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YKV:n puheenjohtaja
YKV:n varapuheenjohtaja
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yhteisten työmuotojen edustaja
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Poissa

Erämo Antti
Rapi Klle
Berg Pentti

Käsiteltävät asiat:
58 §
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.
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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."
Pj:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
YKN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen sekä totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
59 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Matti Matikainen ja Petteri Myllynen.
Pj:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Matikainen ja Petteri Myllynen.
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Pj:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Kohtaan §73 lisäasiaksi
virkavapaa-anomus.

61 §
Nuorisotyöntekijän määräaikaisen viran täyttäminen

Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 10/2016 § 185 Lappeenrannan seurakuntaneuvostolle luvan täyttää Lappeenrannan seurakuntayhtymän 5. nuorisotyöntekijän viran, sijoituspaikka Lappeenrannan seurakunta.
Lappeenrannan seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti täyttää ko.
viran projektiluonteisesti kolmeksi vuodeksi. Tehtävään kuuluu
nuorisotyönohjaajan tehtävien lisäksi diginuorisotyö Lappeenrannan seurakunnassa. Lappeenrannan seurakunnan nuorisotiimi on
yhdessä kirkkoherran kanssa laatinut tehtävänkuvan diginuorisotyönohjaajan viralle.
Lappeenrannan seurakuntaneuvosto haastatteli kahdeksan virkaa
hakeneen joukosta Lauri Tirrosen, Ville Armisen ja Janne Pehkosen ja kutsui haastatteluun Heidi Jääskeläisen. Keskustelun päätteeksi äänestyksessä ääniä saivat Janne Pehkonen 7 ääntä ja Ville
Arminen 5 ääntä.
Lappeenrannan seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Lappeenrannan seurakuntayhtymän 5. nuorisotyönohjaajan virkaan (sijoituspaikka Lappeenrannan seurakunta), projektiluonteisesti kolmeksi vuodeksi Janne Pehkosen ja varalle Ville
Armisen. (liite)
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Lappeenrannan seurakuntayhtymän 5. nuorisotyönohjaajan virkaan (sijoituspaikka Lappeenrannan seurakunta) Janne Pehkosen ja varalle Ville Armisen. Tehtävä
on kolmen vuoden projekti ajalle 16.3.2017-15.3.2020.
YKN 29.3.2017/§61
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Koska Matti Mäkirinnan jäsenyys yhteisessä kirkkoneuvostossa on
päättynyt, on hänen tilalleen valittava uusi henkilö yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi yhteisen palvelun johtokuntaan.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee edustajansa yhteisen palvelun
johtokuntaan.
YKN 29.3.2017/§62
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi edustajakseen yhteisen palvelun
johtokuntaan Ilpo Sientolan.

