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Käsiteltävät asiat:
29 §
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.

30 §
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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Puheenjohtajan esitys:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Heiro ja Martta Hirvikallio.
31 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan esitys:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin tyhöjärjestykseksi lisäyksellä käsitellä ylimääräiset pykälät: Ympäristö-, energia- ja vaarallista jätteistä vastaavan nimeäminen ja testamentin vastaanotto, sekä muissa asioissa
yhteisen kirkkoneuvoston koolle kutsuminen.

32 §
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 3/2018 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
19.12.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirjan lailliseksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi.
YKN 6.2.2019/§32
YKN:
Hyväksyttiin esityken mukaisesti.

33 §
Yhteisen kirkkoneuvoston
edustajien valinta seurakuntayhtymän johtokuntiin 20192022

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Johtokuntien johtosääntöjen mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto
valitsee edustajansa kiinteistöasiain, varhaiskasvatuksen, perheasiain, sairaalasielunhoidon, yhteisen palvelun ja yleisen seurakuntatyön johtokuntiin.
Puheenjohtajan esitys:
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Yhteinen kirkkoneuvosto päättää edustajistaan johtokunnissa.
YKN 6.2.2019/§33
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi edustansa johtokuntiin:
kiinteistöasiain johtokunta - Pauli Pajunen
varhaiskasvatuksen johtokunta - Marja Hovi
perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta - Sari Toikka
sairaalasielunhoidon johtokunta - Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen
yhteisen palvelun johtokunta - Martta Hirvikallio ja
yleisen seurakuntatyön johtokunta Arto Varis

34 §
Johtokuntien esimieskirkkoherrat

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan keskiviikkona 23.1.2019 seurakuntayhtymän
johtokuntien kokoonpanot. Kuhunkin johtokuntaan kuuluu myös
esimieskirkkoherra. Johtoryhmän kokouksessa 12/2018 on sovittu,
että esimieskirkkoherruudet jaettaisiin seuraavasti:
Keskusrekisteri (Mika Lehtola)
Kiinteistöasiain johtokunta (Hannu Haikonen)
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta (Mika Lehtola)
Sairaalasielunhoidon johtokunta (Tero Kalpio)
Varhaiskasvatuksen johtokunta (Pentti Berg)
Yhteisen palvelun johtokunta (Juha Eklund): oppilaitostyö, erityisnuorisotyö, erityisdiakonia, yht.kunn.työn ttk, viestintä
Yleisen seurakuntatyön johtokunta (Tero Kalpio): kansainvälinen
vastuu, kulttuuri, ystävyysseurakuntatyö, evankelioiminen, Hehu,
hiljaisuuden viljely, parisuhdetyö, yhteiset tapahtumat (mm. Lumikirkko, Hiekkakappeli)
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esimieskirkkoherruudet suunnitelman mukaisesti
YKN 6.2.2019/§34
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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35 §
Lastenohjaajan anomus lyhennetystä työajasta
36 §
Lastenohjaajan anomus lyhennetystä työajasta
37 §
Lapsivaikutusten arvioinnin
(LAVA) edeistäminen Lappeenrannan seurakuntayhtymän ja
paikallisseurakuntien hallinnossa

