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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 Antti Erämo ja Elina Heiro.
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Puheenjohtaja:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Heiro ja Martta Hirvikallio.
3§
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi niin, että kohdassa 16 käsitellään
lastenohjaajan työvapaa-anomus, kodassa 17 Sammaltie 30 vuokraus, kodassa 18 Sammaltie 16 vuokraus ja kohdassa 19 muut mahdolliset asiat
Ilkka Tiimon esittämä asia.

4§
Yhteisen kirkkovaltuuston kokousten 45/2019 laillisuus ja
täytäntöönpano

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano (KL 10: 1, KL 10: 6, KL 11: 8).
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa yhteisen kirkkovaltuuston 30.10.2019 ja
9.12.2019 pidettyjen kokousten pöytäkirjat laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
YKN 29.1.2020/§4
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5§
Pääkirjanpitäjän sivutyö
6§
Vahtimestari-suntion
työn muuttaminen
kokoaikaiseksi
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7§
Kiinteistötoimen erityisammattimiehen
tehtävänkuvauksen
muutos työnjohtajaksi
8§
Kiinteistötoimen
kiinteistösihteerin
tehtävänkuvaus
9§
Tonttivuokraus Sammaltie 26

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi
Kaislarannan alueella on neljä rivitalotonttia. Nyt näistä ensimmäisestä on
saatu hinnastomme mukainen vuokraustarjous.
Uuden hinnoittelun mukaisesti nyt Sammaltie 26 osoitteesta on tehty hinnoittelun mukainen vuokratarjous 3.000 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 1.1.2020-31.12.2069 Sammaltie 26 tontin
(405-20-50-4) hintaan 3.000 euroa vuodessa. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin.
Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi
YKN 29.1.2020/§9
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10 §
Ennakkotieto tilinpäätöksestä

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi
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Tilinpäätös valmistuu vasta helmikuun loppupuolella, mutta tässä vaiheessa
voidaan jo ennakoida kohtuullisen tarkasti tilinpäätöksen tulosta. Tällä hetkellä näyttää, että tulos jää reilusti ylijäämäiseksi, noin 1,8 milj euroa. Ylijäämän kertymään on vaikuttanut suuresti kiinteistökaupoista saadut tulot
920.000 euroa ja veronkorotuksesta tulleet noin 800.000 euroa.
Talousjohtaja esittelee kokouksessa tilinpäätöksen ennakkotietoa tarkemmin.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto kirjaa tiedoksi tilinpäätöksen ennakkotiedon.
YKN 29.1.2020/§10
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto kirjasi asian tiedoksi.
11 §
Valtuustoaloitteen
käsittely

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi
Vuoden 2019 ensimmäisessä kirkkovaltuuston kokouksessa tehtiin aloite,
jossa yhteistä kirkkoneuvostoa velvoitettiin selvittämään yhden seurakunnan malliin siirtymisen edut ja haitat.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 2/2019 § 39 palkata konsultti Sami Lahtiluoman tekemään selvitystä.
Lahtiluoman tekemä työ annettiin yhteisen kirkkovaltuuston tutustuttavaksi
joulukuun 2019 kokouksessa 11.12.2019. Asian tiimoilta pidetään myös
valtuustoseminaari 28.1.2020.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto kirjaa tiedoksi valtuustoaloitteen käsittelyn.
YKN 29.1.2020/§11
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto kirjasi asian tiedoksi.
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Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi
Vuokraaja esittää peltoalan vuokrasopimuksen jatkamista Lappeenrannan
seurakuntayhtymän omistamalta Pappila –tilalta Joutsenosta. Peltoala on
1,22 ha ja vuokra-ajaksi esitetään 1.1.2020-31.12.2024. Liite
Hinnoittelu Kiinteistöpoliittisen ohjelman 6.3. mukaisesti ”alueellisen hintatason mukaisesti”.
Aikaisempi hinnoittelu on ollut 1,22 ha vuosivuokra 232,00 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvo päättää vuokrata 1,22 ha peltoalan ajaksi 1.1.202031.12.2024. Vuokra on 232,00/vuosi.
YKN 29.1.2020/§12
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

