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Käsiteltävät asiat:
18 §
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.

19 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Martta Hirvikallio ja Marja Hovi.
Puheenjohtaja:

Pöytäkirjantarkastajat
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YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martta Hirvikallio ja Marja Hovi.
20 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi niin, että kohdassa 34
käsitellään viestintäpäällikön viran täyttölupa.

21 §
Irtisanoutuminen perheneuvojan
virasta

Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasian neuvottelukeskuksen perheneuvoja Arto Ripatti on irtisanoutunut 1.1.2018
alkaen.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasian neuvottelukeskuksen perheneuvoja Arto
Ripatille eron virastaan 2.1.2018 alkaen.
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa perheasiain johtokunnalle luvan
täyttää vapautuva virka mahdollisimman nopeasti.
YKN 17.1.2018/§8
YKN:
Arto Varis jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi). Irtisanoutuminen hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
-------------------------------------Edellisessä kokouksessa pöytäkirjaan on jäänyt merkitsemättä
luvan myöntäminen vapautuvan viran täyttämiseksi.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa perheasiain johtokunnalle luvan
täyttää vapautuva virka mahdollisimman nopeasti.
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YKN 14.2.2018/§21
YKN:
Arto Varis jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).
Lupa vapautuvan viran täyttämiseksi myönnettiin esityksen mukaisesti.
22 §
Sijoitussuunnitelma

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
KPMG Julkishallinnon palvelut Oy on antanut tarkastusraporttinsa seurakuntayhtymän tilikauden aikaisesta tarkastuksesta.
Tarkastuksessa otetaan kantaa mm. seurakuntayhtymän sijoituksiin. Mainintana on, ettei tarkastuksessa saatu selville sijoitusinstrumenttien moninaisuudesta johtuen, vastaako sijoitusjakauma
seurakuntayhtymälle laadittua sijoitussuunnitelmaa.
Lisäksi tarkastusraportissa mainitaan, että nykyisen 2018 voimaan tuleen taloussäännön mukaan yhteinen kirkkoneuvosto voi
ohjesäännöllä siirtää sijoitustoimivaltaa talousjohtajalle. Tällaista
merkintää ei ole ohjesäännössä, joten sijoituspäätösvalta on tällä
hetkellä yhteisellä kirkkoneuvostolla.
Talousjohtaja on laatinut uuden sijoitussuunnitelman yhteisen
kirkkoneuvoston syksyisen suunnittelupäivän keskustelun pohjalta. Tavoitteena on maltillinen 4% tuotto sijoitetulle pääomalle.
Sijoitettava pääoma on noin 9 miljoonaa euroa (tarkka summa
tilinpäätöksen vahvistuessa).
Sijoitussuunnitelman vahvistamisen jälkeen pyydetään tarjouksia
täyden valtakirjan sijoitussopimuksista niin, että salkku jaetaan 3
toimija kesken, kullekin noin 3 miljoonan euron sijoitussalkku.
Kirkkoneuvosto tai sen valitsemat jäsenet kutsutaan tarjousten
esittelytilaisuuteen.
Talousjohtajan esitys:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn sijoitussuunnitelman Lappeenrannan seurakuntayhtymälle
2) Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää täyden valtakirjan sijoitustarjoukset toimijoilta niin, että jokainen valittu toimija
saa noin 3 milj. euron salkun hoidettavakseen.
3) Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee joukostaan henkilöt
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kuuntelemaan annettuja tarjouksia.
YKN 17.1.2018/§6
YKN:
Asia siirrettiin päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.
YKN 14.2.2018/§22
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi sijoitussuunnitelman esityksen mukaan.
Tarjouksia kuuntelemaan YKN valitsi keskuudestaan Kalle Rapin
ja Marja Hovin.
23 §
Sijoitukset

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Aikaisemmin talousjohtajalla on ollut oikeudet tehdä sijoituspäätökset itsenäisesti ja informoida tekemistään päätöksistä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Oikeus talousjohtajan sijoituspäätöksiin
on annettu yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä vuodelta 2009
pykälässä 141.
Nykyisen taloussäännön mukaan, oikeutta siirtää sijoitustoimintaa talousjohtajalle voidaan tehdä vain yhteisen kirkkoneuvoston
ohjesääntöä muuttamalla.
Kassanhallintaa vartan talousjohtaja tarvitsee oikeuden sijoitusten tekemiseen ja varsinkin nyt, talouden heikentyessä, oikeuden sijoitusten purkamiseen.
Talousjohtajan esitys:
1. yhteinen kirkkoneuvosto myöntää talousjohtajalle oikeuden
sijoitusten hallinnointiin 200.000 euron edestä, niin pitkäksi
aikaa, kunnes yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muutos
saa lainvoiman
2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muutosta seuraavasti:
Kohtaan 9 lisätään:
Yhteinen kirkkoneuvoston valtuuttaa talousjohtajan teke-
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mään puolestaan sijoituspäätökset sijoitussuunnitelman mukaisesti.
YKN 14.2.2018/§23
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
24 §
Lauritsalan kirkkokorttelin rakentaminen

