esittelyssä oli 963 m².
Väinämöisenkatu 39, Rno 405-35-151-8. Tontin pinta-ala on 936 m².
Tontin vuokrasopimus päättyisi 1.1.2021. Tämänhetkinen vuokra on 267,78
euroa vuodessa.
Kirkkovaltuuston 18.4.2018 7§ hyväksymän kiinteistöpoliittisen ohjelman
mukaisesti tontin vuokrahinta on määritelty Lapveden alueella 712,33 euroa,
jos tontti on 1.000 m² ja elinkustannusindeksi pisteessä 1973.
Väinämöisenkatu 39 tontti on kooltaan 936 m², joten vuokrahinnaksi määritellään 667,67 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa vuokrasopimusta osoitteessa Väinämöisenkatu 39 (405-35-151-8) 50 vuodella ajalle
01.01.2021- 31.12.2070 hintaan 667,67 euroa vuodessa. Hinta sidotaan
elinkustannusindeksiin
Päätös esitetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi

YKN 26.8.2020/§158
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
159 §
Etelä-Karjalan ev.lut. seurakuntien sairaalasielunhoidon yhteistoimintasopimuksen päivittäminen

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Etelä-Karjalan maakunnan alueella on laadittu sopimus sairaalasielunhoidon toteuttamisesta. Voimassa oleva sopimus on vuodelta 2010.
Viime vuosina on maakunnan seurakuntarakenteessa tapahtunut muutoksia. Seurakuntia on yhdistynyt. Kuluvan vuoden alusta uudistui hiippakunnan rovastikuntajako ja koko Etelä-Karjala on nyt yhtä rovastikuntaa.
Näiden muutosten vuoksi yhteistoimintasopimus on luonteva päivittää
vastaamaan nykyhetken tilannetta.
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Etelä-Karjalan maakunnan muut ev.lut seurakunnat ovat omalta osaltaan hyväksyneet liitteenä olevan sopimusluonnoksen.
Puheenjohtajan esitys:
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen ja esittää sen edelleen
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
YKN 26.8.2020/§159
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
160 §
Kertapalkkio
161 §
Lastenohjaajan työvapaaanomus
162 §
Etätyöohje ja -sopimus

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen, 040-3126201,
jussi.korpinen@evl.fi
Henkilöstöpäällikkö on valmistellut etätyöohjeen seurakuntayhtymälle.
Etätyö mahdollistaa työskentelyn sekä turvallisesti että joustavasti. Ohjeessa on huomioitu uuden KirVESTES 2020 - 2022 linjaukset. Ohje- ja
sopimuslomake liitteenä.
Etätyöohje käsiteltiin 18.8.2020 yhteistyötoimikunnassa, ote pöytäkirjasta:
Etätyöohje ja -sopimus
a. Etätyöstä on sovittava kirkon ohjeiden mukaisesti. Etätyömahdollisuus otetaan käyttöön työn joustavuuden ja koronaturvallisuuden lisäämiseksi, vaikka ei ole poikkeusolot (valmiuslainsäädännön perusteet).
b. Hp valmistelee etätyöohjeistusta ja ohjeen luonnos esiteltiin kokouksessa. Tavoitteena on, että etätyöohje hyväksytään 26.8. YKN kokouksessa.
c. YTT: Nähtiin, että myös osapäiväinen etätyöntekeminen tulisi olla
mahdollista ja tämä mahdollisuus tulisi merkitä sopimukseen. Selvitetään, miten toimitaan mahdollisessa karanteenitilanteessa.
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Esitys:
Otetaan etätyömahdollisuus käyttöön seurakuntayhtymässä 1.9.2020 31.12.2020. Tarkennettiin luonnokseen mahdollisuus myös osapäiväiseen
etätyöhön. Syksyn kuluessa kerätään kokemuksia etätyöohjeen ja - sopimuksien toimivuudesta. Kokemusten perusteella päätetään etätyön jatkumisesta
16.12.2020 YKN kokouksessa.

Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen etätyösopimuksen Lappeenrannan seurakuntayhtymässä käyttöön 1.9.202031.12.2020.
YKN 26.8.2020/§162
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen mukaisen etätyösopimuksen Lappeenrannan seurakuntayhtymässä käyttöön 1.9.202031.12.2020.
Asia tuodaan uudelleen 2021 tammikuun kokoukseen, jossa tarkastellaan saatuja kokemuksia ja päätetään jatkosta.
163 §
Kappalaisen virka

