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Käsiteltävät asiat:
163 §
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.

164 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan.”
Tarkastusvuorossa ovat Arto Varis ja Antti Erämo.
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Puheenjohtaja:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Varis ja Antti Erämo.
165 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä käsitellä
kohdassa 182 Kuusirannan leirikeskuksen vuokraaminen.

166 §
Varhaiskasvatuksen ohjaajan kuntoutushakemus
167 §
Opintovapaahakemus

Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund, 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Nuorisotyönohjaaja Timo Lampi anoo jatkoa yhteisen kirkkoneuvoston hänelle aiemmin myöntämään opintovapaaseen (YKN
25.4.2018/§80).
Opinnäytetyönsä hän tekee Lappeenrannan seurakuntayhtymälle. Timo Lampi anoo kuukauden jatkoa palkattomaan virkavapaaseensa opinnäytetyön loppuun saattamiseksi.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää nuorisotyönohjaaja Timo
Lammelle palkatonta virkavapautta hänen anomuksensa mukaisesti 1.-30.11.2018.
YKN 24.10.2018/§167
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

168 §
Lastenohjaajan työvapaa-anomus
169 §
Pöytäkirjantarkastajat
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Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund, 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Oppilaitospastori Sari Kosonen anoo palkatonta opintovapaata
Lappeenrannan seurakuntayhtymän II oppilaitosteologin virasta
ajalle 1.12.2018-31.5.2019 suorittaakseen loppuun englannin
kielen ja kirjallisuuden syventävät opinnot (35 op) Tampereen
yliopistossa. Hänen opinto-oikeutensa päättyy 31.7.2019.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää oppilaitospastori Sari Kososelle hänen anomansa palkattoman opintovapaan Lappeenrannan seurakuntayhtymän II oppilaitosteologin virasta ajalle
1.12.2018-31.5.2019.
YKN 24.10.2018/§169
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

170 §
Sammonlahden seurakunnan lähetyssihteerin 60% viran lakkauttaminen

Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund, 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Sammonlahden seurakuntaneuvosto on keskustellut kokouksissa
7.3.2018 (2/2018) ja 4.9.2018 (5/2018) talousarvion laadintaan
asetetuista säästövelvoitteista, jotka koko seurakuntayhtymässä
ovat n. 800 000€. Talousjohtajan arvion mukaan seuraavalle
vuodelle (2020) on edelleen tulossa lisävelvoitteita säästöihin.
4.9. kokouksessa seurakuntaneuvosto päätti, että virkojen osalta
valmistelua jatketaan siten, että nykyinen lähetyssihteerin 60%
virka lakkautettaisiin ja varhaisnuorisotyön nuoriso-ohjaajan tehtävä puolitettaisiin ja siihen lisättäisiin toisena puolikkaana 50%
lähetystyötä (painopiste lähetyskasvatuksessa). Käytännössä
edellä esitetty merkitsee sitä, että määräaikainen (enintään kolmivuotinen) 60% lähetyssihteerin virka lakkautetaan, samoin
kuin seurakuntayhtymän 6. nuorisotyönohjaajan 100% virka (sijoituspaikka Sammonlahti) ja perustetaan uusi 100% varhaisnuorisotyön ja lähetyskasvatuksen virka. Näin mahdollistuu 60%:n
säästö yhden 100% viran henkilöstökuluista.
Ratkaisusta on informoitu yhteistoiminnan merkeissä varhaisnuorisotyössä toimivia Sammonlahden nuorisotyönohjaajia sekä
lähetyssihteeri Marita Smedsiä.
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Sammonlahden seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittäisi yhteiselle kirkkovaltuustolle Sammonlahden seurakunnan 60% lähetyssihteerin viran lakkauttamista 30.6.2019.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
Sammonlahden seurakunnan 60% lähetyssihteerin viran lakkauttamista 30.6.2019.
YKN 24.10.2018/§170
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
171 §
Sammonlahteen sijoitetun Lappeenrannan seurakuntayhtymän 6.
nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen

Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund, 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Sammonlahden seurakuntaneuvosto on keskustellut kokouksissa
7.3.2018 (2/2018) ja 4.9.2018 (5/2018) talousarvion laadintaan
asetetuista säästövelvoitteista, jotka koko seurakuntayhtymässä
ovat n. 800 000€. Talousjohtajan arvion mukaan seuraavalle
vuodelle (2020) on edelleen tulossa lisävelvoitteita säästöihin.
4.9. kokouksessa seurakuntaneuvosto päätti, että virkojen osalta
valmistelua jatketaan siten, että nykyinen lähetyssihteerin 60%
virka lakkautettaisiin ja varhaisnuorisotyön nuoriso-ohjaajan tehtävä puolitettaisiin ja siihen lisättäisiin toisena puolikkaana 50%
lähetystyötä (painopiste lähetyskasvatuksessa). Käytännössä
edellä esitetty merkitsee sitä, että määräaikainen (enintään kolmivuotinen) 60% lähetyssihteerin virka lakkautetaan, samoin
kuin seurakuntayhtymän 6. nuorisotyönohjaajan 100% virka (sijoituspaikka Sammonlahti) ja perustetaan uusi 100% varhaisnuorisotyön ja lähetyskasvatuksen virka. Näin mahdollistuu 60%:n
säästö yhden 100% viran henkilöstökuluista.
Ratkaisusta on informoitu yhteistoiminnan merkeissä varhaisnuorisotyössä toimivia Sammonlahden nuorisotyönohjaajia sekä
lähetyssihteeri Marita Smedsiä.
Sammonlahden seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittäisi yhteiselle kirkkovaltuustolle Sammonlahteen sijoitetun Lappeenrannan seurakuntayhtymän 6.
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nuorisotyönohjaajan viran lakkauttamista 30.6.2019.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
Lappeenrannan seurakuntayhtymän 6. nuorisotyönohjaajan viran
(sijoituspaikka Sammonlahden seurakunta) lakkauttamista
30.6.2019
YKN 24.10.2018/§171
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
172 §
Varhaisnuorisotyön ja lähetyskasvatuksen viran perustaminen

Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund, 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Sammonlahden seurakuntaneuvosto on päättänyt esittää lakkautettaviksi kaksi seurakunnan/seurakuntayhtymän virkaa; lähetyssihteerin 60% (enintään kolmivuotinen) virka sekä varhaisnuorisotyön nuoriso-ohjaajan 100% virka.
Näiden tilalle seurakuntaneuvosto esittää perustettavaksi uuden
100% varhaisnuorisotyön ja lähetyskasvatuksen viran.
Tästä Sammonlahden lähetyksen ja varhaiskasvatuksen virkamuutostilanteesta on pyydetty lapsivaikutusten arviointi varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa-Liisa Pehkonen-Suorannalta. (liite)
Sen mukaan hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä on mahdollista
turvata lasten, varhaisnuorten ja nuorten toimintamahdollisuudet
Sammonlahden seurakunnassa.
Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se
esittäisi yhteiselle kirkkovaltuustolle uuden varhaisnuorisotyön
ja lähetyskasvatuksen viran (vaativuusluokka 502) perustamista
Sammonlahden seurakuntaan 1.7.2019 alkaen.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
uuden varhaisnuorisotyön ja lähetyskasvatuksen viran (vaativuusluokka 502) perustamista Sammonlahden seurakuntaan
1.7.2019 alkaen.
YKN 24.10.2018/§172
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YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
173 §
Kirkonkirjojenpidon alueellinen
organisoiminen

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi

Kirkonkirjojenpidolla tarkoitetaan kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään liittyviä, jäsenistöön kohdistuvia kirjaamistehtäviä
sekä väestötietolain seurakunnille velvoittamia tai sallimia viranomaistehtäviä. Käytännössä näitä ovat kirkollisiin toimituksiin ja
lapsen nimeen liittyvät rekisteröinnit, avioliiton esteiden tutkiminen, kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen
kirjaaminen, jäsentietojen tarkastaminen ja korjaaminen, todistusten antaminen kirkonkirjoista sekä kirkonkirjojenpidon arkistointitehtävät.
Kirkkolain 12:1 §:n mukaan seurakunnat voivat tehdä sopimuksia tehtäviensä yhteisestä hoitamisesta. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi 10.11.2015, että tulevaisuudessa kirkonkirjojenpito
toteutetaan alueellisissa keskusrekistereissä. Nämä keskusrekisterit voivat muodostua seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista taikka alueellisesti esimerkiksi seurakuntayhtymää laajemman alueen seurakunnista tai muutoin itsenäisistä seurakunnista.
Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2015.
Kirkkohallituksen täysistunto arvioi marraskuussa 2015, että
alueelliset keskusrekisterit ovat parempi vaihtoehto kuin yksi
valtakunnallinen keskusrekisteri, koska kirkonkirjojenpidossa
tarvitaan edelleen paikallista kirkonkirjojen lukuun, paikkakuntien erityispiirteisiin ja historiatietoihin liittyvää asiantuntemusta.
Käytännössä alueellisia keskusrekistereitä voidaan ryhtyä muodostamaan, kun kirkonkirjojen digitointi on valmistunut.
Perusteluita kirkonkirjojenpidon alueelliseen organisointiin ovat:
1. Pienissä kirkkoherranvirastoissa kirkonkirjojenpidon tehtävien hoitamiseen aiheuttavat ongelmia henkilöstöresurssien vähäisyys ja sijaisuuksien järjestäminen. Erityisen ongelmallisia ovat odottamattomat, joskus pitkätkin
virkavapaat ja työlomat. Työn asiasisältö ja käytettävä
tietojärjestelmä edellyttävät aina sekä asiantuntemusta
että käyttöoikeuksien luomista.
Pöytäkirjantarkastajat
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2. Haasteita tietojärjestelmän käyttäjille tuo digitointiprosessin myötä käyttöön otettava uuden työvälineen hallinta. Ammattitaidon kehittäminen onnistuu helpommin
isommassa yksikössä.

