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Käsiteltävät asiat:
265 §
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.

266 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Ilkka Tiimo ja Sari Toikka.
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Puheenjohtaja:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Toikka ja Arto Varis.
267 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

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

268 §
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 3/2020
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 7.10.2020
pidetyn kokouksen pöytäkirjan lailliseksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi.
YKN 16.12.2020/§268
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

269 §
Henrikinkatu 9 vuokrasopimuksen jatkaminen

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
… on vuokralla Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistamalla tontilla
osoitteessa Henrikinkatu 9, Rno 405-31-10-19. Tontin pinta-ala on
1.419 m².
Tontin vuokrasopimus päättyisi 1.1.2021. Tämänhetkinen vuokra on
290,25 euroa vuodessa.
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Yhteisen kirkkovaltuuston 18.4.2018 7§ hyväksymän kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaisesti tontin vuokrahinta on määritelty Parkkarilan
alueella 1.537,40 euroa, jos tontti on 1.000 m² ja elinkustannusindeksi
pisteessä 1973.
Henrikinkatu 9 tontti on kooltaan 1419 m², joten vuokrahinnaksi määritellään 2.181,57 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää jatkaa vuokrasopimusta osoitteessa Henrikinkatu 9 (405-31-1019) 50 vuodella ajalle 01.01.2021- 31.12.2070 hintaan 2.181,57 euroa
vuodessa. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin.
Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
YKN 16.12.2020/§269
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
270 §
Oikaisuvaatimus yhteisen kirkkoneuvoston
päätökseen
271 §
Ero luottamustoimesta

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän luottamushenkilö Jami Peuhkuri
pyytänyt eroa 12.11.2020 kaikista luottamustehtävistään muutettuaan
toiselle paikkakunnalle.
Jami Peuhkuri on ollut yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Sammonlahden
seurakunnan edustajana.
Listan I seuraava varajäsen on Joonas Kaipia.
Esityslistan lähettämisen jälkeen kävi ilmi, että myös Joonas Kaipia on
jättänyt 18.11.2020 eroilmoituksensa luottamustoimista muualle muuttamisen vuoksi. Liite.
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Sammonlahden listalla järjestyksessä seuraavana on Virpi Ulmanen.
Puheenjohtajan esitys:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että se myöntää Jami Peuhkurille sekä Joonas Kaipialle eron heidän luottamustoimistaan Lappeenrannan seurakuntayhtymässä
sekä kutsuu tilalle yhteiseen kirkkovaltuustoon Virpi Ulmasen
Sammonlahden seurakunnasta.
YKN 16.12.2020/§271
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
272 §
Etätyöohje ja -sopimus