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 4/18.8.2020 § 44:
Lappeenrannan seurakunnan kappalainen Tiina Huikuri on irtisanoutunut virastaan niin, että hänen viimeinen työpäivänsä oli 4.8.2020.
Lappeenrannan seurakunnassa on kuusi papin virkaa. Seurakunnassa oli
jäseniä 17 872 (tilanne 12/2019). Seurakunnan pappeja työllistää messut, toimitukset, hartaudet, muu seurakunnallinen työ. Toimituksista hautajaisia on
Lappeenrannan seurakunnassa suhteessa enemmän kuin muissa seurakuntayhtymän seurakunnissa. Lappeenrannan seurakunnassa oli vuonna 2019 hautajaisia 308 - pappia kohden on siis 51 hautajaiset vuodessa.
Muissa seurakuntayhtymän seurakunnissa vastaavat luvut vuoden 2019
tilastojen mukaan ovat:
Lappee: jäseniä 9493 (12/2019), papin virkoja 4, hautajaisia pappia kohti 25
Lauritsala: jäseniä 8719, papin virkoja 4, hautajaisia pappi kohti 35
Joutseno: jäseniä 7299, papin virkoja 3,5, hautajaisia pappia koti 33
Sammonlahti: jäseniä 8664, papin virkoja 4, hautajaisia pappia kohti 22
Tässä seurakuntarakenteessa Lappeenrannan seurakunnassa on se tilanne,
että emme pärjää pienemmällä pappismäärällä.
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Lappeenrannan seurakuntaneuvosto anoo Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää Lappeenrannan
seurakunnan kappalaisen virka.
Puheenjohtaja esitys:
Myönnetään Lappeenrannan seurakuntaneuvostolle lupa täyttää Lappeenrannan seurakunnan kappalaisen virka.
YKN 26.8.2020/§163
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
164 §
Perheneuvojan osittainen
virkavapausanomus ja sijaisjärjestelyt
165 §
Perheneuvojan opintovapaa-anomus ja sijaisjärjestelyt
166 §
Väinämöisenkatu 43
vuokrasopimuksen jatkaminen

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
… on vuokralla Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistamalla tontilla
osoitteessa Väinämöisenkatu 43, Rno 405-35-151-10. Tontin pinta-ala
on 897 m².
Tontin vuokrasopimus päättyisi 1.1.2021. Tämänhetkinen vuokra on
240,33 euroa vuodessa.
Kirkkovaltuuston 18.4.2018 7§ hyväksymän kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaisesti tontin vuokrahinta on määritelty Lapeveden alueella
712,33 euroa, jos tontti on 1.000 m² ja elinkustannusindeksi pisteessä
1973.
Väinämöisenkatu 43 tontti on kooltaan 897 m², joten vuokrahinnaksi
määritellään 638,96 euroa.
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Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää jatkaa vuokrasopimusta osoitteessa Väinämöisenkatu 43 (40535-151-10) 50 vuodella ajalle 01.01.2021- 31.12.2070 hintaan
638,96 euroa vuodessa. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin
Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi
YKN 26.8.2020/§166
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
167 §
Haudanhallinta
Salainen julkisuuslain
24 § 32 mom
168 §
Muut mahdolliset asiat
169 §
Saapuneet pöytäkirjat

170 §
Tiedoksi

Muita asioita ei ollut.

1. Varhaiskasvatuksen johtajan päätöspöytäkirjat 4 ja 5/2020 sijaisten palkkaaminen.
2. Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 4/2020
3. Sammonlahden seurakuntaneuvosto 4/2020
4. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2/2020

1. Uuden KirVESTES:in esittely, Jussi Korpinen. Info ja KirVESTES erillisellä sähköpostilla.
2. Koulukatu 10 aikataulu: Lappeenrannan kaupungin kaavaosaston kanssa käytyjen keskustelujen perusteella, Koulukatu 10
kaava saa lainvoimaisuuden tammikuun 2021 puoleen väliin
mennessä. Tämän jälkeen on mahdollista saada purku- ja rakennuslupa eli uudisrakennuksen rakentaminen voisi alkaa alkukesästä 2021.
3. Mikkelin hiippakunnan seurakuntien luottamushenkilöille
suunnatut neuvottelupäivät pidetään Lahdessa la 10.10.2020.
Liite
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4. Valtuustoseminaari pidetään ke 14.10. 2020 klo 17 Sammonlahden srk-keskuksessa.
5. Lääninrovasti Juha Eklund kertoi Saimaan puolesta -hankkeesta
julkistettavasta lausunnosta.
171 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n § 24
mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.07

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 31.8.2020

____________________________________________
Hannu Haikonen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastaminen

____________________________________________
Helena Turtiainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 9 / 2020 ja todenneet sen kokouksen
kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa 1 / 9 2020

___________________________________________
Kalle Rapi

_____________________________________________
Ilkka Tiimo

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 1.–15.9.2020, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2020

_____________________________________________
Kari Virtanen
talousjohtaja
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