3. EU:n tietosuoja-asetus on lisännyt henkilörekistereihin
liittyvää hallinnointia ja toisaalta edellyttää yhä parempaa henkilötietolainsäädännön tuntemusta.
4. Kirkonkirjojenpitoon on etsittävä yhdessä yhtenäisiä ja
tehokkaita prosesseja. Tällä hetkellä niin kustannukset
kuin käytännötkin poikkeavat huomattavasti toisistaan
seurakuntien ja keskusrekisterien välillä.
5. Aluerekisteri parantaa monissa tapauksissa myös asiakkaiden saamaa palvelua, kun todistuksia annetaan koko
aluekeskusrekisterin kirkonkirjoista.
Tässä vaiheessa kyse on kuitenkin seurakuntien vapaaehtoisista
ratkaisuista, eikä kirkkohallitus ole ohjannut organisoitumista
säädösmuutoksin.
Kouvolan seurakuntayhtymä on käynyt yhteistyöneuvotteluja
Haminan, Kotka-Kymin ja Pyhtään seurakuntien välillä
28.11.2017, 22.3.2018 ja 21.5.2018. Kesäkuussa 2018 ilmoittivat Imatran seurakunta, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta sekä
Lappeenrannan seurakuntayhtymä kiinnostuksensa tulla mukaan
neuvotteluihin ja heidät tavattiin 16.8.2018.
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Ylikangas kertoi vireillä olevista kirkonkirjojenpidon yhteistyöneuvotteluista Mikkelin hiippakunnan kirkkoherrojen neuvottelupäivillä 23. - 24.8.2018. Hän kutsui mukaan neuvotteluihin muutkin hiippakunnan seurakunnat. Kiinnostuneita pyydettiin ilmoittautumaan 7.9.2018 mennessä
27.9.2018 järjestettävään yhteistyöneuvotteluun. Kouvolassa
27.9.2018 pidettyyn neuvotteluun osallistui suurin osa Mikkelin
hiippakunnan seurakunnista. Yhteistyöpalaverissa päätettiin perustaa projektiryhmä, joka suunnittelee alueellisen keskusrekisterin käytännön asioita. Tapaamisessa sovittiin, että seurakunnat
ilmoittavat halukkuutensa yhteistyöhön 15.12.2018 mennessä.
Tavoitteena on aloittaa Kouvolan aluekeskusrekisterin toiminta
Pöytäkirjantarkastajat
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1.1.2020. Liittyminen olisi mahdollista myös vuosina 20212022. Aikataulu mahdollistaa muutoksen valmistelun ja tarvittavat hallinnolliset päätökset sekä antaa seurakunnille aikaa sopeutua muutokseen.
Päätöksen aluekeskusrekisteriin liittymisestä tekevät seurakuntien kirkkovaltuustot ja seurakuntayhtymien yhteiset kirkkovaltuustot. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto
tekee erikseen päätöksen seurakuntien liittymisestä aluerekisteriin.
Talousjohtajan esitys:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto kirjaa kirkkohallituksen täysistunnon linjauksen tiedoksi
2. Talousjohtaja valtuutetaan valmistelemaan Lappeenrannan seurakuntayhtymän liittymistä perustettavaan aluekeskusrekisteriin.
YKN 24.10.2018/§173
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
174 §
Helmi Pusan testamentin käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Helmi Pusan testamenttirahaston säännöt (hyväksytty YKN
13.6.2013/130§) määräävät varojen käyttöä. Lappeenrannan
seurakuntayhtymän diakoniatyöntekijät ovat kokouksessaan
17.9.2018 päätyneet esittämään testamentista varoja käytettäväksi sääntöjen mukaisesti seuraavasti:
Testamentista varataan yhteensä 15 000 €, josta 5000€ erotetaan käytettäväksi kriisi- ja katastrofitilanteissa. Lopulle 10
000€:lle tehdään vuosittain oma käyttösuunnitelma.
Testamentin 10.000 €:n käyttösuunnitelma vuodelle 2019:
Testamentista varataan 6000 € avustustoimintaan ja 4000 € pop
up tapahtumiin ja ruokailuihin eri asiakasryhmille. Ajatuksena
vuokrata esim. soppatykkiä ja mahdollistaa esim. aamupaloja
sekä ruokailuja seurakunnan tapahtumien yhteydessä sekä järjestää/kustantaa leirejä, retkiä ja muita virkistysmahdollisuuksia
vähävaraisille
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Talousjohtajan esitys:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Helmi Pusan
testamenttirahaston käyttösuunnitelman vuodelle 2019.
YKN 24.10.2018/§174

YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
175 §
Vuokrien tarkistus 1.1.2019 alkaen

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ja hautainhoitorahastolla on
vuokra-asuntoja, joiden vuokria tulisi korottaa vuosittain siten,
että saavutetaan yleinen vuokrataso. Vuodelle 2018 Saarenkadun vuokrankorotukset olivat 5 %. Tulevallekin vuodelle korotusesitys on 5 %. (Liite 1 ja 2)
Saarenkadun remonttivelka on saatu maksettua ja mikäli vuokrankorotukset tulevat esitetyn laisina, nettovuokratulot kasvavat
merkittävästi vuodelle 2019.
Kyllikinkatu 1 vuokrankorotusesitys on 8 %. (Liite 3)
Vuodelle 2018 vesimaksuja korotettiin niin, että ne kattavat veden kulutuksesta aiheutuneet kustannukset. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti nostaa Saarenkadun vesimaksun 20,00 eurosta
23,00 euroon 1.1.2018 alkaen.
Kyllikinkadulla vesimaksu nostettiin 15 eurosta 19,00 euroon.
Kyllikinkadun saunamaksuksi määriteltiin 6,50 / kk
Vesimaksut kattavat tällä hetkellä käytöstä aiheutuneet kustannukset.
Liikehuoneistoille ei esitetä tällä hetkellä korotuksia.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää korottaa vuokra-asuntojen sekä liikehuoneistojen vuokria 1.1.2019 alkaen liitteiden 1, 2 ja 3
mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 171

LAPPEENRANNAN
YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO

Pöytäkirja
11-2018

¤

SEURAKUNTAYHTYMÄ

YKN 24.10.2018/§175
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
176 §
Anomus vuokrasopimuksen jatkosta Akkasaaresta

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Akkasaaressa on seurakuntayhtymällä kaksi vuokralaista, Helena
Pitkänen ja Lappeenrannan Työväen Urheilijat.
Pitkäsellä on vuokrasopimus vuoden 2020 loppuun saakka. Lappeenrannan Työväen Urheilijoiden vuokrasopimus päättyy 2018
vuoden loppuun.
Lappeenrannan Työväen Urheilijat hakevat vuokrasopimukseensa jatkoa.
Lappeenrannan Työväen Urheilijat omistavat tontillaan olevat
rakennukset, Pitkäsen rakennukset ovat seurakuntayhtymän
omistamat.
Mikäli vuokrasopimusta ei jatketa, Työväen Urheilijoiden on
purettava määräalalla olevat rakennukset.
Akkasaaressa ei ole kaavaan merkittyä rakennusoikeutta. Mikäli
rakennukset puretaan, tilalle ei saa rakentaa uutta rakennusta.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa Lappeenrannan Työväen
Urheilijoiden vuokrasopimusta kahdella vuodella 31.12.2020
saakka hintaan 450 euroa vuodessa.
YKN 24.10.2018/§176
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

177 §
Määräalan vuokraaminen Ruohosaaresta

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
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Ruohosaaressa on n. 1000 m2 määräala rakennuksineen vuokrattu Mervi Mäkitalolle vapaa-ajanvietto paikaksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan
19.11.2014/§197, että määräalan vuokra on 350 euroa vuodessa.