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen, 040-3126201,
jussi.korpinen@evl.fi
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 26.8.2020 § 162 liitteen mukaisen etätyösopimuksen Lappeenrannan seurakuntayhtymässä
käyttöön 1.9.2020-31.12.2020.
Asia päätettiin tuoda uudelleen 2021 tammikuun kokoukseen, jossa tarkastellaan saatuja kokemuksia ja päätetään jatkosta.
Nyt Etelä-Karjalassa oleva etätyösuositus jatkunee vuodenvaihteen yli.
Kokemukset etätöistä kuluneen syksyn ajalta ovat olleet positiivisia. Kun
sopimus on kerran laadittu sen toteutus helppoa ja joustavaa. Taustalla
on kuitenkin selkeät ohjeet vastuineen.
Etätyösopimuksia on laadittu nyt n. 30 kpl. Niitä laaditaan edelleen ja
niistä kysytään edelleen viikoittain.
Talousjohtajan esitys:
Jatketaan etätyösopimuksia ohjeen mukaisesti toistaiseksi.
YKN 16.12.2020/§272
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Suorituslisä otettiin käyttöön seurakunnissa vuoden 2020 alusta. Suorituslisäkeskustelut on nyt käyty läpi toista kertaa ja henkilöstölle annetut
numeeriset arviot ovat nyt lähempänä toisiaan kaikkien esimiesten
kanssa. Esimiehet ovat arvioineet alaisensa viidessä eri kategoriassa ja arvosteluasteikko on 1-5.
Lappeenrannan seurakuntayhtymässä suorituslisä päätettiin jakaa niin,
että koko henkilöstöstä 1/3 saa vuonna 2021 suorituslisän. Näistä henkilöistä vielä paras 1/3 saa korotetun suoristuslisän. Lisän suuruus on vähintään 59.477 euroa. Tästä summasta tulee vähentää yli 4 kk kausityöntekijöille ja lomasijaisille maksettava 4.000 euron osuus.
Seurakunnan/seurakuntayhtymän tulee käyttää suorituslisiin vuosittain
vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön
peruspalkkojen yhteismäärästä. Suorituslisän perusteena ovat työntekijälle asetetut tavoitteet (srk:n strategia, tavoitteet) ja tämän perusteella
tehty työnantajan tekemä työsuorituksen arviointi. Tavoitteena suorituslisässä ovat sada palkkaus osaksi kannustavaa palkkausta, työntekijälle rahallista palautetta tehdystä työstä, työnantajalle mahdollisuus ohjata toimintaa, antaa tietoa työntekijän osaamisesta ja työsuorituksesta, työmotivaatio, parantunut johtaminen, työhyvinvoinnin lisääntyminen ja palautteen antaminen ja saaminen osaksi toimintaa.
Työtekijän arviointi on tehty seitsemän kohdan kyselyllä, josta pisteytys
on annettu 1-5 mukaisesti. Seurakuntayhtymän keskiarvoksi on tullut
tällä perusteella 3,58. Nyt arviointi tehtiin jo aiemmasta opittuna ja esimiehet vielä kertasivat perusteet, miten arviointi tehdään. Tämän perusteella arvioiduista 137 työntekijästä lisää tulee saamaan kaikkiaan 46
työntekijää. Näistä korotettua lisää saa 17 työntekijää. Jako ei ole täysin
matemaattinen, koska samalla arvioinnilla oli epätasainen määrä työntekijöitä.
Suoritusarvioinnilla 3,8 saa lisän ja 4,28:lla korotettuna.
Kaikki seurakunnat ja työalat saavat lisiä, yhteiset työmuodot muita reilummin.
Saajista on n. 80% naisia, vaikka heitä on yhtymässä vähän yli 60%.
Erän suuruus 29 henkilön osalta on 72,75 euroa kuukaudessa ja 17 osalta
145,50 euroa kuukaudessa.
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Koska henkilön arviointi on salassa pidettävä tieto, lista saajista esitellään
kokouksessa sähköisesti.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy suorituslisän maksamisen 29 henkilön osalta 72,75 euroa kuukaudessa ja 17 henkilön osalta 145,50 euroa
kuukaudessa.
YKN 16.12.2020/§273
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto jääväsi asiaan liittyvät viranhaltijat ja työntekijät; Jussi Korpinen, Teijo Kankkunen, Ari Tuomikoski, Eija Fabritius ja
Helena Turtiainen, jotka poistuvat kokoushuoneesta tämän pykälä käsittelyn ajaksi. (osallisuusjäävit). Puheenjohtaja toimi sihteerinä tämän pykälän käsittelyn ajan.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaisesti.
274 §
Kokouspalkkiot 2021

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Luottamushenkilöille on laadittu oheinen kokouspalkkiosääntö. Kokouspalkkiosäännössä on merkintä: ”Palkkioiden suuruuden päättää kirkkovaltuusto vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä”
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle kokouspalkkiosäännön vahvistamista vuodelle 2021.
YKN 16.12.2020/§274
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

275 §
Luottotappiot

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
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Kirkon palvelukeskus on toimittanut oheisen listan vuosien 2019 ja
2020 luottotappioista, joista tulisi tehdä päätös. Summat ovat perinnässä
ja niistä osa saadaan sitä kautta takaisin.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy luottotappiot oheisen listauksen mukaisesti.
YKN 16.12.2020/§275
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
276 §
Aktiivisen tuen malli

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen, 040-3126201,
jussi.korpinen@evl.fi
Nykyinen voimassa oleva aktiivisen tuen malli laadittiin 2013. Vuonna
2016 siihen tehtiin muutama pieni tarkennus.
Nyt aktiivisen tuen malli on päivitetty siten, että siinä on pyritty aikaisempaa paremmin ohjeistamaan ennakoinnin ja puheeksi oton tärkeys.
Lisäksi malliin on kirjattu aiempaa tarkemmin työkavereiden roolin tärkeys, vaikka vastuu mallin toimeenpanosta onkin esimiehellä.
Mallin päivitys liittyy työkykyjohtamisen koulutukseen, mitä esimiehet
ja henkilöstö on saanut vuoden 2020 aikana muutamassa tilaisuudessa.
Ote 30.11.2020 YTT pöytäkirjasta:
1. Aktiivisen tuen mallin päivitys
1. Hp esitteli päivitetyn Aktiivisen tuen mallin.
2. Keskusteltiin aiheesta
3. YTT: Malli on hyvä ja se tulee käydä läpi työkokouksissa
kaikissa seurakunnissa ja työmuodoissa.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy päivitetyn aktiivisen tuen mallin.
YKN 16.12.2020/§276
YKN:
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Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
277 §
Hehu korvaus