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksen johtokunta
on 19.12.2018 pitämässään kokouksessa päättänyt:
--------------------------------Lappeenrannan kaupunki on järjestänyt kuluneena syksynä kolme
LAVA:a käsittelevää koulutusta kaupungintalolla, jonne kokoontui
luottamushenkilöitä, kaupungin valmisteluelimissä työskenteleviä
virkamiehiä sekä järjestöjen edustajia. Kouluttajana toimi Ira
Custòdio Suomen Unicefilta. Viimeinen koulutuksista oli kouluttajakoulutus, jossa valmennettiin osallistujia jalkauttamaan LAVA:a
omien organisaatioittensa päätöksentekoprosessiin.
Koulutusten pohjalta oli havaittavissa, ettei LAVA:n toteuttaminen
ollut systemaattista kaupungin eikä seurakuntahallinnon päätösten
valmisteluprosesseissa.
Uuden YKN:n, seurakuntaneuvostojen sekä johtokuntien tulisi toteuttaa LAVA:a läpileikkaavasti osana päätöksentekoprosessia.
Hanna Holopaisen jäätyä pois varhaiskasvatuksen johtokunnan sekä
YKN:n työskentelystä, uutta LAVA-henkilöä ei ole nimetty. Varhaiskasvatuksen johtaja on tehnyt LAVA-arvioita niitä erikseen
pyydettäessä (liite 4).
Varhaiskasvatuksen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle,
että
1. Uudet luottamushenkilöt ja valmistelevat viranhaltijat koulutetaan LAVA-asiaan esim. valtuustoseminaarin yhteydessä.
Tärkeää on painottaa LAVA:n juridista velvoittavuutta. Kouluttajavaihtoehtoja on useita: hiippakunnallisia, kokonaiskirkon asiantuntijoita tai sitten oman seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksen sekä kasvatuksen pappeja.
2. YKN nimeää yhden jäsenensä LAVA-henkilöksi, joka seuraa
vireille tulevia asioita varhaiskasvatuksen johtajan kanssa
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lasten- ja nuorten edun mukaisesti.
3. Kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto nimeää LAVAvastaavan sekä luottamushenkilöistä että viranhaltijoista.
4. Edellisen toteutuessa LAVA-vastaaviksi nimettyjen viranhaltijoiden tulee saada tietoonsa ko. hallintoelimen asialista
samalla kun päättäjät saavat esityslistan. Tarvittaessa luottamushenkilö ja viranhaltija konsultoivat toisiaan listan LAVAnäkökulmaan liittyen.
5. Paikallisseurakuntien LAVA-viranhaltijat sekä seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksen esimiehet muodostavat tiimin, joka kokoontuu tarvittaessa.
Päätös:

Esityksen mukaan.

--------------------------------Puheenjohtajan esitys:
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto nimeää LAVA-yhteyshenkilön ja antaa Lappeenrannan varhaiskasvatuksen päätöksen tiedoksi seurakuntiin, jotta ne voivat valita LAVAvastaavat.
YKN 6.2.2019/§37
YKN:
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto nimesi LAVA-yhteyshenkilöksi Sirpa Nurkkala-Kilpiäisen ja antaa Lappeenrannan varhaiskasvatuksen päätöksen tiedoksi seurakuntiin,
jotta ne voivat valita LAVA-vastaavat.
38 §
Varhaisiän musiikkikasvattajan
virka

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on
kokouksessaan 19.12.2018 perustanut varhaisiän musiikkikasvattajan viran 1.1.2019 alkaen. Varhaisiän musiikkikasvattaja kuuluu
seurakuntayhtymän yhteisiin työntekijöihin, ja hänen esimiehenään
toimii varhaiskasvatuksen johtokunnan vastuukirkkoherra. Valitusaika viran perustamispäätöksestä päättyi 28.1.2019.
Puheenjohtajan esitys:
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto valitsee valmistelu- ja haastattelutyöryhmän, joka aloittaa rekrytoinnin
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ko. virkaa koskien.
YKN 6.2.2019/§38
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Valmistelu- ja haastattelutyöryhmään nimettiin kirkkoherra Pentti
Berg (puheenjohtaja), varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta sekä luottamushenkilöt Marja Hovi ja Aino Voutilainen.
Työryhmän tehtäväksi annettiin varhaisiän musiikkikasvattajan tehtävänkuvan valmistelu seuraavaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen 27.3.2019.
39 §
Selvitys yhden seurakunnan
mallin eduista ja haitoista

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on
kokouksessaan 23.1.2019 esittänyt Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se käynnistää selvityksen
tekemisen yhden seurakunnan mallin eduista ja haitoista. Selvityksen tekijän tulee olla seurakunnan ulkopuolelta.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän talousjohtaja ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ovat olleet yhteydessä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin kysyen mahdollista tekijää ko. selvitykselle. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli nosti esiin Sami Lahtiluoman nimen. Lahtiluoma työskentelee kehittämiskonsulttina
Kirkkopalvelut ry:ssä. Hän on työskennellyt aiemmin neuvottelijana
myös Kouvolassa, Porvoossa sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rakennemuutoksen selvitysmiehenä. Lisäksi hän on toiminut
Joensuun seurakuntayhtymän laajentumishankkeen pääneuvottelijana.
Talousjohtaja Virtanen ja kirkkoherra Haikonen tapaavat kehittämiskonsultti Lahtiluoman 1.2.2019. Lahtiluoma on antanut suostumuksensa ko. tehtävään.
Puheenjohtajan esitys:
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto valitsee kehittämiskonsultti Lahtiluoman selvittämään edut ja haitat
yhden seurakunnan mallista seurakuntayhtymämalliin verrattuna.
YKN 6.2.2019/§39
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YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti talousjohtaja Kari Virtasen ja
kirkkoherra Hannu Haikosen neuvottelemaan selvityksen tekemisestä.
40 §
Vapaaehtoistyön ja kansainvälisen työn sihteerin virka