Seurakuntayhtymä omistaa määräalalla olevat rakennukset.
Ruohosaaren lomarakennuspaikkoja on jatkettu aina viisi vuotta
kerrallaan eteenpäin.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa määräalan vuokraa Mervi Mäkitalolle. Vuokra-aika on 1.1.2020-31.12.2025, määräala
on n. 1.000 m2 rakennuksineen, vuosivuokra on 400,00 euroa.
YKN 24.10.2018/§177
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
178 §
Lappeenrannan seurakuntayhtymän hankintasääntö

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ei ole olemassa koko henkilökuntaa kattavaa hankintasääntöä. Johtaville viranhaltijoille
on määrätty yhteisessä kirkkoneuvostossa hankintarajat, mutta
esimerkiksi kirkkoherroille ei ole annettu hankinnoista minkäänlaisia ohjeita.
Valmistelussa ohjeessa on pyritty ottamaan huomioon erilaiset
hankintatavat, joilla ostoja voidaan tehdä.
Vain kansalliset ja kansainväliset hankinnat on laissa määrätty,
miten ne pitää tehdä. Tässä säännössä ohjeistetaan henkilökuntaa myös pienempien hankintojen tekoon.
Valmisteluun on vaikuttanut myös se, että kirkon ympäristödiplomin saanti edellyttää seurakuntayhtymältä olemassa olevaa
hankintasääntöä.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy osaltaan esitetyn Lappeen-
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rannan seurakuntayhtymä hankintasäännön ja esittää sitä edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
YKN 24.10.2018/§178

YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
179 §
Traktorihankinta

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Hautainhoitorahastolla on vuoden 2018 investointiin ollut varattuna uuden traktorikaivurin hankinta. Vanha traktorikaivuri annetaan vaihdossa uuteen. Hankintaan oli varattu rahaa 120.000
euroa.
Hankinta ylittää kansallisen hankintarajan, jonka takia tarjouspyyntö on jätetty HILMA tarjoustietokannan kautta valtakunnallisesti.
Määräaikaan mennessä saimme 4 kpl traktoritarjouksia.
-

-

-




Hankkija Oy Konekeskus: John Deere JD 5090 MIT4 + Jake 107 -takakaivuri + Quicke Q3M -etukuormain + Siipilumikauha 230 SC + Yleiskauha HINTA
Konefarmi: Massey Ferguson 5710 Global + Hi-Tec 410 takakaivuri + ISME 140 -etukuormain + Sami-siipilumikauha
Valtra AGCO Suomi Oy: Valtra N104H5 + Hi-Tec 410 –
takakaivuri + G4S EXT –etukuormain + FMG SLK15 –
siipilumikauha + yleiskauha
Valtra AGCO Suomi Oy: Valtra N104h5 + Jake 107 –
takakaivuri + Quicke Q3M –etukuormain + FMG SLK15 –
siipilumikauha + yleiskauha HINTA 78.787,00

Hinta ja soveltuvuuspisteet:
KONEEN
MERKKI

HINTA €

HINTAPISTEET
Painotus 1
40 %

John Deere

58.000,00

10

SOVELTUVUUSPISTEET
Painotus 2
60 %
2,3

PAINOTETTU
KA

5,38

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 174

LAPPEENRANNAN
Pöytäkirja
11-2018

YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO

Valtra + Hi-tec
410
Massey Ferguson
Valtra + Jake
107

¤

SEURAKUNTAYHTYMÄ
97.600,00

1

10

6,40

82.589,00

4

7,3

5,98

78.787,00

7

5,8

6,28



Painotus hinnalle oli 40 %, koska katsoimme uuden koneen
tärkeimmäksi ominaisuudeksi käytännöllisyyden hautausmaakaivuissa. Koneella tullaan kaivamaan hautoja seuraavat 10 vuotta.



Hautausmaan työntekijät ovat käyneet koeajamassa jokaista
tarjottua konetta ja antaneet sen perusteella soveltuvuuspisteet.
Liite
Hankinta on tehtävä tarjouksen mukaisin perustein.






Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hankkia hautainhoitorahastolle
Valtra N104 traktorin varustettuna Hi-Tec 410 –takakaivurilla
kokonaistaloudellisesti edullisimpaan hintaan 97.600,00 euroa.
Hinta sisältää vaihdossa annettavan hautausmaan vanhan traktorin.
YKN 24.10.2018/§179
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