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen, 040-3126201,
jussi.korpinen@evl.fi
Mikkelin hiippakunta on organisoimassa Hehu toimintaa uudella tavalla.
Toiminta on selkeämmin hiippakunnallista, mutta toimijat ovat seurakunnista. Toiminta on vaativaa viranomaisyhteistyötä ja toimintana seurakuntia sitovaa viranomaistoimintaa.
Edellä mainitusta johtuen asiaa on käsitelty myös rovastikunnan kirkkoherrojen kokouksissa. 24.11. rovastikunnan kokous pyysi Imatran ja Lappeenrannan palkka- asiamiehiä neuvottelemaan sopivasta korvauksesta
Hehu tehtävissä toimiville. Tarkoitus on, että päätettävä ratkaisu olisi linjaus myös rovastikunnan muille seurakunnille.
Imatran talousjohtaja Pasi Tiimo ja Lpr srky henkilöstöpäällikkö Jussi
Korpinen selvittivät asia ja päätyivät siihen, että kohtuullinen ja sopiva
korvaus hehu toimintaan olisi:
•
•

60€ korvaus (on sama kuin mobiilitavoitettavuuskorvaus) hehu
jäsenille ja
90€ hehu 1:lle (johtamisesta ja koordinoinnista).

Korottamalla hehu toimintaa johtavan ja koordinoivan korvausta kannustetaan siihen, että tehtävä olisi haluttu. Korvaus on kuitenkin sen suuruinen, että se ei vaikeuta seurakuntien taloutta.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että korvaus hehu toiminnasta olisi
60€/kk (on sama kuin mobiilitavoitettavuuskorvaus) hehu jäsenille ja
90€/kk hehu 1:lle (johtamisesta ja koordinoinnista).
YKN 16.12.2020/§277
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
278 §
Seurakuntapastorin
virka

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
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Joutsenon seurakuntaneuvoston esityslistalta 9.12.2020 § 55:
Pastori Aki Lasonen on Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä (252 §, 18.11.2020) nimetty yhdistettyyn kokoaikaiseen oppilaitostyön ja kansainvälisen vastuun virkaan. Aki Lasonen on aikaisemmin hoitanut sekä Joutsenon seurakuntapastorin että srky:n oppilaitospastorin virkoja
molempia 50% työajalla. Aki on jättänyt Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille ilmoituksen irtisanoutumisesta Joutsenon seurakunnan seurakuntapastorin
virasta. Tuomiokapituli tekee asiasta päätöksen.
Joutsenon seurakunnassa on jäämässä yhteensä yksi kokonainen papinvirka
täyttämättä (50% srk-pastori ja 50% kappalainen). Käytännössä yli 7000 seurakuntalaisen seurakunta ei pysty selviytymään tehtävistään 2,5 papilla.
Viran täyttö olisi siis ensiarvoisen tärkeää ja käytännön syistä se voi olla selkein
täyttää 100% seurakuntapastorin virkana. Lopputulemana Joutsenon seurakunnassa olisi kuitenkin 3,5 pappia, kuten nyt jo muutamien vuosien ajan aiemminkin.
Virkaan liittyvinä työaloina ovat sekä diakoniatyö että lapsityön yhteyshenkilönä toimiminen. Virka voitaisiin pyrkiä täyttämään joko 1.2. tai 1.3. alkaen.
Virkojen avaamisesta päättää srky:n yhteinen kirkkoneuvosto ja viranhoitomääräyksen virkaan antaa seurakunnan esityksen pohjalta Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapituli.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto esittää srky:n yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se myöntää
luvan täyttää Joutsenon seurakunnan seurakuntapastorin virka 100 % työajalla.
Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan haastattelutyöryhmän (kirkkoherra
ja 2 seurakuntaneuvoston jäsentä), joka valmistelee rekrytointia, haastattelee
hakijat ja tekee esityksen valinnasta seurakuntaneuvostolle.

Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Joutsenon seurakunnalle luvan täyttää seurakuntapastorin virka 100% työajalla.
YKN 16.12.2020/§278
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Vuoden 2020 talousarviossa suorituslisän määräraha on kirjattu yhteisen
kirkkoneuvoston alle. Todellisuudessa summat on maksettu työmuodoilta, joiden viranhaltijat ovat ne ansainneet. Jotta talousarviomäärärahat kohdentuisivat oikein, tulee summat siirtää oikeille työmuodoille.
Vaikka muutoksella ei ole tulokseen mitään vaikutusta ovat tilintarkastajat ohjeistaneet muutoksen teon valtuuston kautta.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
seuraavaa kirjausta suorituslisän kirjauksen oikein kohdentamiseksi:
Kirjataan yhteiseltä kirkkoneuvostolta pois 51.000 euroa ja se kirjataan:
Erityisnuorisotyö
Hallinto
Hautaustoimi
Joutseno
Kiinteistötoimi
Lappee
Lappeenranta
Lauritsala
Perheneuvonta
Päihde- ja kriminaali
Sairaalasielunhoito
Sammonlahti
Varhaiskasvatus
Hautaustoimi

1666,80
3333,60
833,40
5833,80
8334,00
5000,40
4167,00
1666,80
1666,80
1666,80
833,40
1666,80
12501,00
1829,4
51000,00

YKN 16.12.2020/§279
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
280 §
Vuoden 2020 talousarviomuutokset

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
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Hyvän hallintotavan mukaisesti tiedossa olevat talousarviomuutokset on
hyvä tuoda hyväksyttäväksi valtuustolle ennen tilikauden muutosta. Koronakevät on tuonut muutoksi toimintaan niin, että valtaosassa työmuotoja toimintamäärärahan alituksia tulee olemaan merkittävissä määrin.
Alla taulukko marraskuun lopun tilanteesta:
Käyttötalousosa
Hallinto
Viestintä
Soittokunta

TA kuluva
2020

Toteuma
2020

Yli-ali

T-%

1 442 620,00

1 154 989,99

287 630,01

80,1

148 380,00

154 461,02

-6 081,02

104,1

31 490,00

23 184,48

8 305,52

73,6

114 500,00

104 231,27

10 268,73

91,0

Oppilaitostoiminta

96 720,00

71 557,69

25 162,31

74,0

Päihde ja krim.työ

92 580,00

60 746,89

31 833,11

65,6

Perheneuvonta

190 540,00

141 054,12

49 485,88

74,0

Sairaalasielunhoito

150 510,00

123 211,71

27 298,29

81,9

Muut yht. toim.

95 100,00

39 629,56

55 470,44

41,7

Varhaiskasvatus

978 940,00

803 768,57

175 171,43

82,1

Joutseno

732 050,00

614 198,63

117 851,37

83,9

915 750,00

720 934,30

194 815,70

78,7

1 222 520,00

1 011 936,89

210 583,11

82,8

Lauritsala

820 750,00

676 808,90

143 941,10

82,5

Sammonlahti

829 650,00

708 045,30

121 604,70

85,3

845 000,00

658 060,87

186 939,13

77,9

1 842 700,00

1 740 896,89

101 803,11

94,5

Erityisnuorisotyö

Lappee
Lappeenranta

Hautatoimi
Kiinteistötoimi

Tällä hetkellä näyttää, että käyttötalouden ylityksiä tulee vain Viestintään. Viestintä on joutunut tekemään ylimääräistä työtä Koronan tiedotuksen ja viestinnän perille saamiseksi koko kevään aikana. Tähän on
mennyt merkittävästi enemmän rahaa kuin on arvioitu. Marraskuussa ylitys on ollut reilut 6.000 euroa ja vielä on joulukuun tapahtumien viestinnän kulut.
Investoinneista Ristikankaan kappelin peruskunnostus on ylittynyt. Remonttiin varattiin 800.000 euroa. Investoinnin kokonaiskustannus nousi
820.625,01 euroon. Remontti on saatu valmiiksi.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle 25.000
euron lisämäärärahaa Viestinnän kustannuspaikalle ja 20.625,01 euron
lisämäärärahaa Ristikankaan kappelin investointiin.
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YKN 16.12.2020/§280
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
281 §
Lappeenrannan ja Joutsenon kanttorin virkojen lakkauttaminen sekä
uuden yhteisen kanttorin viran perustaminen