63 §
Seurakuntarajojen tarkistus
Lappeenrannan seurakuntayhtymän sisällä

Sammonlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto on jo kauan kantanut huolta Lappeenrannan länsialueella -ja siellä erityisesti Ruoholammen asuntoaluetta koskien- seurakuntarajojen keinotekoisesta kulusta. Monet Sammonlahden seurakunnan työntekijöiden
ja seurakuntaneuvoston jäsenten kohtaamat kirkkomme jäsenet
ovat epätietoisia ja hämmentyneitä seurakuntarajan kulusta erityisesti Ruoholammella. Asia aiheuttaa epäselvyyttä seurakuntaan
kuulumisessa ja siitä johtuvissa asioissa kyseisen alueen ihmisissä.
Seurakuntaneuvosto kävi perusteellisen keskustelun seurakuntaneuvostoon tuodusta seurakuntarajojen tarkistusaloitteesta. (liite)
Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että yhteinen kirkkoneuvosto esittää asian viemistä
yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja lähetettäväksi Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulin käsittelyyn.
Seurakuntaneuvosto perusteli päätöstään seuraavilla näkökohdilla:
1. Seurakuntarajojen muutoksen avulla voidaan oleellisesti selkeyttää seurakuntien rajojen kulkua. Sammonlahden seurakuntaneuvostolla on runsaasti kokemuksia seurakuntalaisten epätietoisuudesta asian suhteen.
2. Lappeenrannan seurakuntayhtymän voimassa olevan strategian
mukainen painopiste vuosille 2017-18 on ”Seurakunnan jäsenyyteen kutsuminen ja jäsenyyden vahvistaminen.”
Seurakuntaneuvoston näkemyksen mukaan hallinnolliset rajat eivät saisi olla luonnollisen seurakuntayhteyden esteenä ja hämärtämässä seurakuntajäsenyyden hahmottumista.
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3. Vuoden 2015 piispantarkastuksen loppulausunnossa (Lappeenrannan seurakuntayhtymän ja seurakuntien piispantarkastus 20.5.–
19.11.2015 / Johtopäätökset) piispa ja tuomiokapituli ottavat esiin
seurakuntarajojen tarkistamisen tärkeyden:
”Tulevaisuudessa olisi tarpeen myös arvioida tarvetta seurakuntarajojen muuttamiseen seurakuntalaisten luontaisten yhteyksien mukaiseksi (esimerkiksi Ruoholammen alue) heitä itseään kuullen.”
4. Lappeenrannan kaupungin suunnittelussa Länsialue ja Sammonlahti tarkoittavat yleisesti samaa. Tästä lähtökohdasta mm. tuleva
suurkoulu ja sen yhteyteen keskittyvät toiminnot (suuri päiväkoti,
kirjasto, liikuntatilat) palvelevat koko aluetta asettamatta rajaa
Sammonlahden ja Ruoholammen alueiden välille.
Seurakuntaneuvosto piti tärkeänä laajempaakin seurakuntarajojen
kulkua selkeyttävää keskustelua mahdollisesti perustettavan työryhmän organisoimana. Samoin seurakuntaneuvosto korosti päättäjien yhteistä vastuuta huolehtia siitä, ettei rajojen muutoksen
vuoksi Lappeen seurakunnan toimintaedellytyksiä muualla sen
alueella perusteettomasti heikennetä.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelun Sammonlahden seurakuntaneuvoston esityksen pohjalta ja valitsee työryhmän valmistelemaan asiasta käytävää laajempaa keskustelua ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä.
Työryhmään esitetään aloitteen tekijä Antti Erämo, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Pöyhönen sekä seurakuntayhtymän jokainen seurakuntaneuvosto nimeää yhden jäsenen kustakin
seurakunnasta.
YKN 29.3.2017/§63
YKN:
Keskustelun jälkeen Marja Hovi esitti Ilpo Sientolan kannattamana,
ettei tässä vaiheessa perusteta työryhmää selvittämään seurakuntarajojen tarkistuksia.
Asiasta äänestettiin niin, että puheenjohtajan pohjaesitys jaa sai 9
ääntä ja Marja Hovin muutosesitys ei sai 4 ääntä. Liite
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita työryhmän selvittämään
seurakuntarajoja Lappeenrannan seurakuntayhtymän sisällä puheenjohtajan esityksen mukaisesti.
Marja Hovi ja Ilpo Sientola jättivät asiasta eriävän mielipiteen. Liite
Pöytäkirjantarkastajat
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Lappeenrannan seurakuntayhtymän avoinna olleeseen talousjohtajan tehtävään tuli määräaikaan mennessä 19 hakemusta.
Haastattelutyöryhmä (Juha Eklund, Ilkka Pöyhönen, Marja Hovi,
Ahti Manninen, Unto Kiljunen ja Jussi Korpinen) valitsi haastatteluihin hakemusten perusteella viisi hakijaa, jotka haastateltiin 19.
ja 20.2. Viidestä haastatellusta kolmen tausta oli seurakuntataloudessa, yhden valtionhallinnossa ja yhden suuren julkisen työnantajan palveluksessa. Haastatteluissa kiinnitettiin huomiota hakuilmoituksessa mainittuihin asioihin sekä kokemukseen, seurakunnan
hallinnon ja talouden tuntemukseen sekä hakijan antamaan vaikutelmaan omasta persoonastaan. Haastatteluissa oli paikalla hakijoiden testaajaksi valitun Psyconin edustaja Paula Holtari. Haastatteluista valittiin testeihin talouspäällikkö Laura Hiltunen, elinkeino-,
työvoima- ja osaaminen -vastuualueen johtaja Satu Mäkelä ja talousjohtaja Kari Virtanen.
Psyconin johtajatestissä painotettiin hakuilmoituksessa mainittuja
talousjohtajan vastuulla olevia asioita; taloushallinnon tuntemus ja
johtaminen, esimiestoiminta, yhteistyökyky ja vuorovaikutustaidot. Lisäksi testattiin muutosjohtajuutta, paineensietokykyä ja
henkilökohtaisia kehittymisedellytyksiä.
Haastattelutyöryhmä kävi 16.3 läpi johtajatestien tulokset Psyconin edustajien kanssa. Psycon suositteli testin ja sen pohjalta laaditun arvioinnin perusteella tehtävään Kari Virtasta. Haastattelutyöryhmä kävi keskustelun. Esityksestä päätettäessä Jussi Korpinen ei
ollut kokouksessa läsnä, mutta hän ilmaisi kantansa valintaan. Hänen esityksensä oli sama kuin muunkin haastattelutyöryhmän.
Haastattelutyöryhmä teki esityksensä siitä, että yhteinen kirkkoneuvosto esittäisi yhteiselle kirkkovaltuustolle Lappeenrannan
seurakuntayhtymän talousjohtajaksi valittavaksi Kari Virtasen Savonlinnasta.
Liitteet (hakuilmoitus, yhteenveto hakijoista ,talousjohtajan johtosääntö). Työryhmän muistio jaetaan kokouksessa.
Testiyhteenveto on henkilöstöpäälliköllä ja niihin asiakirjoihin on
mahdollista tutustua virka-aikana hänen luonaan. Asiakirjat ovat
esillä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää haastattelutyöryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee Lappeenrannan seurakuntayhtymän
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uudeksi talousjohtajaksi 1.3.2018 alkaen Kari Virtasen Savonlinnasta.
Uusi talousjohtaja aloittaa edeltäjänsä lomien vuoksi virassa viransijaisena 1.9.2017 alkaen, josta alkaa myös 6kk:n koeaika. Ennen
viran vastaanottamista valitun on esitettävä lääkärintodistus. Kehittämiskeskustelun talousjohtajan kanssa käy yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Uuden talousjohtajan palkkaus on KirVESTES Liite 7, J50 ja nykyisen talousjohtajan palkkauksen mukainen.
YKN 29.3.2017/§64
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
65 §
Lappeenrannan seurakunnan
diakonian viranhaltijan virkavapausanomus