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
YKN 20.1.2016/§15
Lappeenrannan seurakuntayhtymän maahanmuuttajatyön sihteeri
on jäänyt eläkkeelle 1.8.2015 alkaen. Lappeenrannan seurakuntayhtymään esitetään perustettavaksi määräaikainen (kolmivuotinen) kansainvälisen vastuun sihteerin projektivirka 1.3.2016 alkaen. YKN on kokouksessaan 28.10.2015 päättänyt esittää maahanmuuttajatyön sihteerin viran lakkauttamista tämän viran perustamisen mahdollistamiseksi.
Virka koostuu kansainvälisen työn koordinoinnista ja kotouttamisen haasteisiin vastaamisesta. Viran tarve, varsinkin kotouttamisen
osalta voi muuttua nopeasti, minkä takia virka on määräaikainen.
Tehtävän tarkoitus, sen pääasiallinen sisältö ja muuta tehtävässä
erityisesti huomioitavaa on koottu tehtävänkuvaukseen.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kansainvälisen vastuun sihteerin
virkaan nuorisotyöntekijä Jari Bergin 14.3.2016 alkaen kolmen
vuoden ajaksi. Tehtävän vaativuusryhmä on 503. Jari Bergille
myönnettiin virkavapautta samaksi ajaksi Lappeenrannan seurakuntayhtymän 3. nuorisotyönohjaajan virasta (sijoituspaikka Lappeen
seurakunta).
Kansainvälisen vastuun sihteerin määräaikainen virka päättyy
14.3.2019. Jos yhteinen kirkkoneuvosto ei tee mitään kansainvälisen vastuun sihteerin virka lakkaa.
Kansainvälisen vastuun sihteerin tehtäväkenttä on laaja.
Maailmojen messut eri seurakuntien kanssa yhteistyössä.
Venäjänkielisten maahanmuuttajien parissa tehtävää työtä.
Seurakunnan koordinaattorina toimiminen. Koordinaattori on ollut
ja johon on oltu yhteydessä EKSO:n maahanmuuttopalveluista yms.
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 sähköpostit koulutuksista, tapahtumista, tiedotteet. Ko.
henkilö pystyy seurakunnassa arvioimaan onko tarpeen jakaa omassa organisaatiossa
 maahanmuuttotyön toimijoiden verkoston kokoukset ( noin
kaksi kertaa vuodessa). Kokouksissa jaetaan mitä kukakin on
tehnyt, mitä on meneillään mistä muidenkin olisi hyvä tietää,
jaetaan ideoita, keksitään uusia jne. Myös ko. toimijalistalla
oleminen (sähköpostit).
 lisäksi; keneen olla yhteyksissä jos tulee tenkkapoo eli
esim. jokin uusi yhdessä ihmeteltävä asia, ilmiö tai signaali
(yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja – ymmärsinkö oikein?)
Ystävyysseurakuntatyö
Vapaaehtoistyö ja tukihenkilöt
 vapaaehtoistyo.fi -sivusto
 miten ja missä tilanteissa seurakunnalta voi löytyä tukihenkilö –
ja keneen olla yhteydessä
 ryhmätoiminnot eri tahojen kanssa yhteistyössä tai omana toimintana tarve nousee, ei välttämättä pelkästään työntekijävoimin ( esim. Konnunsuo, lapsiperheryhmät, maahanmuuttopalveluiden vapaaehtoiset)
 kummitoiminta” -> seurakunnan kummikoulutus, johon voisi
esim. yhdistää tukihenkilötoiminnan osa-alueita ja maahanmuuttotyön osa-alueita. Kummina oleminen vähän aikaa maassa olevalle henkilölle voi sisältää erilaisia asioita kuin perinteinen
kummina toimiminen.
 Tukihenkilönä toimiminen / vapaaehtoisena toimiminen saattaa
olla myös konkreettisia jelppaus-tilanteita eikä välttämättä tarvitse sitoutua kovin pitkäaikaiseen tukisuhteeseen (kännykän
käytön yhdessä opiskelua, television asentamista, postin läpikäymistä jne.)
Jos yhteinen kirkkoneuvosto lakkauttaa kansainvälisen vastuun
sihteerin tehtävän ja tehtävät jäävät tekemättä.
Jos mahdollista kansainvälisen vastuun sihteerin tehtävät jaetaan
Pöytäkirjantarkastajat
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seurakuntiin ja yhtymän muille työntekijöille. Osa tehtävistä voidaan jakaa helposti, mutta jos työtehtäviä lisätään, jotain pitäisi pystyä ottamaan pois. Haasteellisimpina jaettavina töinä ovat koordinaattorina toimimiseen liittyvät ja vapaaehtoistyön koordinointiin
liittyvät tehtävät.
Vastaavan kokoisissa seurakunnissa/seurakuntayhtymissä on Lappeenrannan seurakuntayhtymän kansainvälisen vastuun sihteerin
tehtäviä vastaavissa tehtävissä työntekijä.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
Lappeenrannan seurakuntayhtymään perustetaan vapaaehtoistyön
ja kansainvälisen työn sihteerin virka. Tehtävän vaativuusryhmä on
503. Tehtävänkuvaus liitteenä (tulee ennen kokousta sähköpostilla).
YKN 6.2.2019/§40
YKN:
Keskustelun jälkeen Martta Hirvikallio esitti Kalle Rapin kannattamana, ettei vapaaehtoistyön ja kansainvälisen työn sihteerin virkaa
perusteta.
Asiasta äänestettiin niin, että puheenjohtajan esitys jaa sai 6 ääntä ja
Martta Hirvikallion muutosesitys ei sai 7 ääntä. Liite.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, ettei yhteiselle kirkkovaltuustolle
esitetä vapaaehtoistyön ja kansainvälisen työn sihteerin viran perustamista.
41 §
Jäsenten valitseminen Kiinteistö Oy Saarenkatu 3-5 hallitukseen