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntaneuvoston (SN 10.12.2020 §) esityslistalta:
Lappeenrannan seurakunnan kanttori Jarkko Lavaste on jäänyt eläkkeelle
1.12.2020. Jarkko Lavaste on kolmen vuoden ajan toiminut 50 % kanttorin virassa. Jarkko Lavasteen virka on ollut ainoa Etelä-Karjalan ainoa laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä virka ns. A-kanttorin virka.
Lappeenrannan seurakunnassa on siis ollut yksi kokoaikainen kanttori ja kaksi
50 % viranhaltijaa. Seurakunta on pärjännyt tällä kanttorimiehityksellä. Satunnaisesti olemme tarvinneet ulkopuolista kanttorityövoimaa.
Pj:n esitys:
1) Lappeenrannan seurakunnan SN pyytää, että Lappeenrannan SRKY:n YKV
lakkauttaa Lappeenrannan seurakunnan A-kanttorin viran.
2) Lappeenrannan SN pyytää, että Lpr:n SRKY:n YKV perustaa uuden Lappeenrannan ja Joutsenon seurakuntien kanttorin viran, jonka pätevyysvaatimuksena on laajaa yliopistotutkintoa tutkinto (aiemmin A-kanttorin virka)
3) Lappeenrannan seurakunta pyytää, että Lappeenrannan SRKY:n YKV nimittää Joutsenon seurakunnan kanttorin Toni Pussisen Lappeenrannan ja
Joutsenon seurakuntien yhteiseen kanttorin virkaan.

Joutsenon seurakuntaneuvoston (SN 9.12.2020 § 53) esityslistalta:
Lappeenrannan seurakunnassa on kaksi ja puoli kanttorin virkaa. Puolikas on
yhteinen Sammonlahden srk:n kanssa. Lappeenrannan seurakunnan A-kanttorin viranhaltija on jäänyt eläkkeelle 1.12.20.
Joutsenon seurakunnassa on kaksi kanttorin virkaa.
Lappeenrannan ja Joutsenon seurakuntien kirkkoherrat ovat käyneet keskusteluja siitä, että seurakunnat yhdistäisivät voimia ja saisivat siten säästöjä henkilöstökuluissa. Seurakunnat voisivat perustaa yhdessä uuden yhteisen viran, jota
alkaisi hoitaa Toni Pussinen, ja joka palvelisi molempia seurakuntia (50/50) ja
olisi laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä (vanhempi termi A-kanttori) virka.
Pöytäkirjantarkastajat
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Kirkkoherra Tero Kalpio on Joutsenossa keskustellut Joutsenon seurakunnan
kanttoreiden kanssa yhteistoiminnan periaatteen mukaisesti esitetyistä työjärjestelyistä. Liite 3.
Esitys:
1) Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää, että Lpr:n srky:n ykv
lakkauttaa Joutsenon seurakunnan kanttorin viran.
2) Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää, että Lpr:n srky:n ykv
perustaa uuden Lappeenrannan ja Joutsenon seurakuntien laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran.
3) Joutsenon seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää, että Lpr:n srky:n ykv
siirtää Joutsenon kanttorin perustettuun uuteen virkaan.

Lappeenrannan ja Joutsenon seurakuntien yhteisen kanttorin esimiehenä
toimii Joutsenon seurakunnan kirkkoherra.
Viran johtosääntö ja tehtävänkuvaus lähetetään sähköpostilla ennen kokousta.
Puheenjohtajan esitys:
Mikäli Lappeenrannan ja Joutsenon seurakuntaneuvostojen esitykset on
ko. kokouksissa hyväksytty, Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto esittää Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. Lakkauttaa Lappeenrannan seurakunnan A-kanttorin viran
2. Lakkauttaa Joutsenon seurakunnan B-kanttorin viran
3. Perustaa 1.1.2021 alkaen uuden Lappeenrannan ja Joutsenon
seurakunnan A-kanttorin viran, jonka pätevyysvaatimuksena on
laaja yliopistotutkinto. Palkkaus tehtävänkuvan mukaisesti.
4. Joutsenon seurakunnan kanttori Toni Pussinen nimitetään Lappeenrannan ja Joutsenon seurakuntien yhteiseen kanttorin virkaan
YKN 16.12.2020/§281
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
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Tiedoksi
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Muita asioita ei ollut.

Ari Tuomikoski kiitti yhteisen kirkkoneuvoston jäseniä kuluneesta kaudesta ja ilmoitti, että yhteisten työmuotojen edustajaksi YKN:oon tulee
erityisnuorityönohjaaja Paula Seppänen seuraavien kahden vuoden
ajaksi.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n § 24
mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.48

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 17.12.2020

____________________________________________
Hannu Haikonen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastaminen

____________________________________________
Helena Turtiainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 14 / 2020 ja todenneet sen kokouksen
kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa

18 / 12 2020

___________________________________________
Sari Toikka
Pöytäkirjan nähtävänä
olo

_____________________________________________
Arto Varis

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 21.12–4.1.2021, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2021

_____________________________________________
Kari Virtanen
talousjohtaja
Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 239