Lappeenrannan seurakuntayhtymän diakonian viran (sijoituspaikka
Lappeenrannan seurakunta) haltija, diakoni Hanna Korkalainen, on
anonut opintovapaata ajalle 1.6.–31.10.2017. Liite.
Lappeenrannan seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt ja
myöntänyt opintovapaan sekä nimennyt sijaiseksi Tuija Tiaisen.
Koska virka on seurakuntayhtymän kuuluu asia kuitenkin yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Lappeenrannan seurakunnan
seurakuntaneuvoston päätöksen mukaisesti diakoni Hanna Korkalaiselle hänen anomansa opintovapaan ja nimeää sijaiseksi Tuija
Tiaisen.
YKN 29.3.2017/§65
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

66 §
Anomus määräalan vuokraamisesta

KL14luku 4§
….kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava
tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.
Tiina ja Mikko Ruuska haluaisivat vuokrata Myllärinmäeltä karttaan merkityn, noin 4.000 m2 määräalan enintään kymmeneksi
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vuodeksi. Tarkoituksena heillä olisi saada lisälaidunmaata hevosilleen.
Seurakuntayhtymä omistaa rek.nro 5:20 maa-alueen, joka on kahtena osana. Anottu alue rajoittuu hakijoiden tonttiin.
Liitteenä anomus ja kartta.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Tiina ja Mikko Ruuskalle vuokrataan karttaan merkitty
määräala, noin 4.000 m2. Vuokra-aika on 1.5.2017-30.4.2022.
Vuokran suuruus on 300 euroa/vuosi. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin /1951=100) indeksipisteeseen 1914
(=perusindeksi 2017) siten, että vuokraa korotetaan vuosittain
toukokuun alusta niin monella prosentilla perusvuokrasta, kuin
edellisen vuoden tammikuun elinkustannusindeksi on perusindeksiä suurempi. Indeksin laskiessa vuosivuokraa ei alenneta. Ensimmäinen vuosivuokran tarkistus on vuonna 2018. Indeksi käytössä sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa lakia.
YKN 29.3.2017/§66
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
67 §
Esitys tontin vuokrasopimuksen
jatkamisesta