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Perinteisesti perustajaseurakunnista Lappee, Lappeenranta, Lauritsala ja Sammonlahti on ollut Kiinteistö Oy Saarenkatu 3-5 hallituksessa jäsen.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto ohjeistaa Kiinteistö Oy Saarenkatu 3-5
yhtiökokousedustajaa henkilövalinnoista hallitukseen.
YKN 6.2.2019/§41
YKN:

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 32

LAPPEENRANNAN
YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO

Pöytäkirja
2-2019

¤

SEURAKUNTAYHTYMÄ

Yhteinen kirkkoneuvosto ohjeisti Kiinteistö Oy Saarenkatu 3-5 yhtiökokousedustajaa Reijo Mustosta henkilövalinnoista hallitukseen.
42 §
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Luottamushenkilöille ei ole ollut selvää ohjetta, miten kokouspalkkioita korvataan ja miten esimerkiksi mahdollisten ansiomenetysten
korvaus hoidetaan.
Tämän takia taloustoimistossa on luonnosteltu esitys Luottamushenkilöiden kokouspalkkiosäännöksi, mitä Lappeenrannan seurakuntayhtymässä noudatetaan sen hyväksymisen jälkeen.
Esityksessä on mukana myös vuosikorvaus yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalle (1200 euroa), yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalle (500 euroa) ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle (500 euroa). Nämä summat korvaisivat heidän työtään siltä osin, kun he edustavat seurakuntayhtymää eri tilaisuuksissa ja joutuvat käymään neuvotteluja johtavien viranhaltijoiden kanssa. Aikaisemmin nämä tehtävät on tehty talkoohengellä ilmaiseksi.
Lopussa on esitys kokouksista maksettavista palkkioista. Palkkioiden suuruuden päättää kirkkovaltuusto vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Lappeenrannan seurakuntayhtymä luottamushenkilöiden palkkiosäännön hyväksymistä.
YKN 6.2.2019/§42
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

