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Aika
Keskiviikko 9.1.2019 klo 17.00 – 18.13
Paikka
Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta
Läsnä
Haikonen Hannu
Heimonen Ulla
Hirvikallio Martta
Hovi Marja
Matikainen Matti
Mustonen Reijo
Myllynen Petteri
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa
Rapi Kalle
Sientola Ilpo
Tiimo Ilkka
Tirronen Liisa
Varis Arto

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

Pöyhönen Ilkka
Berg Pentti
Eklund Juha
Kalpio Tero
Lehtola Mika
Virtanen Kari
Tuomikoski Ari
Fabritius Eija
Kankkunen Teijo
Pehkonen-Suoranta Kaisa-Liisa
Turtiainen Helena

YKV:n puheenjohtaja
kirkkoherra, Lauritsalan srk
kirkkoherra, Sammonlahden srk
kirkkoherra, Joutsenon srk
kirkkoherra, Lappeen srk
vt talousjohtaja
yhteisten työmuotojen edustaja
viestintäpäällikkö
kiinteistöpäällikkö, kutsuttuna
varhaiskasvatuksen johtaja, kutsut.
pöytäkirjanpitäjä

Puolakka Helena
Erämo Antti

Mölsä Matti

Muut läsnäolijat
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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.
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.

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 Petteri Myllynen ja Sirpa NurkkalaKilpiäinen
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Puheenjohtaja:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Myllynen ja Sirpa NurkkalaKilpiäinen.
3§
Työjärjestyksen hyväksyminen

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

4§
Yhteisen palvelun johtokunnan
johtosääntö

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan YKV 3/19.12.2018 §
51 hyväksynyt organisaatiomuutoksen. Muutoksen seurauksena
yhteisen palvelun johtokunnalle ja yleisen seurakuntayön johtokunnalle päivitetään uudet johtosäännöt.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy yhteisen palvelun johtokunnan
johtosäännön (liite) ja esittää sen hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
YKN 9.1.2019/§4
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5§
Yleisen seurakuntatyön johtokunnan johtosääntö

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan YKV 3/19.12.2018 §
51 hyväksynyt organisaatiomuutoksen. Muutoksen seurauksena
yhteisen palvelun johtokunnalle ja yleisen seurakuntayön johtokunnalle päivitetään uudet johtosäännöt.
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Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy yleisen seurakuntatyön johtokunnan johtosäännön (liite) ja esittää sen hyväksyttäväksi yhteiselle
kirkkovaltuustolle.
YKN 9.1.2019/§5
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
6§
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi
2019-2020

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
KJ 8:2
”Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa.”
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys § 14
”Milloin enemmistövaali toimitetaan umpilipuin, valtuuston puheenjohtajan on kutsuttava vähintään kaksi valtuutettua avustamaan vaalitoimituksessa.”
KL 7:4
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Seurakunnan toimielimessä äänestetään esityksestä ja kaikista kannatetuista vastaehdotuksista asettamalla kaksi kerrallaan vastakkain
siten, että ”jaa” ja ”ei” ilmaisee enemmistön kannanoton.
Vaalit toimitetaan enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa on kuitenkin noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan.”
KJ 7:5, 1,2
”Kirkkolain 7 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettua suhteellista
vaalia toimitettaessa noudatetaan soveltuvin osin seurakuntavaalien
suhteellista vaalitapaa koskevia säädöksiä. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin.”
(Enemmistövaali suoritetaan suljetuin lipuin yhdenkin vaatiessa ja
jos valittavia on useita, lippujen käyttäminen on lähes välttämätöntä.)
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Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle puheenjohtajan valitsemista vuosiksi 2019 – 2020.
YKN 9.1.2019/§6
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
7§
Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2019-2020

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
KJ 8:2
”Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa.”
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle varapuheenjohtajan valitsemista
vuosiksi 2019 – 2020.
YKN 9.1.2019/§7
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8§
Yhteisen kirkkovaltuuston
pöytäkirjanpitäjän valinta vuosiksi 2019-2022

