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Matikainen Matti
Myllynen Petteri
Mäkirinta Matti
Rapi Kalle
Savolainen Katri
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jäsen
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jäsen
jäsen
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jäsen
varajäsen
jäsen
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Berg Pentti
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kirkkoherra, Lappeenrannan srk
kirkkoherra, Joutsenon srk, saapui
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kiinteistöpäällikkö, kutsuttuna,
poistui klo 18.00 § 234 jälkeen
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Puolakka Helena
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Käsiteltävät asiat:
211 §
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."
Pj:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
YKN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen sekä totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

212 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos
kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Päivi Kangaspunta ja Päivi LaaksoKuivalainen.
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Pj:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Päivi Kangaspunta ja Matti Matikainen.
213 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksin. Käsitellään §
216 jälkeen Lauritsalan kirkkokorttelin rivitalon asemakaavan muutoksen täsmentäminen ja kohdassa muut asiat Matti Mäkirinnan kysymys rakennekeskustelusta.

214 §
Hautainhoitorahaston hautojen hoitohinnat vuodelle 2016

”Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat
muut maksut kuin hautapaikkamaksut” YKNOS 9§.
”Haudan hoitomaksu määrätään siten, että maksettu pääoma ja sen
korot yhteisesti vastaavat hoitokustannuksia sovitulta ajalta. Kustannuksiin sisällytetään myös työnjohdon ja rahaston hallinnon aiheuttamat menot.” HHR:n säännöt 3 §.
Kesähoitohintoja esitetään korotettavaksi yhden paikan osalta 4 - 5%,
muilta osin ei korotusta.
Pitkäaikaisia hoitohintoja ei esitetä korotettavaksi.
Peruskunnostushintoja esitetään korotettavaksi 3,5 – 5,2 % haudan
leveydestä riippuen. Kivien oikaisun hintaa esitetään korotettavaksi
5,2 %, reunakiven oikaisua 4,6 % ja kesäkastelua 4,7 %. Kukkien kesähoitohintoihin esitetään 3,4 – 5,6 %:n korotusta.
Uutena hinnastoon on lisätty kolme kukkaryhmää, joilla on ns. pakettihinta.
Liitteenä esitys vahvistettaviksi maksuiksi.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hautojen hoitohinnat vuodelle
2016 liitteen mukaisesti
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YKN 28.10.2015/§214
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
215 §
Hautapaikka- ja toimenpidehinnasto vuodelle 2016

”Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat
muut maksut kuin hautapaikkamaksut” YKNOS 9 §. Hautapaikka
sisältää yhden tai useamman päällekkäisen hautasijan (hautaustoimen
ohjesääntö 3 § 1 mom).
Hautaustoimi on annettu ev.lut. kirkon hoidettavaksi ja kustannukset
tulisi kattaa 1.1.2016 alkaen valtion avustuksella. Nykyinen yhteisövero ei nykyään riitä kattamaan seurakuntien yhteiskunnallisesti
merkittävien tehtävien kustannuksia. Siksi hautapaikkojen hinnan
määrittämisessä tulee ottaa huomioon palvelun tuottamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset. Hautapaikan hinta on kaikille lappeenrantalaisille sama riippumatta kirkon jäsenyydestä.
Lappeenrantalaisten ja ulkopaikkakuntalaisten arkkuhautapaikkojen
hintaa on korotettu 20 % sekä uurnahautapaikkojen hintoja on korotettu 10 %.
Toimenpidehintoja on kustannusten nousun mukaisesti korotettu 10
% niin lappeenrantalaisten kuin ulkopaikkakuntalaisten osalta.
Hautaoikeuden jatkamisen osalta hintaa ei esitetä korotettavaksi.
Lappeenrantalaisilta, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä ja ulkopaikkakuntalaisilta perittävää kappelin vuokraa esitetään nostettavaksi
64 eurosta 200 euroon. Ulkopaikkakuntalaisilta perittävää kylmätilojen/säilytystilojen vuokraa esitetään korotettavaksi 10 %.
Hinnastossa ”nimikilpi uurnapuistoon” hinta on hautausmaakohtainen
johtuen nimikilpien materiaalieroista sekä eri kokoluokista ja näihin
hintoihin esitetään 10 % korotusta.
Hintoja on tarkistettu siten, että ne olisivat linjassa Kirkkohallituksen
antamien suositusten mukaisesti eli maksuja määrättäessä ne pyrittäisiin saamaan palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
tasolle. Hintojen korotuksilla on myös tarkoitus ohjata hautausten
siirtymistä enemmän uurnahautauksiin.
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Tavoitteena on, että hautaustoimen bruttokustannuksista tulisi kattaa hautapaikoista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista perittävillä
maksuilla noin 20-25%.
Liitteenä esitys vahvistettaviksi maksuiksi.
Tj:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hautaustoimen toimenpidehinnaston vuodelle 2016 liitteen mukaisesti.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
vahvistettavaksi hautapaikkamaksut vuodelle 2016 liitteen mukaisesti.
YKN 28.10.2015/§215
YKN:
Keskustelun jälkeen Juha Eklund esitti, että kappelin vuokrassa käytettäisiin kolmeportaista järjestelmää eli seurakuntaan kuuluvilta
ulkopaikkakuntalaisilta perittäisiin kappelinvuokraa 64 € ja kaikilta
seurakuntaan kuulumattomilta 200 €. Lappeenrantalaisilta seurakunnan jäseniltä kappelin vuokraa ei peritä.
Asiasta äänestettiin niin, että talousjohtajan pohjaesitys jaa ei saanut
yhtään ääntä ja Juha Eklundin muutosesitys sai 12 ääntä, yksi edustaja äänesti tyhjää. Liite.
Muutoin hinnastot hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
216 §
Tila- ja tarjoiluhinnasto vuodelle 2016

”Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat
muut maksut kuin hautapaikkamaksut” YKN ohjesääntö 9§.
Tilahinnasto sisältää seurakuntayhtymän toimitilojen vuokrat ulkopuolisille käyttäjille (alv 24 %). Hintoja ei esitetä korotettaviksi.
Tarjoiluhinnasto sisältää sekä oman käytön (alv 0 %) että ulkoisen
käytön (alv 10 %, 14 % ja 24 %).
Sisäisiä hintoja ei ole korotettu.
Hinnasto sisältää myös erillisen ohjeen seuraavista asioista;
tilaukset kirjallisina
peruutukset kirjallisina
peruutusveloitukset, normaalikausi ja sesonkikaudet
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Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä
1. tilahinnaston vuodelle 2016 liitteen mukaisena
2. tarjoiluhinnaston vuodelle 2016 liitteen mukaisena.
YKN 28.10.2015/§216
YKN:
Tarjoiluhinnastossa ollut merkintä ”Valmistuskeittiönkäyttö sallittu
vain henkilökunnalle” aiheutti keskustelua ja kysymyksiä. Keskustelun jälkeen Antti Erämo esitti Martta Hirvikallion kannattamana, että
asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Asiasta äänestettiin niin, että talousjohtajan pohjaesitys jaa ei saanut
yhtään ääntä ja Antti Erämon muutosesitys ei sai 13 ääntä. Liite.
Tila- ja tarjoiluhinnasto palautettiin uudelleen valmisteluun.
217 §
Lauritsalan kirkkokorttelin
rivitalon asemakaavan muutoksen täsmentäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 17.10.2012/§211 päättänyt käynnistää rivitalon kohdan asemakaavan muutoksen. Tarkoitus oli tuolloin tehdä tontista vuokrasopimus Lappeen Ikihonka Oy:n
kanssa. Muodostettava tontti oli tarkoitus muodostaa sosiaalista
asumista varten.
Kaavaprosessin edetessä olisi kuitenkin tarkoituksenmukaisinta
muodostaa AK tontti ja kirjata vuokrasopimukseen maininta käyttötarkoituksesta ”senioritalot”. Vuokrasopimus laadittaisiin aikanaan
Asuntopalvelu Oy:n kanssa.
Ramboll Finland Oy on laatinut osallistumis- ja arviointisuunnitelman
asemakaavan muutoksesta, liitteenä.
Kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen esittelee suunnitelmaa kokouksessa.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että aiempaa päätöstä muutetaan
siten, että vuokrasopimus tullaan laatimaan Asuntopalvelu Oy:n
kanssa ja vuokrasopimukseen tulee maininta käyttötarkoituksesta
”senioritalot”. Kaavamerkinnäksi valmistellaan AK.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy asemakaavan muutoksen
liitteenä olevan suunnitelman mukaisena.
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YKN 28.10.2015/§217
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
218 §
Joutsenon seurakunnan I kappalaisen viran lakkauttaminen