13 §
Yhtymän strategian
päivittäminen

Valmistelija: kirkkoherra Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän hyväksytty strategia ”Usko ja hyvän tekeminen 2020” ulottuu vuoden 2020 loppuun saakka. Jotta strategia saataisiin jatkumaan katkeamattomana, olisi hyvä aloittaa sen päivittäminen jo alkuvuodesta.
Strategiaa tullaan valmistelemaan epävarmassa tulevaisuudessa. On mietittävä mihin suuntaan talous menee ja miten seurakunnan vähenevään jäsenmäärä otetaan huomioon strategiassa.
Yhtenä painopisteenä tulee ottaa huomioon myös kirkon ympäristödiplomi
ja sen mukaan tuomat vihreät arvot.
Edellisessä strategiatyössä työryhmää veti yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja jokaisesta seurakunnasta oli yksi edustaja valittuna. Kirkkoherroja strategiatyössä oli mukana kaksi.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee strategiatyöryhmän valmistelemaan Lappeenrannan seurakuntayhtymän strategian päivitystä. Puheenjohtajana toi-
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mii yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja jokaisesta seurakunnasta valitaan yksi jäsen ryhmään. Lisäksi mukaan valitaan yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja sekä talousjohtaja.
YKN 29.1.2020/§13
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita strategiatyöryhmään puheenjohtajaksi
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Pöyhösen ja jäseniksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Haikosen ja talousjohtaja Kari
Virtasen.
Muiksi jäseniksi strategiatyöryhmään valittiin Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen Lauritsalan seurakunnasta ja Marja Hovi Lappeen seurakunnasta. Lappeenrannan, Sammonlahden ja Joutsenon seurakunnat ilmoittavat omat jäsenensä
ryhmään myöhemmin.
Strategiatyöryhmän toiminnan aluksi selvitetään miten edellinen strategia on
toteutunut ja miten toteuman seuranta vastaisuudessa hoidetaan.
14 §
Kanttorin viran
täyttö

Valmistelija: kirkkoherra Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lappeen seurakunta anoo lupaa täyttää kanttorin virka. Alla pöytäkirja kokouksesta.
Lappeen seurakunnan kanttorin virka (nk. C-virka) on vapautunut kanttori
Lehtosen tultua valittua Lappeenrannan seurakuntayhtymän varhaisiän musiikkikasvattajan virkaan.
Lappeen seurakunnan toiminnan kannalta on perusteltua, että seurakunnassa
on kaksi kanttorin virkaa. Kanttorin työpanosta tarvitaan kolmen kirkon jumalanpalveluksissa, kuorojen ja lauluryhmien vetämiseen (5kpl), rippikouluja nuorisotyöhön, kauneimpiin joululauluihin (n. 30kpl), kinkereihin, koulujen
kanssa yhteistyössä järjestettäviin tilaisuuksiin ja hartauksiin, sekä työn suunnitteluun.
LAVA: Tarvitaan nykymuotoiseen varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyön toteuttamiseen.
Esitys:
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Pj. esittää, että SN pyytää YKN:ltä lupaa täyttää Lappeen seurakunnan
kanttorin virka (nk. C-virka).
Päätös:
SN päätti pyytää YKN:ltä lupaa täyttää Lappeen seurakunnan kanttorin
virka (nk. C-virka).
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa Lappeen seurakunnalle luvan täyttää esitetty
kanttorin virka.
YKN 29.1.2020/§14
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto antoi Lappeen seurakunnalle luvan täyttää kanttorin viran, jonka pääsyvaatimuksena on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon, muusikon (AMK) tutkinto tai kirkkomusiikin koulutusohjelmassa
suoritettu musiikin kandidaatin tutkinto tai piispainkokouksen aikaisempien
päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut.
15 §
Parkkarilankatu 13
myynti