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys 1§ 2 mom.
”Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin
sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston toimikaudekseen valitsema
pöytäkirjanpitäjä.”
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se valitsee pöytäkirjanpitäjän vuosiksi 2019 – 2022.
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YKN 9.1.2019/§8
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
9§
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen vuosiksi
2019-2022

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Kirkkovaltuuston työjärjestys § 18
”Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan
toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen,
valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten.
Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa
itselleen sihteeri.”
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se valitsee kolme jäsentä muodostavan vaalilautakunnan vuosiksi
2019 – 2022 sekä kolme varajäsentä.
YKN 9.1.2019/§9
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10 §
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2019-2020

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
KL 10:2
”Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta henkilöä. Valituilla jäsenillä
on henkilökohtaiset varajäsenet.”
KJ 10:10
”Yhteisen kirkkoneuvoston jäseninä ovat tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja ja
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yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä vähintään 5 ja enintään 15 muuta jäsentä sen mukaan kuin ohjesäännössä
määrätään. Varapuheenjohtajaksi ei saa valita seurakuntayhtymän
tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa.”
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö § 2
”Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan yhteisessä
kirkkovaltuustossa toimikauden 1 ja 3 vuoden tammikuussa siten,
että ensiksi valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja
sitten muut jäsenet”.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valitsemista vuosiksi
2019 –2020.
YKN 9.1.2019/§10
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
11 §
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten valinta vuosiksi 20192020

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö § 1
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä. Seurakunnittain jäsenmäärä jakautuu seuraavasti:
Joutsenon seurakunta
2 jäsentä
Lappeenrannan seurakunta
4 jäsentä
Lappeen seurakunta
2 jäsentä
Lauritsalan seurakunta
2 jäsentä
Sammonlahden seurakunta
2 jäsentä
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle ko.
vaalin suorittamista.
YKN 9.1.2019/§11
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö §3
”Kun edellä 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet."
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle ko.
vaalin suorittamista.
YKN 9.1.2019/§12
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

13 §
Kiinteistöasiain johtokunnan
jäsenten ja varajäsenten valinta
vuosiksi 2019-2022

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Kiinteistöasiain johtokunnan johtosääntö § 3
”Johtokuntaan, joka on yhteisen kirkkoneuvoston alainen, yhteinen
kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen jokaisesta seurakuntayhtymän seurakunnasta sen seurakuntaneuvoston esityksestä yhden
jäsenen, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.”
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se valitsee vuosiksi 2019–2022 kiinteistöasiain johtokuntaan yhden
jäsenen kustakin seurakuntayhtymän seurakunnasta ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee lisäksi
varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan.
YKN 9.1.2019/§13
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

14 §
Sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenten ja varajäsenten
valinta vuosiksi 2019-2022

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
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Sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosäännön § 2 mom. 1
Sairaalasielunhoidon johtokuntaan, mikä on Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston alainen, valitaan jäsenet
kirkkovaltuustojen toimikauden ensimmäisessä kokouksessa neljäksi vuodeksi seuraavasti:
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajan ja neljä jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen. Jäsenistä ainakin yhden tulee olla lääketieteen ja yhden hoitotyön edustaja.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se valitsee vuosiksi 2019–2022 sairaalasielunhoidon johtokuntaan
puheenjohtajan ja neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
YKN 9.1.2019/§14
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
15 §
Varhaiskasvatuksen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten
valinta vuosiksi 2019-2022

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Varhaiskasvatuksen johtokunnan ja henkilöstön johtosääntö § 3
"Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan toimikaudekseen
jokaisesta seurakuntayhtymän seurakunnasta sen seurakuntaneuvoston esityksestä yhden jäsenen sekä jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen. Valituista varsinaisista jäsenistä yksi nimetään johtokunnan puheenjohtajaksi."
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se valitsee vuosiksi 2019–2022 varhaiskasvatuksen johtokuntaan
yhden jäsenen kustakin seurakuntayhtymän seurakunnasta ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee
lisäksi varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan.
YKN 9.1.2019/§15
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan johtosääntö § 3
”Johtokuntaan, mikä on yhteisen kirkkoneuvoston alainen, yhteinen
kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen jokaisesta seurakuntayhtymän seurakunnasta sen seurakuntaneuvoston esityksestä yhden
jäsenen, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnassa tulee olla edustettuna sosiaali- ja terveysalan sekä koulutoimen asiantuntemus.”
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se valitsee vuosiksi 2019–2022 perheasiain neuvottelukeskuksen
johtokuntaan yhden jäsenen kustakin seurakuntayhtymän seurakunnasta ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee lisäksi varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan.
YKN 9.1.2019/§16
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