43 §
Palkan maksun keskeytys
44 §
Sorvarintie 6 myynti

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Maarit ja Hannu Pesu ovat vuokralla Lappeenrannan seurakuntayh-
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tymän omistamalla tontilla osoitteessa Sorvarinkatu 6, Rno 405-318-5. Tontin pinta-ala on 620 m².
Tontin vuokrasopimus päättyisi 31.12.2020. Tämänhetkinen vuokra on 218,52 euroa vuodessa.
Kirkkovaltuuston 18.4.2018 7§ hyväksymän kiinteistöpoliittisen
ohjelman mukaisesti tontin hinta on määritelty Parkkarilan alueella
30.545 euroa, jos tontti on 1.000 m² ja elinkustannusindeksi pisteessä 1960.
Pesujen tontti on kooltaan 620 m², joten hinnaksi määritellään
18.940,95 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se myy 620 m² kokoisen tontin rek.nro 405-31-8-5 Maarit ja Hannu
Pesulle hintaan 18.940,95 euroa.
Myynti alistetaan kirkkohallituksen virastokollegiolle.
YKN 6.2.2019/§44
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
45 §
Taipalsaaren tonttimyynti

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on Taipalsaarella Hankaluotonimisessä saaressa (831-439-1-9, Rajakangas) kaavoitettuna 5 omarantaista lomarakennuspaikkaa. Näistä kaksi tonttia on vuokrattuina
ja niillä on vuokralaisen omistamat rakennukset.
Pekka Jukka on vuokralaisena toisessa polvessa liitteen mukaisella
tontilla nro 5. Tontti on arvioitettu kokoon 1,2 ha kahdella ulkopuolisella kiinteistövälittäjällä:
Kiinteistömaailma
45.000 euroa
Asuntomesta
45.000 euroa +/- 5%
Pekka Jukka tarjoaa tontista 1,2 ha kokoisena 27.500 euroa ja jos
hän saisi lunastaa koko niemen pään, noin 2,6 ha, niin tarjous olisi
35.000 euroa.
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Jos hinnasta ei päästä yhteisymmärrykseen, voidaan vuokrasopimusta jatkaa erillisellä päätöksellä.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto ei esitä yhteiselle kirkkovaltuustolle määräalan myyntiä tilasta 831-439-1-9, Rajakangas Pekka Jukalle.
YKN 6.2.2019/§45
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
46 §
Varhaiskasvatuksen tilaratkaisu
syyskaudesta 2019 eteenpäin