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200 kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymä on vuokrannut osoitteessa Parkkarilankatu 13 omakotitalotonttia. Tontin vuokraoikeuden omistaja kuoli muutama
vuosi sitten ja seurakuntayhtymä päätyi ostamaan tontilla olleen rakennuksen vainajan jälkeläisiltä 5.500 euron kauppahintaan. Talo oli ollut tyhjillään
vuodesta 2015 ja siitä puuttui mm. eteisen lattia kokonaan. Tuhoa oli tehnyt
vuotanut viemäriputki. Seurakuntayhtymän vuokrasopimuksessa oli lunastusvelvoite rakennuksesta 60% rakennuksen hinnasta. Käytännössä seurakuntayhtymä maksoi talosta sähkö- ja vesiliittymän hinnan.
Kiinteistö päätettiin laittaa myyntiin tontteineen, siten että talon arvo oli
5.500 euroa ja tontin (405-31-11-5, 853 m2) arvo kiinteistöpoliittisen ohjelman mukainen 26.054,89 euroa + kiinteistö 5.500 euroa.
Kiinteistö annettiin myytäväksi Asuntomesta Oy:lle. Heidän suosituksestaan
hinta kiinnitettiin kohtaan 31.000 euroa. Asunto myytiin purkukuntoisena.
Ensimmäinen ostajaehdokas vetäytyi kaupasta myyntipäätöksen venymisen
takia. Kiinteistö laitettiin uudestaan välitykseen ja sille löydettiin uudet ostajaehdokkaat.
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Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä kiinteistön 405-31-11-5 purkukuntoisine rakennuksineen hintaan
31.000 euroa.
YKN 29.1.2020/§15
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
16 §
Lastenohjaajan työvapaa-anomus
17 §
Sammaltie 30 vuokraus

Valmistelija talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Kaislarannan alueella on neljä rivitalotonttia. Nyt näistä jo toisesta tontista
on saatu hinnastomme mukainen vuokraustarjous.
Uuden hinnoittelun mukaisesti nyt Sammaltie 30 osoitteesta on tehty hinnoittelun mukainen vuokratarjous 4.000 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 1.1.2020-31.12.2069 Sammaltie 30 tontin
(405-20-50-1) hintaan 4.000 euroa vuodessa. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin.
Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi
YKN 29.1.2020/§17
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 9

LAPPEENRANNAN¤
YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO
18 §
Sammaltie 16 vuokraus

Pöytäkirja
1-2020

SEURAKUNTAYHTYMÄ

Valmistelija talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan
11.12.2019/93§ vuokrata tontin Sammaltie 14. Päätöksen jälkeen vuokralaiset ovat hakeneet tontille kaavan mukaista rakennuslupaa, mutta Lappeenrannan kaupungin rakennustarkastaja ei ole hyväksynyt sitä. Tästä syystä
vuokraajat toivoivat saavansa vaihtaa vuokrauskohdetta viereiseen tonttiin
Sammaltie 16.
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 1.1.2020 – 31.12.2069 Sammaltie 16:n tontin
(405-20-52-3) hintaan 1 075 euroa vuodessa. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin.
Samalla todetaan Sammaltie 14 vuokraus rauenneeksi.
Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi
YKN 29.1.2020/§18
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

19 §
Muut mahdolliset
asiat

20 §
Tiedoksi

1. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Ilkka Tiimo esitti huolensa Joutsenossa tapahtuneista lasten tekemistä vanhuksiin kohdistuneista kiusanteoista. Joutsenon vs kirkkoherra Aki Lasonen vie terveiset Joutsenon seurakunnalle ja erityisnuorisotyölle asian huomioimiseksi.

1) Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
2) Tuomiokapituli käsittelee Lappeenrannan seurakuntayhtymän ympäristödiplomihakemuksen 7.2.2020 kokouksessaan. Tämän jälkeen
asia lähtee kirkkohallituksen virastokollegiolle.
3) Talousjohtajan päätöspöytäkirja 1/2020 työsuhteen muutosmääräys,
2/2020 maksuvapautus
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4) Hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirja 1/2020 sairausloman sijaisuuden täyttäminen
5) Johtavan perheneuvojan päätöspöytäkirja 1-2/2019 koulutusasiat ja
3/2019 palkallinen virkavapaus
21 §
Saapuneet pöytäkirjat

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

Sammonlahden seurakuntaneuvosto 9/2019
Lauritsalan seurakuntaneuvosto 7/2019
Joutsenon seurakuntaneuvosto 5/2019
Lappeen seurakuntaneuvosto 1/2020
Yhteisen palvelun johtokunta 1/2020
Varhaiskasvatuksen johtokunta 1/2020

22 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n § 24 mukaisesti.

Puheenjohtajan ja
sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 31.1.2020

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.47

____________________________________________
Hannu Haikonen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston pöytäkirjan 1 / 2020 ja todenneet sen kokouksen kulun ja
tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa 4 / 2 2020
___________________________________________
Elina Heiro

Pöytäkirjan nähtävänä olo

____________________________________________
Helena Turtiainen
sihteeri

_____________________________________________
Martta Hirvikallio

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 5.2.–19.2.2020, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2020
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_____________________________________________
Kari Virtanen
talousjohtaja
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