Joutsenon seurakunnan I kappalainen on siirtynyt kesän 2015 aikana
eläkkeelle. Seurakuntaneuvosto (7/2015 §89) on henkilöstöstrategian mukaan arvioinut viran tulevaisuutta toiminnan ja taloudellisten
resurssien näkökulmista. Seurakunnassa on myös käyty henkilöstön
kanssa yt-toiminnan mukainen keskustelu asiasta.
Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja sen kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle Joutsenon seurakunnan I kappalaisen
viran lakkauttamista 1.1.2016 alkaen.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
Joutsenon seurakunnan I kappalaisen virka lakkautetaan 1.1.2016
alkaen.
YKN 28.10.2015/§218
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

219 §
Joutsenon seurakuntaan perustettava 50% seurakuntapastorin virka

Joutsenon seurakuntaneuvosto on keskustellut (7/2015 §90) seurakuntatyön tarpeista ja taloudellisista resursseista. Toiminnan tarpeen
mukaisena ja samalla taloudellisesti kestävänä ratkaisuna seurakuntaneuvosto esittää lakkautettavan kappalaisen viran tilalle perustettavaksi Joutsenon seurakuntaan uusi 50% seurakuntapastorin virka.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
Joutsenon seurakuntaan perustetaan seurakuntapastorin (50%) virka
1.1.2016 alkaen. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen.
YKN 28.10.2015/§219
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Koska maahanmuuttajatyön viranhaltija on jäänyt eläkkeelle on työalalta vapautunut resurssia. Tällä hetkellä polttavin tarve maahanmuuttoa koskien on kokonaan uudet mittasuhteet saaneessa turvapaikanhakijoiden kohtaamisessa ja heistä osan saadessa turvapaikan,
heidän kotouttamisessaan.
Turvapaikanhakijoiden kannalta keskeistä ei ole kirkon toiminta vastaanottokeskuksissa. Seurakuntayhtymällä on tähän jo nyt toimivat
yhteydet ja (tällä hetkellä) riittävät resurssit. Vastaanottokeskuksissa
toimitaan viranomaisten vastuulla ja johdossa.
Merkittävämmäksi kysymykseksi nousee turvapaikan saaneiden kotouttaminen. Suuri joukko (tämänhetkiset arvioit liikkuvat viisinumeroisessa luvussa) Suomesta turvapaikkaa hakeneista tulee sen
myös saamaan. Jos heidän kohdallaan toteutuu perheen yhdistämisiä, lukumäärä tulee kasvamaan entisestään. Osa näistä yksittäisistä
henkilöistä ja perheistä sijoittunee myös Lappeenrannan alueelle.
Seurakuntayhtymän koko kansainvälisen vastuun ja nyt erityisesti
kotouttamisen näkökulmasta on perusteltua koota mahdollisimman
laajasti jo olemassa oleva tieto-taito niin viranhaltijoiden kuin vapaaehtoisten toimijoiden osalta. Seurakuntayhtymän kansainvälistä työtä ja nyt erityisesti kotouttamista tulee koordinoida selkeästi. Tämä
toiminta vaatii kokemusta monikulttuurisessa ympäristössä toimimisesta, työn johtamisesta, verkostoitumisesta ja hyviä yhteistyövalmiuksia.
Kansainvälisen vastuun ja kotouttamisen hoitaminen on seurakuntien yhteinen tehtävä, jota yksi henkilö ei voi hoitaa. Yksi henkilö voi
kuitenkin luoda edellytyksiä ja yhteyksiä seurakuntien omalle ja yhteistoiminnalle.
Pj:
Lappeenrannan seurakuntayhtymään esitetään perustettavaksi määräaikainen kolmivuotinen projektitehtävä. Tehtävä koostuu kansainvälisen työn koordinoinnista ja kotouttamisen haasteisiin vastaamisesta. Maahanmuuttosihteerin virka lakkautetaan.
Uutta virkaa varten laaditaan tehtävänkuvaus ja henkilöstöasiain johtokunta vahvistaa palkkauksen vaativuusryhmän.
Asia palaa yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn, minkä jälkeen ykn
esittää asian edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
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YKN 28.10.2015/§220
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
221 §
Sairaalasielunhoidon vapautuva virka