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti viime kokouksessaan, että varhaiskasvatuksen tilaratkaisu on tehtävä niin, ettei nykyisiä vuokralaisia
irtisanota.
Tämän takia kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen, talousjohtaja Kari
Virtanen, varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa-Liisa PehkonenSuoranta, varhaiskasvatuksen ohjaaja Leena Kinnunen sekä yhteisen
kirkkoneuvoston jäsen Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen kävivät neuvottelun, missä mietittiin uusia vaihtoehtoja toimipaikaksi.
Vaihtoehtoina oli vuokrata tila tai vaihtoehtoisesti Koulukatu 12
katutason sali (käräjäoikeuden sali).
Tutustumiskäynnin jälkeen todettiin, että Koulukatu 12 sali saataisiin pienin muutoksin sopivaksi varhaiskasvatuksen tilaksi. Kiinteistöpäällikkö toteisi, että esitetyt muutokset saadaan tilaan tehtyä.
Näillä muutoksilla kaikki neuvotteluosapuolet olivat tyytyväisiä
esitettyyn ratkaisuun, että varhaiskasvatuksen toimitilana on syyskaudesta 2019 eteenpäin Koulukatu 12 sali.
KJ 23 luku 3 §:n mukainen LAVA (Lapsivaikutusten)-arviointi Varhaiskasvatuksen toimitila-asiaan
Päätöksellä Varhaiskasvatuksen toimintatilasta on merkittäviä LAVAvaikutuksia. Eri ratkaisuvaihtoehdot on punnittava siitä näkökulmasta,
miten lasten ja nuorten (kaikkien alle 18 vuotiaitten) kokonaisvaltainen
hyvinvointi lisääntyy.
Toimipaikan sijainti: Koulukatu 12 -kiinteistöön on hyvät julkiset kulku-
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yhteydet; esim. vauva-taaperokerhojen kävijät voivat hyödyntää hyvin
ilmaisia bussimatkoja. Myös S-market Armadan yläkerrassa on mahdollista pysäköidä auto kahdeksi tunniksi ilmaiseksi. Vauvataaperotoiminnassa on selvästi nähtävissä Keskustan imu: myös yhtymän
uloimmitra seurakunnista tullaan Keskustan (nykyisin Kympin) kerhoihin.
Uusittu tila: Koulukatu 12 -kiinteistöön on toteutettu mittava remontti.
Seurakuntayhtymä voi antaa lapsiperheille sekä varhaiskasvatuksen työntekijöille viestin siitä, että lasten toimintatilaan on satsattu ja heille halutaan antaa uusi, kaunis toimintatila. Esim. uusitut wc-tilat sekä keittiöpiste lisäävät merkittävällä tavalla työskentelymukavuutta. Tilatyöryhmä
teki muutamia korjaus/parannusehdotuksia kerhopisteen toimivuuden
lisäämiseksi, osa niistä oli teknisesti toteutettavissa. Tärkeimpänä kehitystoimenpiteenä pidettiin vesipisteen rakentamista kerhotilan yhteyteen,
mikä luvattiin toteuttaa. Lisäksi pyydettiin kevytrakenteista katosta sisäpihalle lastenvaunujen ja -rattaiden suojaksi, mikä kirjattiin myös tehtäväksi toimenpiteeksi.
Ympäristö: Toimitilaselvityksen yhteydessä kiinteistöpäällikkö selvitti,
onko kaupungin Leikkilä-nimisen kiinteistön piha-aluetta, joka sijaitsee
Koulukatu 12 sisäpihaa vastapäätä, mahdollista käyttää päivä- ja perhekerholaisten ulkoiluun. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista. Kerhopisteen lähistöllä on useita muita leikkipuistoja, joita voidaan hyödyntää
(Lappeen kirkon vieressä, Satamassa sekä Kauppatorin yhteydessä) ja
näin edistää lasten ulkoilu/liikuntatottumuksia.
Toisena vaihtoehtona Koulukatu 12-kiinteistön toimitilalle olisi ollut
vuokrattava tila esim. Valtakadulta (jokin tyhjä liiketila), mutta vuokratilan käyttö olisi ollut taloudellisesti sekä toiminnallisesti haastavaa.

Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy varhaiskasvatuksen toimitiloiksi
syyskaudesta 2019 eteenpäin Koulukatu 12 salin.
YKN 6.2.2019/§46
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
47 §
Kausityöntekijöiden palkkaus

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Henkilöstöasiain johtokunta on kouksessaan laatinut ohjeen kausityöntekijöiden palkkauksesta vuodelle 2019 ja esittää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. Liite
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Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ohjeen kausityöntekijöiden
palkkauksesta 2019.
YKN 6.2.2019/§47
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
48 §
Teleoperaattorin kilpailutus

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän viiden vuoden sopimus matkapuhelinliikenteestä loppui 31.12.2018. Talousjohtaja on omalla
päätöksellään jatkanut sopimusta 3 kuukautta eteenpäin.
Vuotuinen summa matkapuhelinliikenteessä on reilut 46.000 euroa,
jossa on mukana myös päätelaitehankintoja 8.500 euron edestä.
Hankintalain mukaan tämä hankinta on kansalliset rajat ylittävä,
mutta EU-kynnysarvon (60.000-443.000 euroa) alittava hankinta.
Hankintamenettelyt tähän ryhmään kuuluvissa hankinnoissa on
osittain kevennettyjä verrattuna EU- kynnysarvot ylittäviin hankintoihin.
Tähän ryhmään kuuluvissa hankinnoissa hankinta suoritetaan pääsääntöisesti tarjouskilpailuna avointa tai rajoitettua menettelyä
käyttäen.
Viimeksi kilpailutuksen seurakuntayhtymälle on tehnyt erillinen
kilpailuttaja Teletoimisto Matti Koivisto, joka hoiti koko kilpalutusprosessin alusta loppuun. Teletoimisto on nyt lopettanut toimintansa.
KL-kuntahankinnat on kilpailuttanut teleoperaattorit. Lappeenrannan seurakuntayhtymä ei ollut mukana tässä hankinnassa, mutta nyt
on käynnissä selvitystyö saadaanko Lappeenranta mukaan puitesopimukseen kirkkohallituksen kautta.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa määräaikaista sopimusta
DNA:n kanssa kesäkuun 2019 loppuun.
YKN 6.2.2019/§48
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YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa talousjohtaja Kari Virtasen jatkamaan tarvittaessa sopimusta DNA:n kanssa syyskuun 2019
loppuun saakka.
49 §
Tilintarkastuspalveluiden kilpailutus