180 §
Talousarviomuutos Nuijamaan
kirkon digiurkujen hankinta

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Pöytäkirjanote Lappeen seurakuntaneuvosto 10.10.2018:
”Lappeen SN on keskustellut Nuijamaan kirkon soitinten tilasta.
Urkujen ja pianon osalta on todettu, että soittimet ovat laadultaan
ja ääneltään heikot. Tämä rajaa musiikin käyttöä Nuijamaan kirkossa. Konsertteja ei nykyisillä soittimilla pystytä toteuttamaan.
Urkujen osalta tietyt pillit toimivat epävarmasti tai eivät toimi ollenkaan, mikä haittaa selvästi jumalanpalvelusten ja toimitusten
musiikin toteuttamista ja kanttorin työskentelyä. Myös urkujen
vuosittainen huolto aiheuttaa kustannuksia.
Kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu on hankkia virtuaaliurut
Nuijamaan kirkkoon. Hinnaltaan ne vastaavat noin reilun yhden
äänikerran hintaa. Hankkeesta on lähetetty hintatiedustelu, jossa
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on määritelty virtuaaliuruille asetettavat vaatimukset. Liite 2. Tarjous on pyydetty Mixtuurin virtuaaliuruista, Liite 3, sekä Ziemowit
Brodzikowski, Magnus Virtual Organ Builder´lta Liite 4.
Lappeen luottamushenkilöt ovat tutustuneet Savitaipaleen siunauskappelin virtuaaliurkuihin sekä khra Lehtola ja Tölli ovat tutustuneet soittimiin Kouvolassa.
Talousjohtaja on antanut hankkeelle suostumuksen.
Lappeen srk alittaa kuluvan vuoden raaminsa virtuaaliurkuihin
käytetyllä summalla.
Esitys:
Pj. esittää, että SN hyväksyy tarjouksen Mixtuur Intrada IIIsoittopöydästä tarjouksen mukaisesti (15 269 €), pakkaus ja rahtikulut (850 €), asennuksen (800 €), korkeussäädettävän penkin
(+359 €),
Option mixeristä (esim. Ui24R –digitaalimixeri 898 €)
Kaiutinjärjestelmästä päätetään myöhemmin, kun selviää mitkä
ovat tilan tarpeet äänentoistolle.
Päätös:
SN päätti hyväksyä tarjouksen Mixtuur Intrada III-soittopöydästä
tarjouksen mukaisesti (15 269 €), pakkaus ja rahtikulut (850 €),
asennuksen (800 €), korkeussäädettävän penkin (+359 €),
Option mixeristä (esim. Ui24R –digitaalimixeri 898 €)
Kaiutinjärjestelmästä päätetään myöhemmin annetun tarjouksen
puitteissa, kun selviää mitkä ovat tilan tarpeet äänentoistolle; sekä
optioina olevista urkusampleista. ”

Talousjohtaja ei ole antanut hankkeelle suostumusta, vaan on
ilmoittanut vievänsä hallinnollisesti hanketta eteenpäin.
Kyseinen hankinta ei ole Lappeen seurakunnan talousarviovaroissa. Hankinta on investointi, joka ei mene käyttötalouden
määrärahoista. Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloussäännön mukaan:
”5 § Talousarvion muutokset
Yhteisen kirkkovaltuuston päättämän sitovuustason ylittävistä
määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista ja muutoksista talousarviossa päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös
muutoksen vaikutus toiminnallisiin
Pöytäkirjantarkastajat
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tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa
muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään
kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä yhteiselle kirkkovaltuustolle tilikauden aikana.
Muista kuin sitovuustason ylittävistä määrärahamuutoksista
päättävät yhteinen kirkkoneuvosto ja seurakuntaneuvostot.”
Lappeenrannan seurakuntayhtymässä talousarviomäärärahat ja
investointimäärärahat ovat erillään, joten kyseisen talousarviomuutoksen tekeminen kuuluu yhteisen kirkkovaltuuston päätännän piiriin.
Lappeen seurakunta on päätöksessään luvannut alittaa käyttötalousmäärärahojaan hankinnan mukaisesti. Hankinnan arvo on
noin 30.000 euroa, joka siis siirrettäisiin käyttötaloudesta investointiosaan.
Taloudellinen merkitys hankkeelle on se, että tilikauden 2018
tulos parantuisi 30.000 euroa, mutta seuraavien viiden vuoden
aikana poistot kasvavat 6.000 euroa vuodessa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
talousarviomuutosta:
1) Lappeen seurakunnan käyttötalousvaroja vähennetään
vuodelta 2018 Nuijamaan urkuhankinnan arvioidulla
määrällä 30.000 eurolla
2) Vapautuneet varat 30.000 euroa siirretään investointiosaan Nuijamaan urkujen hankintaa varten.
YKN 24.10.2018/§180
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
181 §
Varhaisiän musiikkikasvattajan
virka

Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund, 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän strategiassa on vuosien
2018–19 painopisteeksi määritelty lasten, nuorten ja lapsiper-
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heiden kohtaaminen. Varhaisiän musiikkikasvattajan viran perustaminen nyt ei siksi voisi osua enempää ”ajan hermoon”
Varhaisiän musiikkikasvatus on ammattilaisen työtä, johon valmistutaan omalta koulutusalalta.