17 §
Yhteisen palvelun johtokunnan
jäsenten ja varajäsenten valinta
vuosiksi 2019-2022

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Yhteisen palvelun johtokunnan johtosääntö §3
"Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan toimikaudekseen
viisi jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi sekä jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen. Valinta ei ole seurakuntakohtainen,
vaan jäsenten valinnassa tulee nimetä jäsen edustamaan asiantuntijana kutakin neljää työalaa ja valinnassa tulee ottaa huomioon alueelliset näkökohdat."
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se valitsee vuosiksi 2019–2022 yhteisen palvelun johtokunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee lisäksi varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan.
YKN 9.1.2019/§17
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YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
18 §
Yleisen seurakuntatyön johtokunnan jäsenten ja varajäsenten
valinta vuosiksi 2019-2022

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
"Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan toimikaudekseen
viisi jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi sekä jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen. Valinta ei ole seurakuntakohtainen,
vaan jäsenten valinnassa tulee nimetä jäsen edustamaan asiantuntijana kutakin neljää työalaa ja valinnassa tulee ottaa huomioon alueelliset näkökohdat."
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se valitsee vuosiksi 2019–2022 yleisen seurakuntatyön johtokunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee lisäksi varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan.
YKN 9.1.2019/§18
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

19 §
Talousjohtajan valinta

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Itä-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään (18/0308/4, antopäivä
11.12.2018) kumonnut Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen (5.4.2017 §24) valita Lappeenrannan seurakuntayhtymän talousjohtajaksi Kari Virtanen.
Hallinto-oikeuden päätöksen johdosta Lappeenrannan seurakuntayhtymän talousjohtajan virka on julistettava uudelleen valittavaksi.
Kirkkolain 6. luvun 10 § sanoo julkisesta hakumenettelystä
Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Viranhakuilmoitukset on saatettava
tiedoksi julkaisemalla ne työnantajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla työnantajan päättämällä tavalla, jollei toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää
ilmoituksen julkaisemisesta.
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Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on
kokouksessaan YKN 13/19.12.2018 § 224 jättänyt asian uudelleen
valmisteltavaksi.
Puheenjohtajan esitys:
Lappeenrannan seurakuntayhtymän YKN nimeää valmistelutyöryhmän, joka valmistelee Lappeenrannan seurakuntayhtymän talousjohtajan valintaprosessin ja toimii tarvittaessa haastattelutyöryhmänä.
YKN 9.1.2019/§19
YKN:
Kari Virtanen poistui jäävinä kokoushuoneesta tämän pykälän ajaksi
(osallisuusjäävi).
Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja nimesi talousjohtajan
valintaprosessia hoitamaan valmistelutyöryhmän: YKN:n puheenjohtaja Hannu Haikonen sekä luottamushenkilöt Petteri Myllynen,
Ilpo Sientola ja Martta Hirvikallio. Työryhmä voi halutessaan kutsua
asiantuntijoita mukaan työskentelyyn.
20 §
Anomus vuokrasopimuksen
jatkamisesta