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien
hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden
varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.
Nykyiset tilintarkastajat tarkastavat vuoden 2018 tilinpäätöksen
keväällä 2019 ja he joutuvat ottamaan kantaa myös tilikauden päättymisen jälkeisiin tapahtumiin, eikä seurakunta näin ollen joudu
olemaan täysin ilman tilintarkastajaa ennen kuin uudet valitaan.
Suurimmissa seurakuntatalouksissa ja seurakuntayhtymissä tilintarkastusyhteisön valitseminen on perusteltua esimerkiksi siitä syystä,
että hallinto, omaisuus ja talous sisältävät usein sellaisia monimutkaisia tilanteita, joissa tilintarkastukselta vaaditaan laajempaa osaamista.
Kirkkohallitus suosittelee, että pienimmissäkin seurakuntatalouksissa tarkastuspäiviä olisi vähintään neljä ja tarkastusajankohtia olisi
vähintään kaksi.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän tarkastajana on toiminut kaudella 2015-2018 KPMG tilintarkastusyhteisö, vastuunalaisena tarkastajanaan Esko Säilä.
Hankintalain mukaan hinta jää alle kansallisen hankintarajan 60.000
euroa yhteensä kaikilta neljältä vuodelta, joten kilpailutus ei ole
välttämätön.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
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jatketaan nykyitä tilintarkastusopimusta KPMG tilintarkastusyhteisö, vastuunalaisena tarkastajana Esko Säilä.
YKN 6.2.2019/§49
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
50 §
Tilikauden tuloksen ennakkotieto ja sijoituskatsaus

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Tilinpäätöksen laatiminen on vielä kesken, mutta jo nyt voidaan
todeta, ettei kuluneena vuotena ole talousarviomäärärahojen ylityksiä.
Taloudellisesti seurakunnalla menee paremmin kuin parina aikaisempana vuotena, vaikka alijäämäinen tulos, vajaa 500.000 euroa,
ei heti niin ensi silmäyksellä näytä.
Toimintatuotot, ilman sisäisiä eriä, ovat noin 25.000 euroa enemmän kuin edellisenä vuotena.
Toimintakulut, ilman sisäisiä eriä, ovat 875.000 euroa vähemmän
kuin edellisenä vuotena.
Toimintakate on parantunut edellisvuodesta näin ollen 900.000
euroa.
Verotulot tipahtivat 259.000 euroa.
Verotuskulut vähenivät 22.800 euroa.
Keskusrahastomaksut pysyivät lähes samoina, lisäkulu 8.700 euroa.
Rahoitustuotot ja –kulut olivat 375.600 heikommat kuin edellisvuotena. Kun rahoitustuotto oli edellisvuonna + 129.800 euroa, tuli
vuonna 2018 tappiota -254.800 euroa.
Näistä tappioista oli realisoituneita tappioita 114.000 euroa. Tämä
tappio syntyi kun sijoitussalkku järjesteltiin uudestaan keväällä
2018. Muu tappio on kirjauksellista tappiota, joka ei ole realisoitunut.
Ilman rahoitusomaisuuden alaskirjauksia tilikauden tulos olisi ollut
vain 125.000 euroa alijäämäinen.

