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Läsnä
Arminen Jaakko
Erämo Antti
Eskelinen Teuvo
Heinola Eino
Hirvikallio Martta
Holm Harri, varajäsen
Hovi Marja
Jarva Antti, varajäsen
Jutila Lasse
Kiljunen Unto
Korte Leila, varajäsen
Kuikka-Kiljunen Paula
Kuorttinen Juha
Kärri Panu
Manninen Ahti
Manninen Risto
Martikainen Keijo
Matikainen Matti
Moisio Eero
Mustonen Reijo
Muuronen Veikko, varajäsen
Myllynen Juha
Myllynen Petteri

Mäkirinta Matti
Mällinen Ritva
Mölsä Matti, varapj
Nikunen Kaija
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa
Pajunen Pauli
Puustinen Helena
Pöyhönen Ilkka, pj
Rantalainen Hanna
Reponen Kimmo
Saarela Olli
Savolainen Katri, varajäsen
Taipale Antti
Talikka Ilpo
Talka Marja
Telkkä Jorma
Teräväinen Lasse
Tiimo Ilkka
Tirronen Liisa
Toikka Sari
Tujula Urho
Turunen Marja-Riitta
Varis Arto

Berg Pentti
Eklund Juha
Haikonen Hannu
Kalpio Tero
Hakkarainen Irmeli
Korpinen Jussi
Kupias Marjatta
Riuttaskorpi Ari
Kallioranta Klaus
Turtiainen Helena

kirkkoherra, Lauritsala
kirkkoherra, Sammonlahti
kirkkoherra, Lappeenranta
kirkkoherra, Joutseno
talousjohtaja
henkilöstöpäällikkö
vs tiedottaja
yhteisten työmuotojen edustaja
pastori, Joutseno
pöytäkirjanpitäjä
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Jokelainen Tiina
Kangaspunta Päivi
Kuivalainen Olli
Laakso-Kuivalainen Päivi
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SEURAKUNTAYHTYMÄ
Pyrhönen Kaisa
Rantalainen Juha
Rapi Kalle
Sientola Ilpo
Lehtola Mika
Puolakka Helena

Käsiteltävät asiat:
1§
Kokouksen avaus sekä
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:

¤

KJ 8:5 mom. 1-3
"Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään
vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa."
KJ 8:3
"Kirkkovaltuusto kokoontuu, kun kokoontuminen määräaikana käsiteltäviksi säädettyjen asioiden takia on tarpeen tai kun valtuuston puheenjohtaja muutoin katsoo tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle jos
kirkkohallitus, piispa, tuomiokapituli tai kirkkoneuvosto sitä vaatii taikka
jos vähintään neljännes valtuutetuista on ilmoittamansa asian käsittelemistä varten sitä kirjallisesti esittänyt
KJ 8:6
"Asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi,
ellei kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä."
KL 7:4 mom. 1
"Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla."
Kirkkovaltuuston työjärjestys § 3:
"Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen
toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on
todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen."
Pj:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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YKV:
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Pöyhönen toivotti luottamushenkilöt tervetulleiksi kokoukseen ja valtuutettu Antti Erämo piti
alkuhartauden.
Kokouskutsu asialuetteloineen oli lähetetty yhteisen kirkkovaltuuston
jäsenille 25.1.2017. Kokouskutsu on ollut nähtävillä keskusrekisterin ja
sen toimipisteiden ilmoitustauluilla 25.1.-1.2.2017. Kuulutus on julkaistu
Etelä-Saimaa ja Lappeenrannan Uutiset -lehdissä 22.1.2017.
Nimenhuudon mukaan paikalla oli 46 jäsentä ja varajäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2§
Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKV:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

3§
Pöytäkirjan tarkastus ja
ääntenlaskijat

Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys § 4:
"Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai
sen osa tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjan tarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto
tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa."
Tarkastusvuorossa ovat Jaakko Arminen ja Antti Erämo sekä ääntenlaskijoiksi Arto Varis ja Marja-Riitta Turunen
Pj:
Ehdottaa, että kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä
kaksi ääntenlaskijaa.
YKV:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Arminen ja Antti Erämo sekä ääntenlaskijoiksi Arto Varis ja Marja-Riitta Turunen.