Sairaalapastori Urpo Vartiainen on saanut eron virastaan (YKN 72015 §162) siirtyäkseen eläkkeelle 1.5.2016 alkaen. Sairaalasielunhoidon tason turvaamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi on tarpeen
varmistaa viran hoidon katkeamaton jatkuvuus.
Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt sairaalasielunhoidosta tehdyn selvityksen ja asia on noussut esiin myös strategiatyöskentelyssä
ja piispantarkastukseen liittyvissä keskusteluissa. Vanhusväestön
kasvu asettaa suuret vaatimukset hoivalle ja siihen liittyen eri tavoin
toteutuvalle sielunhoitotyölle niin kodeissa kuin laitoksissa. Terveydenhuollon kenttä muuttuu juuri nyt hyvin nopeasti, joten viisaan ja
vastuullisen työn toteuttamisen mahdollistamiseksi työnkuvia ja työn
”kohdekenttiä” on syytä päivittää riittävän usein.
Sairaalasielunhoitotyö on tähän saakka rajoittunut Keskussairaalaan,
Armilaan ja Taipalsaaren sairaalaan. Viimeksi mainitun toiminta on
ajettu alas 2012 – 2014 ja näin on osaltaan "vapautunut" työaikaa,
jota voidaan nyt suunnata toisaalle. Selvityksen mukaan on nykyisestä resurssista mahdollista siirtää voimavaroja muutamiin suurimpiin
tehostettua palveluasumista tarjoaviin koteihin (Ortamonpuisto,
Lehmuskoti ja Juurakkokadun palvelukoti) sekä Sammonkotiin, joka
luokitellaan laitoshoitoon kuuluvaksi vanhainkodiksi. Jo nyt sairaalasielunhoidon johtosäännössä sairaalasielunhoidon työalueeksi mainitaan varsinaisten sairaaloiden lisäksi muut Lappeenrannan alueen
hoitoyksiköt, joiden suuntaan työtä näin tehostettaisiin.
Tämä resurssin siirto on viisainta hoitaa sairaalapappien keskinäisellä
työnjaolla (näin Ari Riuttaskorpi). Näin saadaan jokaiselle sairaalapapille riittävän monipuolinen ja haastava, mutta myös työssä jaksamista tukeva työn sisältö. Vapautuva virka tulisi avata "pelkkänä" sairaalasielunhoitajan virkana. Toki voi mainita, että virkaan sisältyy vanhustyötä (ja sekin on hyvä mainita, että siihen sisältyy varallaoloa),
mutta yksityiskohtaisempi työalan työnjako tehdään keskinäisellä
työnjaolla.
Seurakuntien kannalta on tärkeää saada asiantuntevaa tukea yhteydenpitoon edellä mainittuihin yksiköihin, Lappeenrannan alueella
toimiviin muihin hoitoyksiköihin ja tehtävään muuhun vanhustenhoitotyöhön sekä niiden johtoon Eksotessa. Tämä tuki tulee järjestää
sairaalasielunhoidon henkilöstön toimesta. Tämän tehtävän hoito
määritetään sairaalasielunhoitajien keskinäisellä työnjaolla.
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Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa sairaalasielunhoidon johtokunnalle
luvan käynnistää rekrytointi 1.5.2016 avoimeksi tulevan sairaalapapin viran täyttämiseksi. Virkaan valittavalla tulee olla sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus suoritettuna tai hänen tulee sitoutua
sen suorittamiseen. Viran palkkaus on palkkaryhmä 602 mukainen.
YKN 28.10.2015/§221
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
222 §
Sivutoimilupahakemus