KL 14 luku 4 § 2 mom
Muun kiinteistön luovuttaminen
….”Kirkkomaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista
koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos
vuokra-aika on yli 10 vuotta.”
Teemu Partanen on vuokrannut asuintontin Ilmarisenkatu 52,
53300 Lappeenranta ja tontinvuokrasopimus on tehty 1.6.198731.5.2017. Tontti on 929,5 m2 ja tämän hetkinen vuokra on
236,05 euroa/vuosi.
Vuokralainen esittää tontille uutta vuokrasopimusta.
Tontille laaditaan uusi 30 vuoden vuokrasopimus ajalle 1.6.201731.12.2047. Lisäksi vuokraan lisätään vuotuinen kiinteistövero
tmv. kustannuserä.
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Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Teemu Partaselle vuokrataan Imarisenkatu 52 tontti
929,5 m2, joka sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Lapveden kaupunginosassa Rkn 405-035-0158-0013-6. Vuokrasopimus laaditaan uusin vuokraehdoin 1.6.2017 alkaen,
-vuokra-aika on 1.6.2017 – 31.12.2047
-tontin vuosivuokra elinkustannusindeksi 1951 = 100 indeksipisteessä 1914 (tammikuu 2017) on 942,65 euroa,
-tontin vuosivuokraa korotetaan vuosittain elinkustannusindeksin
muutoksen mukaisesti, kuitenkin siten, ettei vuosivuokraa alenneta indeksin laskiessa,
-vuokra on maksettava kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä,
-maksamattoman vuokran tai sen osan viivästyskorko on sen mukainen kuin laki kultakin vuodelta määrää,
-vuosi vuokraan lisätään verottajan vuosittain erikseen vahvistama
kiinteistövero tmv. maksu
-asia esitetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
YKN 29.3.2017/§67
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
68 §
Kalervonkatu 78 tontin ostotarjous

KL 14 luku, 4 §, 1 mom., "Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee
seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta
luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
KL 9 luku, 3 §:ssä todetaan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta
"Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston
jäsenistä sitä kannattaa..."
Lappeenrannan seurakuntayhtymä on vuokrannut asuintontin ajaksi 1.1.1996 – 31.12.2026. Tontti sijaitsee osoitteessa Kalervonkatu
78, 53100 Lappeenranta ja on suuruudeltaan 786,8 m2.
Vuokralaiset Antti Leppänen ja Kaisa Talka-Leppänen ovat tehneet
tontista ostotarjouksen, liite.
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Kohteesta on pyydetty arvio Kiinteistömaailma Tehonelikko Oy
LKV:lta sekä SKV Kiinteistönvälitys Oy:ltä.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hylätä ostotarjouksen, koska
saadut arviohinnat ko. tontin arvosta poikkeavat tarjotusta merkittävästi.
YKN 29.3.2017/§68
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
69 §
Tuumanninhatun vuokrasopimuksen uusiminen

Juhani ja Soile Vepsäläinen anovat Tuumanninhatun vuokrasopimuksen jatkamista neljällä vuodella.
Anomus koskee Tuumanninhatussa olevaa määräalaa (noin 600
m2) vapaa-ajanviettopaikaksi.
Lappeenrannan seurakuntayhtymä on päättänyt aiemmin vuokrata
saaren ajaksi 1.8.2015-31.7.2017 (ykn 5/2015 §120). Vuosivuokra
on ollut 350 euroa.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa vuokrasopimusta Juhani ja
Soile Vepsäläisen kanssa ajaksi 1.8.2017-31.7.2021, vuosivuokra
on 350 euroa, muutoin entisin ehdoin.

YKN 29.3.2017/§69
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
70 §
Vuosilomat

Henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen
36 pv
3.7.-30.7. 20 pv jää 16 pv
Hautaustoimenpäällikkö Jukka Nikunen
38 pv (kertynyt 1.4.2016-31.3.2017)
5.7.-4.8.2017 23 pv
17.8.-18.8.2017 2 pv, jää 13 pv
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Kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen
38 pv (kertynyt 1.4.2016-31.3.2017)
5.-18.6.2017 10 pv
7.-13.8.2017 5 pv
2.-10.10.2017 7 pv, jää 16 pv
Talousjohtaja Irmeli Hakkarainen
24.8.-16.10.2017 38 pv (kertynyt 1.4.2016-31.3.2017)
17.10.2017-14.1.2018 60 pv säästövapaita
15.1.-28.2.2018 33 pv (kertynyt 1.4.2017-28.2.2018)
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosilomat lomaanomuksen mukaisesti.
YKN 29.3.2017/§70
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
71 §
Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta
2016