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on työskennellyt vuodesta
2012 osa-aikaisena ja vuoden 2018 kokoaikaisena varhaisiän
musiikkikasvattaja Marjo-Riitta Lehtonen. (liite) Hän on pitänyt
kirkkomuskari-ryhmiä Joutsenon srk-keskuksessa, Lauritsalan
srk-kodilla, Lappeen srk-salilla ja Sammonlahden kirkolla, vuonna 2018 yhteensä 11 ryhmää. Ryhmät ovat 0-2-vuotiaille, yli 2vuotiaille ja sisaruksille sekä vauvoille. Toiminta on avointa ja
maksutonta ja lapsi/lapset tulevat ryhmään oman aikuisen kanssa. Varhaisiän musiikkikasvattaja on myös vieraillut varhaiskasvatuksen kerhoissa ja ollut seurakuntien perhekirkkojen ja vastaavien kanttorina lapsilähtöisellä toteutuksella.
Kirkkomuskarit toimivat varhaisiän musiikkikasvatuksen ja srk:n
kasteopetuksen mukaisesti. Musiikkikasvatuksessa muusikon
ammattitaito tulee esille musiikin käyttötavoissa soitossa ja laulussa. Lapsen musiikillisen kehityksen ja siihen vaikuttavien asioiden tunteminen ja toisaalta musiikin ja sen olemuksen työstäminen vaativat ammatillista osaamista.
Kasteopetus toteutuu hengellisellä sisällöllä lauluissa. Kirkkovuosi tulee tutuksi virsiä ja muita lapsille sopivia hengellisiä lauluja työstäen. Kirkkomuskareissa sivutaan jumalanpalveluksen
sisältöä, kirkkomusiikkia, sen historiaa sekä käyttöä nykypäivänä. Kirkkomuskareissa nousee esille myös aikuisten tuomia kysymyksiä kirkon musiikista. Kirkkomuskareista tulee laulajia niin
lapsi-kuin aikuistenkin kuoroihin.
Päämääränä on seurakunnan tarjoama ammattitaitoinen varhaisiän musiikkikasvatus lapselle ja seurakuntalaisena kasvaminen oman kirkon toimivaksi jäseneksi kuoroihin ja muuhun toimintaan.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanttorit ovat tuoneet julki
huolensa kirkkomuskaritoiminnan jatkumisesta Lappeenrannassa. (liite) He toteavat kirkkomuskaritoiminnan lähteneen vahvasti liikkeelle ja sen tavoittavan runsaasti nuoria perheitä ja tarjoavan luontevan mahdollisuuden osallistua seurakunnan toimintaan.
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Kanttorit toteavat, että kirkkomuskaritoiminta on seurakunnan
varhaisiän musiikkikasvatuksena oma osaamisalueensa, johon
heillä normaalin kanttorikoulutuksen saaneina ei ole riittäviä
valmiuksia. Kirkkomuskareiden jatkamiseksi tarvitaan henkilö,
jolla on varhaisiän musiikkikasvattajan osaaminen.
Kanttorit nostivat esiin strategiamme (ja koko kirkon) pohdinnan
kirkon jäsenyydestä ja erityisesti lasten ja heidän perheidensä
tavoittamisesta. ”Onko meillä varaa hukata tämä jo toimiva työmuoto, jolla on vielä paljon kehittymismahdollisuuksia? Miten
saisimme virkajärjestelyt seurakuntayhtymässämme järjestettyä
niin, että meillä olisi tulevaisuudessa varhaisiän musiikkikasvattajan virka, joka vastaisi kirkkomuskareista ja tukisi varhaisiän musiikkikasvatusta seurakunnissa?”
Varhaiskasvatuksen johtokunta otti 8.5. kokouksessaan
kantaa kirkkomuskaritoiminnan merkitykseen seurakuntajäsenyyden edistämiseksi:
”Todettiin, että kirkkomuskarit tavoittavat hyvin myös sellaisia seurakuntalaisia, jotka eivät ole aikaisemmin toimintaan osallistuneet. Pidettiin tärkeänä kirkkomuskaritoiminnan jatkamista ja asian edistämistä kirkkoherrajohtoisesti.”
Varhaiskasvatuksessa tulee heti lähitulevaisuudessa tapahtumaan lapsien määrän lasku jo yksinomaan syntyvyyden
pienentymisen vuoksi. Siitä seuraa varhaiskasvatuksen lapsiryhmien pieneneminen ja väheneminen, joista puolestaan
lastenohjaajien määrän pienentyminen. Täten muodostuu
pysyvää resurssia varhaisiän musiikkikasvattajan viralle.
Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston nostettua kirkollisveroprosenttia on Varhaisiän musiikkikasvattajan virka oiva
mahdollisuus käyttää resurssejamme kirkkomme tulevaisuuden
kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.
Tehtävän keskeinen sisältö:
1. Suunnitella ja toteuttaa viikoittaiset kirkkomuskarien ikäkausiryhmät (0-7v) koko seurakuntayhtymän alueella.
2. Osallistuminen lasten jumalanpalveluskasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen seurakuntayhtymän alueella.
3. Seurakuntien ja varhaiskasvatuksen järjestämien jumalanpalvelusten ja muiden lapsille tarkoitettujen tilaisuuksien musiikissa
avustaminen.
4. Varhaisiän musiikkikasvatuksen välineistön ja materiaalin
hankinta ja ylläpito.
5. Seurakuntayhtymän kanttoritiimin jäsenenä osallistuminen
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yhteisesti jaettuihin tehtäviin (toimitukset, jumalanpalvelukset ja
hartaudet) pääsääntöisesti kiinteiden viikkoryhmien ulkopuolisena aikana (hiljainen viikko, touko-kesäkuu, elokuu ja osa joulukuuta).