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Kiinteistöasiain johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan
1/2018 pykälässä 5.
Lauritsalan kirkkokorttelissa on rakennusoikeutta yhteen 3 kerroksiseen 1600 kem2 kerrostaloon ja toiseen edelliseen liittyvään 2 kerroksiseen 800 kem2 kokoiseen kerrostaloon.
Kerrostalojen tontti on päätetty laittaa myyntiin. Kerrostalotonttien myynti Lauritsalassa on hankalaa ja tuotto pelkästä tontista
ei ole välttämättä kovin korkea.
Suunnitelmissa olisi, että seurakuntayhtymä valmistelisi tonttia
siten, että rakennuksille tehtäisiin suunnitelma senioriasuntoja
varten ja laitettaisiin asunnot ennakkomarkkinointiin.
Mikäli asunnoille löydettäisiin riittävä määrä ostajia, voitaisiin
rakennus rakennuttaa joko itse tai myydä tontti suunnitelmineen
ja ennakkovarauksineen toiselle toimijalle.
Senioritalo Lauritsalan seurakunnan seurakuntatalon välittömässä läheisyydessä toisi molemminpuolista hyötyä talon asukkaille
ja seurakunnalle.
Taloudellinen riski seurakunnalle tällaisesta toimintatavasta on
suunnittelun teettäminen ennakkomarkkinointia varten, jonka
kustannusarvio on 18.000 alv 0%.

KaJ:

KaJ:
Kiinteistöasiain johtokunta esittää Yhteiselle kirkkoneuvostolle,
että Lauritsalan kirkkokorttelin kerrostalorakentamista varten
teetetään alustavat suunnitelmat senioriasumiseen tarkoitetuille
kerrostaloille. Suunnitelmien pohjalta tehdään ennakkomarkkinointi. Tämän perusteella päätetään aloitetaanko rakentaminen
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Asunto Osakeyhtiö -muotoisena hankkeena.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää tilata Lauritsalan kirkkokorttelin
rakentamista varten suunnitelman senioriasumiseen tarkoitetuille kerrostaloille ja aloittaa ennakkomarkkinoinnin suunnitelmien
perusteella. Suunnitelma rahoitetaan talousarviomenoista.
Ennakkomarkkinoinnin jälkeen päätetään myydäänkö tontti
suunnitelmineen vai lähdetäänkö rakennusprojektiin itse.
YKN 14.2.2018/§24
YKN:
Keskustelun pohjalta talousjohtaja muutti esitystään ja asia otetaan jatkovalmisteluun.
25 §
Kiinteistöpoliittinen ohjelma

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Kiinteistöasiain johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan
2/2018 pykälässä 21.
Lappeenrannan seurakuntayhtymä on käyttänyt perinteisesti
Lappeenrannan kaupungin määrittelemiä hintoja vertailutietona
omassa hinnoittelussaan. Seurakuntayhtymän on luotava oma
hinnoittelumalli ja omaisuuden hoitomalli omistamilleen kiinteistöille. Kiinteistöistä luopumalla pyritään parantamaan seurakuntayhtymän taloudellista tilannetta ja mahdollistamaan tulevaisuuden investoinnit.
Kiinteistöpoliittinen ohjelma helpottaa virkamiesten asian esittelyä luottamushenkilöille ja toisaalta luottamushenkilöt saavat
ohjelmasta paremman kokonaiskuvan seurakuntayhtymän kiinteistöomaisuudesta.
Seurakuntayhtymän kiinteistöpoliittiseen ohjelmaan on otettu
osioita suoraan ”Lappeenrannan kaupungin maapoliittinen ohjelma 2017” kirjasta, joka on käsitelty Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa 20.2.2017 § 14.
Kaupungin edustaja, kaupungingeodeetti Riitta Puurtinen on
käynyt ohjelman läpi seurakuntayhtymän talousjohtaja Kari Virtasen kanssa, jotta esitetyt tiedot vastaavat Lappeenrannan kaupungin vastaavia tietoja.
Ennakkoon kiinteistöpoliittinen ohjelma on annettu luettavaksi
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myös kirkkohallituksen virastokollegion kiinteistöasioita valmistelevalle virkamiehelle Harri Palolle. Palo kommentoi seuraavasti: ” Jos kaupungilla tontteja on myytävänä huomattavan paljon
ja seurakunnan ja yksityisten osuus vapaiden tonttien varannossa on pieni, niin silloin tonttien hinta vapaillakin markkinoilla
noudattaa melko pitkälle kaupungin hinnoittelupolitiikkaa. Mutta jos suhde on toinen, kaupungin mahdollisesti sponsoroimien
tonttihintojen ei pidä määrätä seurakunnan hinnoittelua. Jälkimmäisessä tapauksessa suosittelisin, että tonteista hankitaan
auktorisoidun kiinteistöarvioijan arviolausunto tai vaihtoehtoisesti kahden vailla auktorisointia olevan kiinteistövälittäjän arviolausunnot.”
Jotta asiaan saataisi vahvistus, esitetyistä kiinteistöarvioista on
pyydetty lausunto 35 vuotta Lappeenrannassa kiinteistökauppaa
tehneeltä LKV Juha Uskilta. Uski on tehnyt arvioita Lappeenrannan seurakuntayhtymälle aikaisemminkin. Lausunto on käytettävissä kokouksessa.
KaJ:
Johtokunta käsitteli kiinteistöpoliittisen ohjelmaluonnoksen ja
esittää Yhteiselle kirkkoneuvostolle sen hyväksymistä.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistöpoliittisen ohjelmaluonnoksen ja lähettää sen edelleen Yhteiselle kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.
YKN 14.2.2018/§25
YKN:
Keskustelun jälkeen käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.
26 §
Saarien myynti kaupungille