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Taru ja Vesa Löfman anovat vuokrasopimukselleen jatkoa.
Tontti on Lapveden kylässä 405-035-158-14 osoitteessa Ilmarisenkatu 50, 53300 Lpr. Tontti on kooltaan 929,5 m2
Nykyinen vuokrasopimus päättyy 31.12.2019
Vuonna 2018 tontin vuokra on 224,04 €.
Hinnoittelu Lappeenrannan seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston
18.4.2018 hyväksymään kiinteistöpolitiikkaan.
Talousjohtajan esitys:
Tontin 405-035-158-14 vuokraa jatketaan 30 vuodeksi, hintaan
657,75 euroa/vuosi. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin
(1951:10=100) marraskuu 2018 pisteeseen 1960.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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YKN 9.1.2019/§20
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tontin 405-035-158-14 vuokraa jatketaan 30 vuodeksi, hintaan 657,75 euroa/vuosi. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin
(1951:10=100) marraskuu 2018 pisteeseen 1960.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
21 §
Varhaiskasvatuksen tilaratkaisu
syyskaudesta 2019 eteenpäin

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200
kari.virtanen@evl.fi,
Varhaiskasvatuksen uusiksi toimitiloiksi syksystä 2019 eteenpäin
on suunniteltu Valtakatu 38 kiinteistöä. Tilat järjestettäisiin ottamalla käyttöön Matka-Miettisen ja Helioksen toimitilat ja muuttamalla ne yhdeksi isoksi tilaksi. Tällaisella ratkaisulla Valtakatu 38
kiinteistöistä muodostuisi kokonaisuudessaan ”seurakuntien talo”,
jossa toimisi sekä Lappeen että Lappeenrannan seurakunnat sekä
yhteiset työmuodot.
Koulukatu 12 olisi hallinnollinen keskus, jossa toimisi taloustoimisto, viestintä ja keskusrekisteri.
Koulukatu 12 tiloista jäisi tässä tapauksessa käyttämättä katutason
iso sali (entinen käräjäoikeuden sali), sekä alakerran noin 300 m2
kokoiset toimistotilat.
Jotta tilaratkaisu olisi mahdollisimman avoin päätös, niin yhteinen
kirkkoneuvosto on hyvä olla mukana lopullista päätöstä tehdessä.
Koska pyrimme toimimaan ensisijaisesti omissa tiloissa, on kaksi
mahdollisuutta:

1) Varhaiskasvatuksen tilat ovat Valtakadulla Matka-Miettisen ja
Helioksen tiloissa.
 Tässä tapauksessa menetämme kuukausittain noin 4.800 euroa
vuokratuloja. Meille jää vuokrattavaksi Koulukatu 12 noin 300 m2
alakerta, josta vuokraa voitaisiin saada 3.900 euroa kuukaudessa.
 Lisäksi Koulukatu 12 katutason Sali (käräjäoikeuden Sali) voitaisiin
saada vuokrattua ulkopuoliselle toimijalle, vuokra arviolta noin 800
euroa kuukaudessa.


2) Varhaiskasvatukselle annetaan tilat Koulukatu 12 alakerrasta ja
samalla he voisivat käyttää yläkerran salia. Tällöin Matka-Miettinen
ja Helios voisivat jäädä nykyisiin tiloihinsa.
Pöytäkirjantarkastajat
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Vuokratuloja jäisi kuukaudessa Valtakadulle 4.800 euroa, mutta
menettäisimme mahdolliset vuokratulot Koulukatu 12 osalta 4.700
euroa.
Kummakin tilaratkaisun lisäksi ongelmaksi nousee keskusreksiterin
tilaratkaisu 2020 eteenpäin, jos päädytään ratkaisuun että toiminnot siirretään Kouvolaan.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityksen 1 Varhaiskasvatuksen
tilaratkaisuksi syksystä 2019 eteenpäin.
YKN 9.1.2019/§21
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja keskustelun jälkeen
talousjohtaja muutti esitystään niin, että Helioksen ja MatkaMiettisen vuokrasopimuksia jatketaan, muilta osin asia siirretään
uuteen valmisteluun.