Perheasian neuvottelukeskuksen perheneuvoja Arto Ripatti hakee
sivutoimilupaa tehdäkseen töitä omalla toiminimellä.
Selvennykseksi hän esittää, etteivät hänen yksityisenä elinkeinonharjoittajana tuottamansa palvelut ole kilpailevia palveluita hänen tekemälleen virkatyölle, koska asiakaskunta ei ole samaa eikä hän tuota palveluita Lappeenrannassa eikä EKSOTE:n alueella. Hänen ilmoituksensa mukaan sivutoimen hoitaminen ei häiritse päätointa.
Hänen toiminimensä tarjoaa integratiivisia vastaanottopalveluita,
erityisesti ekspressiivisfunktionaalista ICT-psykoterapiaa. Perheneuvonnassa kyseisiä palveluita ei voi tuottaa, koska ne edellyttävät informaatioteknologista välineistöä ja palveluiden kohderyhmänä on
perheneuvonnasta poiketen aikuisten lisäksi nuoret ja lapset, joilla
on haasteita toiminnan ohjauksessa, keskittymisessä ja sensitiivisissä
vuorovaikutustaidoissa.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Arto Ripatille hänen anomansa
sivutoimiluvan anomuksesta ilmenevien ehtojen mukaisesti.
YKN 28.10.2015/§222
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

223 §
Lastenohjaajan osittaisen hoitovapaan työajan korjaus
224 §
Lastenohjaajan hoitovapaaPöytäkirjantarkastajat
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anomus
225 §
Lastenohjaajan palkallinen
vapaa
226 §
Lastenohjaajan palkallinen
vapaa
227 §
Lapsityönohjaajan nimikemuutos varhaiskasvatuksen
ohjaajaksi

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Piispainkokous päätti
5.12.2011 kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksista. Tällöin kirkon varhaiskasvatus sai uuden koulutuksen
lapsi- ja perhetyön perustutkinnon jatkoksi. Tutkintokokonaisuus
viestii siitä, että kirkko haluaa toimia tulevaisuudessakin perheiden
kasvatuskumppanina ja tukena.
Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan antaa kelpoisuuden 210
opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK). Tutkintoon kuuluvien opintojen tulee
sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia sekä seurakunnan ja
kirkon työhön liittyviä opintoja. Kirkon varhaiskasvatuksen ammattiopintoja tulee suorittaa vähintään 40 opintopistettä.
Uusimuotoisen tutkinnon ohella Piispainkokouksen aikaisempien
päätösten mukaisen lapsityönohjaajan virkaan kelpoistavan koulutuksen suorittanut on kelpoinen kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan
virkaan. Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja toimii seurakuntatyön
kokonaisuudessa varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja osallistuu seurakunnan laaja-alaisen kasvatus- ja perhetyön sekä jumalanpalveluselämän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Hän toteuttaa työssään
syrjäytymistä ehkäisevää työotetta. Hän toimii yhteistyössä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen, opetus- ja sosiaalitoimen ja eri järjestöjen kanssa. Yhteinen terminologia yhteiskunnan varhaiskasvatuksen
kanssa edistää kirkon ja esim. päivähoidon vuoropuhelua. Tästäkin
syystä lapsityönohjaajan virkanimike on perusteltua ”päivittää” nykymuotoon varhaiskasvatuksen ohjaaja.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsityössä on kaksi lapsityönohjaajan virkaa. Toinen viroista on täytetty ja toista virkaa hoidetaan
väliaikaisesti 31.12.2015 saakka. YKN on myöntänyt edellä mainitulle viralle täyttöluvan 13.5.2015 118 §. Viran hakuilmoituksessa olisi
luontevaa käyttää varhaiskasvatuksen ohjaaja –nimikettä.
Lapsityön johtokunta esittää YKN:lle, että se esittäisi YKV:lle lapsityönohjaajan virankuvaukseen muutoksen virkanimikkeen osalta:

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 168

LAPPEENRANNAN
YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO

Asialista / Pöytäkirja
9-2015

¤

SEURAKUNTAYHTYMÄ

lapsityönohjaajan virkanimike poistetaan ja tilalle tulee nimike varhaiskasvatuksen ohjaaja. Nimikkeen vaihto ei vaikuta tehtävän vaativuusryhmään eikä palkkaukseen.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsityön kahden lapsityönohjaajan
viran nimikkeen muuttamista tehtävänkuvauksissa varhaiskasvatuksen ohjaaja –nimikkeeksi.
Nimikkeen vaihto ei vaikuta tehtävän vaativuusryhmään eikä palkkaukseen.
YKN 28.10.2015/§227
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
228 §
Opintovapaa-anomus
229 §
Karhusaaren ja Ruohosaaren
laavukohteiden vuokrasopimuksen jatkaminen