Taloussääntö 22 §
Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät sekä luettelot ja selvitykset.
Tasekirja, jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään
pysyvästi. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sidotaan tasekirjan
tavoin ja säilytetään säädetyn ajan. Tilintarkastuskertomus liitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja
talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.
KJ 15:9,3 Seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä
Kkh yleiskirje 38/2008 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laadinta
Kkh yleiskirje 23/2006 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän konsernitaseen laatiminen
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Lappeenrannan seurakuntayhtymän toteutuneet toimintakulut
olivat 13.2 milj. euroa ja toimintatuotot 1.9 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 134 tuhatta euroa. Investointien bruttomenot olivat 165 tuhatta euroa, käyttöomaisuuden myyntitulot
1.888,75 euroa ja poistot 1.1 milj. euroa. Kirkollisveroja kertyi
11.7 milj. euroa, yhteisöveroja 247 tuhatta euroa ja valtionapua 1.4
milj. euroa. Tuloslaskelma osoittaa tilikauden tulokseksi -400 tuhatta euroa ja taseen loppusumma per 31.12.2016 on 32.1 milj.
euroa sisältäen toimeksiantojen varoja 4.7 milj. euroa.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tulos per
31.12.2016 on 106.359 euroa ylijäämäinen ja taseen loppusumma
on 4.7 milj. euroa.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Lappeenrannan seurakunta- yhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen ja esittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilikauden alijäämä
400.093,92 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille
ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston ylijäämä 106.359,38 euroa siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille Lappeenrannan seurakuntayhtymän vuoden 2016
toiminnan ja talouden osalta. Tilinpäätös allekirjoitetaan ja luovutetaan tilintarkastajille tarkastettavaksi.
YKN 29.3.2017/§71
YKN:
Tilinpäätös hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Kokous keskeytettiin tilinpäätöksen allekirjoituksen ajaksi.
72 §
Irtisanoutuminen

Lappeenrannan seurakuntayhtymän talousjohtaja Irmeli Hakkarainen irtisanoutuu virastaan 1.3.2018 lukien siirtyäkseen eläkkeelle.
Liite.
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Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se myöntää Irmeli Hakkaraiselle eron talousjohtajan virasta
1.3.2018 lukien hänen siirtyessään eläkkeelle.
YKN 29.3.2017/§72
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
73 §
Virkavapaa-anomus

Viestintäpäällikkö Marinella Ruutu on anonut 31.3.2018 asti
myönnetyn opintovapaan keskeyttämistä ja virkavapaata viestintäpäällikön virasta ajalle 20.3.2017 -15.2.2018. Liite.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Marinella Ruudulle opintovapaan keskeytyksen sekä virkavapaan ajalle 20.3.2017-15.2.2018.
YKN 29.3.2017/§73
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

74 §
Muut mahdolliset asiat
75 §
Saapuneet pöytäkirjat

Ei ollut.

1.
2.
3.
4.

Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 2 ja 3-2017
Lauritsalan seurakuntaneuvosto 1, 2 ja 3-2017
Sairaalasielunhoidon johtokunta 1-2017
Sammonlahden seurakuntaneuvosto 1-2017

YKN: Merkittiin tiedoksi
76 §
Saapuneet kirjeet

1. Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2017 lausunto maahanmuuttajan kasteesta
2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/2017 työsuhteisten koeaika pitenee, irtisanotun takaisinottovelvoitteen
kesto lyhenee ja pitkäaikaistyöttömän voi palkata määräaikaiseksi
3. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A4/2017 työnanta-
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jalle velvollisuus tarjota työllistymistä edistävää koulutusta
sekä järjestää työterveyshuolto irtisanotulle
Naapurin kuuleminen, Saimaantie 89 Joutseno
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A5/2017 kirkon yhteistoimintasopimus ja kirkon luottamusmiessopimus – täydentäviä soveltamisohjeita
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 6.3.2017, kuulutus
ympäristöluvan lupamääräyksen muutoshakemuksesta
Lappeenrannan kaupunki, Koulukatu 14, asemakaavan ja
tonttijaon muutos
Kemira Chemicals Oy, voimajohdosta tutkimuslupapäätös
Fingrid 3.3.2017, johtoalueen raivaus

YKN: Merkittiin tiedoksi
77 §
Tiedoksi

1. Verotulot 1.1.-28.2.2017, talousarvion toteutuminen
srky/hhr 1.1.-28.2.2017
2. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 4/2017, vapautus hautausmaksusta
YKN: Merkittiin tiedoksi

78 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n
§ 24 mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset
Lappeenrannassa 30.3.2017

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 3 / 2017 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Lappeenrannassa

/

2017

___________________________________________
Matti Matikainen

_____________________________________________
Petteri Myllynen

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 3.4. – 18.4.2017, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2017

_____________________________________________
Irmeli Hakkarainen
talousjohtaja
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