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Halukkailla on mahdollisuus tutustua saariin paikan päällä ti
13.2. klo 12. Lähtö Rapasaaren laiturin päästä (paviljonki). Ilmoittautumiset Kari Virtaselle puhelimitse tai sähköpostilla.
Lappeenrannan seurakuntayhtymä omistaa karttaliitteen mukaiset
saaret Lappeenrannan kaupungin edustalta. Samoin saarien ympärillä
olevat vesialueet ovat seurakuntayhtymän.
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Saaret Suurpappila 405-438-1-74; Tuumanninhattu, Karhusaari,
Suuri Kaijansaari (+lähisaaret)
Pappila 405-467-2-15; Akkasaari
Saarissa on tontteja, joissa vuokrasopimus. Vuokrasopimuksia on
jatkettu aina tarvittaessa 5 vuoden jatkoilla. Nyt valmisteilla olevan kiinteistöpoliittisen ohjelmassa näistä vuokratonteista oli
tarkoitus luopua ja myydä pois. Kaupunki olisi mahdollisesti
valmis lunastamaan myös olemassa olevat tontit.
Saaret ovat virkistyskäytössä ja niille ei ole tehty metsätaloussuunnitelmaa, koska hakkuita saariin ei kannata tehdä. Karhusaaressa on mm. yleinen laavupaikka kaupunkilaisten käyttöön.
Jos kauppaa lähdetään selvittelemään, hinta-arviota pyydetään
sekä Mhy:ltä että Metsäkeskukselta. Kaupunki olisi valmis maksamaan puolet arviointihinnoista.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto lähtee selvittelemään saarien ja niiden
ympärillä olevien vesialueiden myyntiä kaupungille esitetyllä
tavalla.
YKN 14.2.2018/§26
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
27 §
Kassantarkastus

Taloussäännön 8 § mukaan talousjohtajan on tarkistettava vähintään kerran vuodessa kassa.
Talousjohtaja on suorittanut kassantarkastuksen per 5.2.2018.
Kassan suuruus 812,90 ja se täsmäsi ensikassakirjan kanssa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto kirjaa suoritetun kassantarkastuksen
tiedoksi.
YKN 14.2.2018/§27
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto kirjasi suoritetun kassantarkastuksen
tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 26

LAPPEENRANNAN
YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO
28 §
Ylitykset

Asialista / Pöytäkirja
2-2018

¤

SEURAKUNTAYHTYMÄ

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi,
040-3126200,
Taloussäännön 3 § mukaan:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista
sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.
Vuodelta 2017 talousarvioylitys on ainoastaan Viipurin ystävyysseurakuntatyöllä 163,84 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Viipurin ystävyysseurakuntatyön kustannuspaikkatason ylitykset yhteensä 163,84 euroa.
YKN 14.2.2018/§28
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

29 §
Lastenohjaajan anomus palkallisesta työvapaasta
30 §
Palvelutuottajatarjous Lappeenrannan kaupungille koululaisten
iltapäivätoiminnan järjestämiseksi
lukuvuodelle 2018-2019

Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Lapsityön johtokunta käsitteli koululaisten iltapäivätoiminnan
toimipaikat sekä palvelutuottajatarjouksen Lappeenrannan kaupungille koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämiseksi lukuvuodelle 2018-2019 ja lähetti sen YKN:n hyväksyttäväksi.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy koululaisten iltapäivätoiminnan toimipaikat sekä palvelutuottajatarjouksen Lappeenrannan kaupungille koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämiseksi
lukuvuodelle 2018-2019 lapsityön johtokunnan esityksen mukaisesti.
YKN 14.2.2018/§30
YKN:

Pöytäkirjantarkastajat
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Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
31 §
Lapsityön työalan ja lapsityönjohtajan viran nimikemuutos

Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Kirkossa on siirrytty käyttämään lapsityön työalan sijaan termiä
varhaiskasvatus, joka on linjassa yhteiskunnan puolella käytetyn
ammattikielen kanssa. Lapsityönohjaajien nimike on päivitetty
varhaiskasvatuksen ohjaajaksi.
Työalan nimen uudistamisen yhteydessä on luontevaa muuttaa
myös lapsityönjohtajan virkanimike varhaiskasvatuksen johtajaksi.
Lapsityön johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle lapsityön työalan nimen muutettavaksi varhaiskasvatukseksi ja lapsityönjohtajan nimikkeen muutettavaksi varhaiskasvatuksen
johtajaksi. Nimikemuutos päivitetään johtosääntöön ja tehtävänkuvaukseen.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että lapsityön työalan nimi
muutetaan varhaiskasvatukseksi ja lapsityönjohtajan nimike varhaiskasvatuksen johtajaksi.
Nimikemuutos päivitetään johtosääntöön ja tehtävänkuvaukseen.
Viran johtosäännön nimikemuutos lähetetään edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
YKN 14.2.2018/§31
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

32 §
Irtisanoutuminen seurakuntayhtymän pääkassanhoitajan virasta

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi,
040-3126200,
Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa työskentelevä pääkassanhoitaja Tuula Vainikka sanoutuu irti virastaan
1.6.2018 alkaen siirtyäkseen eläkkeelle.
Talousjohtajan esitys:
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Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Tuula Vainikalle eron Lappeenrannan seurakuntayhtymän pääkassanhoitajan virasta
1.6.2018 alkaen hänen siirtyessään eläkkeelle.
YKN 14.2.2018/§32
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
33 §
Irtisanoutuminen talonmiehen
tehtävästä

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi,
040-3126200,
Piiluvan leirikeskuksen talonmies Veli-Matti Hulkkonen sanoutuu irti tehtävästään 1.3.2018 alkaen siirtyäkseen eläkkeelle.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Veli-Matti Hulkkoselle eron
talonmiehen tehtävästä 1.3.2018 alkaen hänen siirtyessään eläkkeelle.
YKN 14.2.2018/§33
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

34 §
Viestintäpäällikön viran täyttölupa

Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Yhteinen kirkkoneuvosto ei myöntänyt Marinella Ruudulle virkavapaalle jatkoa (YKN1-17.1.2018 §10). Marinella Ruutu on
ilmoittanut eroavansa Lappeenrannan seurakuntayhtymän viestintäpäällikön virasta. Liite.
Tiedotusta hoitaa tällä hetkellä yksi 80 % työntekijä ja se ei ole
riittävä työmäärä Lappeenrannan seurakuntayhtymän kokoiselle
yhteisölle.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa luvan viestintäpäällikön viran
täyttämiselle.
YKN 14.2.2018/§34
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YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää eron virasta Marinella
Ruudulle 22.2.2018 alkaen sekä antaa luvan viestintäpäällikön
viran täyttämiselle.
35 §
Muut mahdolliset asiat

36 §
Saapuneet pöytäkirjat

Käytiin keskustelua EU-tietoturva-asioista; dokumentointi, rekisteriselosteiden päivittäminen ym.
Koulutusta asiassa järjestetään 21.2.2018.

1.
2.
3.
4.

Lapsityön johtokunta 6-2017
Perheasiain neuvottelukeskus 1-2018
Kiinteistöasiain johtokunta 1-2018
Lappeen seurakuntaneuvosto 1-2018

YKN: Merkittiin tiedoksi.
37 §
Tiedoksi

1. Valtuustoseminaari pe 20.4.2018 klo 15.00 alkaen. Aiheena varautuminen tulevaisuuteen sekä ensivuoden talousarvion valmistelu.
YKN: Merkittiin tiedoksi.

38 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan
KL:n § 24 mukaisesti.
Kokouksen päätös klo 18.40

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 15.2.2018

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 2 / 2018 ja todenneet sen
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kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa

/

2018

___________________________________________
Martta Hirvikallio

_____________________________________________
Marja Hovi

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 19.2. – 5.3.2018, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2018

_____________________________________________
Kari Virtanen
vs talousjohtaja
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