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö anoo Ruohosaaren ja Karhusaaren
laavukohteiden vuokrasopimusten jatkamista viideksi vuodeksi entisin ehdoin. Liite
Lappeenrannan seurakuntayhtymä on vuokrannut Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle Ruohosaaresta länsipuolen niemestä määräalan
yleiseksi retkeilykohteeksi ajalle 1.1.2012-31.12.2015 ja Karhusaaresta laavukohteen 1.6.2011-31.12.2015, vuosivuokra on 85 euroa
(ykn 26.10.2011/§190).
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa Karhusaaren ja Ruohosaaren
laavukohteiden vuokrausta ajalle 1.1.2016-31.12.2020. Vuosivuokra Karhusaaren osalta on 95 euroa ja Ruohosaaren osalta 95 euroa,
muutoin entisin ehdoin.
YKN 28.10.2015/§229
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

230 §
Metsätalouden toteutuminen
1.1.-31.8.2015

Lappeenrannan seurakuntayhtymälle on hyväksytty metsätaloussuunnitelma vuosille 2008 – 2017. Vuodelle 2015 on talousarviossa
hyväksytty toimintasuunnitelma metsänmyynnin, -hakkuun ja -
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hoidon osalta.
Liitteenä tilannekatsaus.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy tehdyt toimenpiteet ja merkitsee
tiedokseen liitteenä olevan selvityksen ajalle 1.1. – 31.8.2015.
YKN 28.10.2015/§230
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt toimenpiteet ja merkitsi
tiedokseen liitteenä olevan selvityksen ajalle 1.1. – 31.8.2015.
231 §
Vuosilomat
232 §
IT-aluekeskuksen johtokunnan jäsenen valinta valtuustokaudeksi 2015-2018

Lappeenrannan seurakuntayhtymä on liittynyt Mikkelin hiippakunnan seurakuntien muodostamaan IT-alueeseen, jonka isäntänä on
Kouvolan seurakuntayhtymä.
Johtokunnan johtosäännön 1 §:n mukaisesti Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on yksi paikka johtokunnassa.
Yhteisen kirkkovaltuuston tulee valita toimikaudekseen jäsen johtokuntaan ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.
Lappeenrannan seurakuntayhtymää on edustanut johtokunnassa
henkilöstöpäällikkö Tiina Ojala ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä on talousjohtaja Irmeli Hakkarainen. Tiina Ojalan virkasuhteen päätyttyä yhteisen kirkkovaltuuston tulee valita hänen sijalleen
uusi varsinainen jäsen.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se valitsee IT-aluekeskuksen johtokuntaan varsinaiseksi jäseneksi
henkilöstöpäällikkö Jussi Korpisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen talousjohtaja Irmeli Hakkaraisen.
YKN 28.10.2015/§232
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Matka-Miettinen/Olli Miettinen on ollut vuokralaisena Kirkkokatu
10 tiloissa vuodesta 1975. Keskustan rakennushankkeiden aiheuttamat vaikeudet liiketoimelle ovat merkittävät. Taloudellisiin syihin
vedoten Matka-Miettinen anoo vuokran alentamista Osuuspankin
työmaan valmistumiseen asti, liite. Työmaa valmistunee keväällä
2017.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä olevan anomuksen ja
päättää alentaa Matka-Miettisen toimitilavuokraa 50 % 31.12.2016
asti. Mikäli tilanne jatkuu vaikeana päätetään jatkosta myöhemmin.
YKN 28.10.2015/§233
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti lisätä päätökseen alennuskauden alkamisajankohdaksi 1.11.2015.
Keskustelun jälkeen Matti Mäkirinta esitti Kalle Rapin kannattamana, että toimitilavuokraa alennetaan 30 %. Asiasta äänestettiin niin,
että talousjohtajan pohjaesitys jaa sai 3 ääntä ja Matti Mäkirinnan
muutosesitys ei sai 9 ääntä. Liite.
Ilkka Tiimo jätti eriävän mielipiteen. Liite.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää 30 % alennusta toimitilan
vuokraan 1.11.2015 – 31.12.2016.