22 §
Kiinteistö Oy Saarenkatu 3-5
hallituksen valitseminen

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Kiinteistö Oy Saarenkatu 3-5 on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö,
jonka koko osakekannan omistaa Lappeenrannan seurakuntakuntayhtymän Hautainhoitorahasto. Saarenkadun hallitukseen on kuulunut yksi jäsen jokaisesta sen perustajaseurakunnasta; Lappee,
Lappeenranta, Lauritsala, Sammonlahti.
Edustajat hallitukseen nimitetään yhtiökokouksessa.
Yhtiökokousedustajana Kiinteistö Oy Saarenkatu 3-5 on perinteisesti toiminut kiinteistöasiain johtokunnan puheenjohtaja.
Yhteinen kirkkoneuvosto voi esittää hallitukseen valittavaksi edustajat sen perustajaseurakunnista.
Talousjohtajan esitys:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se nimeää Kiinteistö Oy Saarenkatu 3-5 yhtiökokousedustajan, joka käyttää koko äänivaltaa yhtiökokouksessa.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää jäsentä Kiinteistö Oy Saarenkatu 3-5 hallitukseen Lappeen, Lappeenrannan, Lauritsalan ja Sammonlahden seurakunnista.
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YKN 9.1.2019/§22
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
23 §
Seurakuntayhtymän työsuojelupäällikön valinta

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Henkilöstöpäällikön jäätyä vuoden virkavapaalle, tulee yhteisen
kirkkoneuvoston määrätä Lappeenrannan seurakuntayhtymälle virkavapaan ajaksi uusi työsuojelupäällikkö.
Talousjohtaja on neuvotellut asiasta hautaustoimen päällikkö Jukka
Nikusen kanssa ja hän olisi valmis toimimaan työsuojelupäällikkönä.
Nikunen on toiminut aikaisemmin useamman vuoden vastaavassa
tehtävässä ennen henkilöstöpäällikköä.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto määrää hautaustoimen päällikkö Jukka
Nikusen Lappeenrannan työsuojelupäälliköksi vuodeksi 2019.
YKN 9.1.2019/§23
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

24 §
Yhteistyötoimikunnan työnantajajäsenen nimeäminen

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Henkilöstöpäällikön jäätyä virkavapaalle ja YKN puheenjohtajan
muuttuessa yhteisen kirkkoneuvoston tulee nimetä seurakunnan
työnantajajäsenet. Yhteistyötoimikunta on asetettava, kun työnantajan palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää. Sen jäsenmäärästä sovitaan paikallisesti ottaen huomioon
työpaikan laatu, laajuus ja muut olosuhteet. Siinä voi olla enintään
12 jäsentä. Vähintään neljäsosan jäsenistä tulee edustaa työnantajaa.
Työnantajajäseniä tulee olla 12 jäsenisessä yhteistyötoimikunnassa
kolme.
Työsuojelupäällikkö toimii virkansa puolesta puheenjohtajana.
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Mukana on ollut myös YKN puheenjohtaja ja hänen lisäkseen yksi
esimiesasemassa oleva työntekijä. Viestintäpäällikkö on antanut
suostumuksensa valinnaksi yhteistyötoimikuntaan työnantajajäseneksi.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto määrää yhteistyötoimikuntaan työantajajäseniksi:
Työsuojelupäällikkö Jukka Nikunen (tehtävänsä puolesta)
kirkkoherra Hannu Haikonen (ykn puheenjohtaja)
Viestintäpäällikkö Eija Fabritius (työantajajäsen)
YKN 9.1.2019/§24
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
25 §
Muut mahdolliset asiat
26 §
Saapuneet pöytäkirjat
27 §
Tiedoksi

28 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Muita asioita ei ollut.
1. Lauritsalan seurakuntaneuvosto 5/2018

1. Ensi sunnuntaina 13.1.2019 lumikirkon käyttöön vihkiminen linnoituksen valleilla.
2. Neljännesvuosittain annetaan tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle sen hetkinen budjetti ja toteuma sekä tilastotiedot
seurakuntien jäsenmäärästä, kastetuista, kuolleista, kirkkoon
liittyneistä ja eronneista sekä muuttoliikkeestä.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n §
24 mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.13

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 10.1.2019

____________________________________________
Hannu Haikonen
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 1 / 2019 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa
/
2019

___________________________________________
Petteri Myllynen

_____________________________________________
Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 14.1.–28.1.2019, minkä todistan
Lappeenrannassa

¤

/

2019

_____________________________________________
Kari Virtanen
vt talousjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 18