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 39

LAPPEENRANNAN
YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO

Pöytäkirja
2-2019

¤

SEURAKUNTAYHTYMÄ

Kassavarat pienenivät kuluneena vuotena 1.949.400 euroa. Alla
pitkän aikavälin Kumulatiivinen rahoitustulos
Vuosi

2010

rahoitustulos

682 884

1 216 396

-429 278

84 604

1 551 099

kumulatiivinen

682 884

1 899 280

1 470 002

1 554 606

3 105 705

Vuosi

2015

2016

2017

2018

rahoitustulos

239 777

1 111 286

-977 799

-1 949 400

3 345 482

4 456 768

3 478 969

2 608 969

kumulatiivinen

2011

2012

2013

2014

Liitteenä alustava tuloslaskelma vuodelta 2018 ja realisoituneista
tappioista laskelma. Lisäksi mukana myös verotuloseuranta vuodelta 2018.
Talousjohtaja toivoo yhteisen kirkkoneuvosto keskustelevan tulevaisuuden sijoituksista, kun Kaislarannan tonttimyynnistä tulee varoja.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto kirjaa tiedoksi talousjohtajan taloudellisen tilannekatsauksen.
YKN 6.2.2019/§50
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto kirjasi tiedoksi talousjohtajan taloudellisen tilannekatsauksen.
51 §
Ympäristö-, energia- ja vaarallista jätteistä vastaavan nimeäminen

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on vireillä kirkon ympäristödiplomin haku.
Ympäristödiplomin saaminen edellyttää, että seurakuntayhtymässä
on nimetty ympäristövastaava, energiavastaava ja vaarallisista jätteistä vastaava henkilö.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ympäristövastaavaksi talousjohtaja Kari Virtasen, energiavastaavaksi kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkusen ja vaarallisista jätteistä vastaavaksi työnjohtaja Mika Puusti-
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sen.
YKN 6.2.2019/§51
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
52 §
Testamentin vastaanotto

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakunnan diakoniatyölle on jätetty testamentilla
osuus kuolinpesästä. Perukirjoitus pidettiin Osuuspankilla 4.2.2019
ja seurakuntayhtymää edusti tilaisuudessa Ari Tuomikoski valtakirjalla. Osuuspankin lakimies ilmoitti seurakuntayhtymän osuuden
pesästä olevan 50-60.000 euroa.
Testamentilla ei ole täsmentävää merkintää mihin diakoniatyön
kohteeseen varat tulee käyttää, eikä myöskään mitään merkintää
seurakuntayhtymän velvoitteista mikäli testamentti otetaan vastaan.
Perukirja sekä testamentti ovat nähtävissä kokouksessa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää ottaa esitetyn testamentin vastaan
vainajan tahdon mukaisesti seurakuntayhtymän diakoniatyölle.
YKN 6.2.2019/§52
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

53 §
Muut mahdolliset asiat

1. Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli esityslistojen toimittamisesta kokousedustajille.
Päätettiin hankkia halukkaille tabletit (9 kpl). Kokouskutsut
esityslistoineen lähetetään henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin (yhdelle hankitaan seurakuntayhtymän sähköpostiosoite)
Esityslistat lähetetään edelleen salasanalla suojattuna.
Mahdollista asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa selvitetään.

54 §
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Saapuneet pöytäkirjat

1. Talousjohtajan päätöspöytäkirjat 1-2019 Ristikankaan suunnittelijoiden valitseminen, 2-2019 Lupa alivuokralaisen ottamiseen liikehuoneistoon määräajaksi, 3-2019 Kaislarannan
tonttien välityspalveluiden osto
2. Lappeen srk-neuvosto 1-2019
3. Lauritsalan srk-neuvosto 1-2019
4. Lappeenrannan srk-neuvosto 1-2019
5. Varhaiskasvatuksen johtokunta 6-2018
6. Yhteisen palvelun johtokunta 1-2019
7. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 1-2019
8. Sairaalasielunhoidon johtokunta 1-2019

55 §
Tiedoksi

56 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

SEURAKUNTAYHTYMÄ

1. Helmi Pusan testamenttirahaston käyttöselvitys 2018
2. Tilastotietoja

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n §
24 mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.09

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 8.2.2019

____________________________________________
Hannu Haikonen
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 2 / 2019 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa
/
2019

___________________________________________
Elina Heiro

_____________________________________________
Martta Hirvikallio
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Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 11.2.–25.2.2019, minkä todistan
Lappeenrannassa

¤

/

2019

_____________________________________________
Kari Virtanen
vt talousjohtaja
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