Varhaisiän musiikkikasvattajan (kanttori) virkaa varten laaditaan
tarkempi tehtävänkuvaus.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
perustettavaksi 1.1.2019 alkaen varhaisiän musiikkikasvattajan
viran. Viran kelpoisuusvaatimuksena on kanttorin ja musiikkikasvattajan pätevyys. Viran vaativuusryhmä on 502. Varhaisiän
musiikkikasvattaja kuuluu seurakuntayhtymän yhteisiin työntekijöihin, ja hänen esimiehenään toimii yleisen srk-työn työryhmän vastuukirkkoherra.
Tehtävänkuvaus liitteenä.
YKN 24.10.2018/§181
YKN:
Keskustelun jälkeen Marja Hovi esitti Ilkka Tiimon kannattamana ettei varhaisiän musiikkikasvattajan virkaa perusteta.
Asiasta äänestettiin niin, että puheenjohtajan pohjaesitys jaa sai 6
ääntä ja Marja Hovin muutosesitys ei sai 7 ääntä. Liite
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että varhaisiän musiikkikasvattajan virkaa ei perusteta.
182 §
Kuusirannan leirikeskuksen vuokraaminen Provetec Oy:lle

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Kuusirannan leirikeskus on ollut myynnissä kesäkuusta lähtien,
mutta sitä ei ole saatu kaupaksi. Nyt Prosessi- ja vesitekniikka
Provetec Oy on ilmoittanut halunsa vuokrata tilat käyttöönsä
noin 18 kk ajaksi. Tänä aikana Provetec korjaa Konnunsuon vastaanottokeskuksen tiloja.
Kuusirannan leirikeskus toimisi työntekijöiden majoitustilana
remontin arvioidun keston mukaisesti.
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Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat tehneet tarjouksen Provetec Oy:lle, jossa vuokra olisi 2.100 euroa kuukaudessa. Provetec vastaisi tilojen sähkömaksusta vuokrakauden ajan. Samoin
vuokralaiselle kuuluisi sisätilojen siivous. Ulkotilat jäisivät vuokran antajalle.

Poikkeuksena määräaikaiseen vuokrasopimukseen, tähän sopimukseen kirjattaisi yhden kuukauden irtisanomisaika kummallekin sopijaosapuolelle. Tämä sopimusehto mahdollistaisi edelleen
Kuusirannan myynnissä pitämisen.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vuokrata Kuusirannan leirikeskuksen Prosessi- ja vesitekniikka Provetec Oy:lle hintaan 2.100
euroa kuukaudessa 5.11.2018-30.4.2020 väliseksi ajaksi.
YKN 24.10.2018/§182
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
183 §
Muut mahdolliset asiat
184 §
Saapuneet pöytäkirjat

185 §
Tiedoksi

186 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Ei ollut.

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

Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 4/2018
Lappeen seurakuntaneuvosto 7-8/2018
Sammonlahden seurakuntaneuvosto 5-6/2018
Joutsenon seurakuntaneuvosto 4/2018
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 4/2018
Varhaiskasvatuksen johtokunta 5/2018
Oppilaitostyön työryhmä 2/2018
Yhteisen palvelun johtokunta 2/2018

1. Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkisen kirje koskien pohjoismaista piispainkokousta Lappeenrannassa.
Liite

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

Pöytäkirja
11-2018

¤

SEURAKUNTAYHTYMÄ

Kokouksen päätös klo 18.40

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 25.10.2018

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 11 / 2018 ja todenneet
sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa

/

2018

___________________________________________
Arto Varis

_____________________________________________
Antti Erämo

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 29.10.–12.11.2018, minkä
todistan
Lappeenrannassa

/

2018

_____________________________________________
Kari Virtanen
vt talousjohtaja
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