234 §
Anomus vuokran alentamiseksi

Eleonora Ky/Marja-Liisa Tingander on vuokralaisena Valtakatu 38
tiloissa. Keskustan rakennushankkeiden aiheuttamat vaikeudet liiketoimelle ovat merkittävät. Taloudellisiin syihin vedoten Eleonora Ky
anoo vuokran alentamista, liite.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä olevan anomuksen ja
päättää alentaa Eleonora Ky:n toimitilavuokraa 50 % 31.5.2016 asti.
Mikäli tilanne jatkuu vaikeana päätetään jatkosta myöhemmin.
YKN 28.10.2015/§234
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti lisätä päätökseen alennuskauden alkamisajankohdaksi 1.11.2015.
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Keskustelun jälkeen Matti Mäkirinta esitti Kalle Rapin kannattamana, että toimitilavuokraa alennetaan 30 %. Asiasta äänestettiin niin,
että talousjohtajan pohjaesitys jaa sai 2 ääntä ja Matti Mäkirinnan
muutosesitys ei sai 10 ääntä. Liite.
Ilkka Tiimo jätti eriävän mielipiteen. Liite.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää 30 % alennusta toimitilan
vuokraan 1.11.2015 – 31.5.2016.
235 §
Soittokunnan soitinkalustomäärärahan siirto vapaisiin
varoihin

Kulttuurityöryhmän kokouksessa 28.9.2015 on käsitelty kuluvan
vuoden soitinmäärärahasta käyttämättömän osan siirtoa vuodelle
2016.
Tarkoituksenmukaisinta on siirtää käyttämätön osuus soittokunnan
vapaille varoille, jolta aikanaan uusi soitin myös maksetaan.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kulttuurityöryhmän esityksen
soitinkalusto määrärahan käyttämättömän osuuden, 2.940 euroa,
siirron soittokunnan vapaille varoille. Siirto ei saa aiheuttaa tehtäväalueen kokonaismäärärahan ylitystä vuoden 2015 osalta.
YKN 28.10.2015/§235
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

236 §
Muut mahdolliset asiat

Matti Mäkirinta tiedusteli rakennekeskustelun etenemisestä. Hän ei
ole saanut palautetta esityksestään valtuustoseminaarissa. Onko tarkoitus jatkaa keskusteluja virallisessa muodossa?
Piispantarkastusseminaarista marraskuussa saatavan palautteen jälkeen voidaan jatkaa strategiakeskustelua. Keskustelu jatkuu tammikuussa.

237 §
Saapuneet pöytäkirjat

1.
2.
3.
4.
5.

¤

Joutsenon seurakuntaneuvosto 8-2015
Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 8-2015
Lappeen seurakuntaneuvosto 9-2015
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 4-2015
Lauritsalan seurakuntaneuvosto 9-2015
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6. Kulttuurityöryhmän muistio 2-2015
7. Ystävyysseurakuntatyöryhmä, muistio .2015
8. Yhteisen palvelun johtokunta 23.9.2015
9. Lapsityön johtokunta 5-2015
10. Kiinteistöasiain johtokunta 4-2015

YKN:
Merkitään tiedoksi
238 §
Saapuneet kirjeet

1. Joutsenon seurakuntaneuvosto -2015
2. Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 8-2015
3. Lappeen seurakuntaneuvosto 9-2015
4. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 4-2015
5. Lauritsalan seurakuntaneuvosto 9-2015
6. Kulttuurityöryhmän muistio 2-2015
7. Ystävyysseurakuntatyöryhmä, muistio .2015
8. Yhteisen palvelun johtokunta 23.9.2015
9. Lapsityön johtokunta 5-2015
10. Kiinteistöasiain johtokunta 4-2015
YKN:
Merkitään tiedoksi

239 §
Tiedoksi

1. Verotulot 1.1.-30.9.2015, tulosseuranta srky ja hhr 1.1.30.9.2015
YKN:
Merkitään tiedoksi

240 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n
§ 24 mukaisesti.
Pj päätti kokouksen klo 19.15

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa 30.10.2015

____________________________________________

¤

____________________________________________
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Juha Eklund
puheenjohtaja

Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 9 / 2015 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa

/

2015

___________________________________________
Päivi Kangaspunta

_____________________________________________
Matti Matikainen

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa
6.11. – 20.11.2015, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

¤

2015

______________________________________________
Irmeli Hakkarainen
talousjohtaja
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