4§
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi
2017-2018

¤

KJ 8:2
”Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa.”
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Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys § 14
”Milloin enemmistövaali toimitetaan umpilipuin, valtuuston puheenjohtajan on kutsuttava vähintään kaksi valtuutettua avustamaan vaalitoimituksessa.”
KL 7:4
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Seurakunnan toimielimessä äänestetään esityksestä ja kaikista kannatetuista vastaehdotuksista asettamalla kaksi kerrallaan vastakkain siten, että
”jaa” ja ”ei” ilmaisee enemmistön kannanoton.
Vaalit toimitetaan enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa on kuitenkin noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä
vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan.”
KJ 7:5, 1,2
”Kirkkolain 7 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettua suhteellista vaalia
toimitettaessa noudatetaan soveltuvin osin seurakuntavaalien suhteellista
vaalitapaa koskevia säädöksiä. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös
enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin.”
(Enemmistövaali suoritetaan suljetuin lipuin yhdenkin vaatiessa ja jos valittavia on useita, lippujen käyttäminen on lähes välttämätöntä.)
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle puheenjohtajan valitsemista vuosiksi 2017–
2018.
YKN 18.1.2017/§4
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
YKV 1.2.2017/§4
YKV:
Valtuutettu Ilkka Tiimo ehdotti yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Ilkka Pöyhöstä.
Ilkka Pöyhönen valittiin yksimielisesti yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2017-2018.
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KJ 8:2
”Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa.”
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle varapuheenjohtajan valitsemista vuosiksi
2017–2018.
YKN 18.1.2017/§5
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
YKV 1.2.2017/§5
YKV:
Valtuutettu Arto Varis ehdotti yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi Matti Mölsää.
Matti Mölsä valittiin yksimielisesti yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2017-2018.

6§
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi
2017-2018

¤

KL 10:2
”Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.”
KJ 10:10
”Yhteisen kirkkoneuvoston jäseninä ovat tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja ja yhteisen
kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä vähintään 5 ja enintään 15 muuta jäsentä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään. Varapuheenjohtajaksi ei saa valita seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa.”
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö § 2
”Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan yhteisessä kirkkovaltuustossa toimikauden 1 ja 3 vuoden tammikuussa siten, että ensiksi
valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet”.
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Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valitsemista vuosiksi 2017–2018
YKN 18.1.2017/§6
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
YKV 1.2.2017/§6
YKV:
Valtuutettu Helena Puustinen ehdotti yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Marja Hovia.
Marja Hovi valittiin yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2017-2018.
7§
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten valinta
vuosiksi 2017-2018

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö § 1
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä.
Seurakunnittain jäsenmäärä jakautuu seuraavasti:
Joutsenon seurakunta
Lappeenrannan seurakunta
Lappeen seurakunta
Lauritsalan seurakunta
Sammonlahden seurakunta

¤

2 jäsentä
4 jäsentä
2 jäsentä
2 jäsentä
2 jäsentä

Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vaalin suorittamista yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten valitsemiseksi vuosiksi
2017-2018.
YKN 18.1.2017/§7
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
YKV 1.2.2017/§7
YKV:
Yhteisen kirkkoneuvoston jäseniksi vuosiksi 2017-2018 valittiin:

Pöytäkirjantarkastajat
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Ilkka Tiimo
Joutseno
Ulla Heimonen
Joutseno
Helena Puolakka
Lappeenranta
Arto Varis
Lappeenranta
Kalle Rapi
Lappeenranta
Matti Matikainen
Lappeenranta
Ilpo Sientola
Lappee
Marja Hovi
Lappee
Petteri Myllynen
Lauritsala
Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen Lauritsala
Antti Erämo
Sammonlahti
Martta Hirvikallio
Sammonlahti
8§
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi
2017-2018

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö §3
”Kun edellä 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu on eri vaalilla valittava
jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet."
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vaalin suorittamista yhteisen kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten valitsemiseksi vuosiksi 2017-2018.
YKN 18.1.2017/§8
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
YKV 1.2.2017/§8
YKV:
Yhteisen kirkkoneuvoston varajäseniksi vuosiksi 2015-2016 valittiin (varsinaiset jäsenet suluissa):
Leila Korte
Urho Tujula
Matti Mäkirinta
Helena Puustinen
Liisa Tirronen
Juha Rantalainen
Aino Voutilainen
Jorma Telkkä
Eero Moisio

¤

(Ilkka Tiimo)
(Ulla Heimonen)
(Ilpo Sientola)
(Marja Hovi)
(Helena Puolakka)
(Arto Varis)
(Kalle Rapi)
(Matti Matikainen)
(Petteri Myllynen)

Joutseno
Joutseno
Lappee
Lappee
Lappeenranta
Lappeenranta
Lappeenranta
Lappeenranta
Lauritsala

Pöytäkirjantarkastajat
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Katri Savolainen
Reijo Mustonen
Kaija Nikunen

9§
Varajäsenen valinta
yhteisen palvelun johtokuntaan

SEURAKUNTAYHTYMÄ

(Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen) Lauritsala
(Antti Erämo)
Sammonlahti
(Martta Hirvikallio)
Sammonlahti

Yhteisen palvelun johtokunnan varajäsen Elsa Silvennoinen on kuollut
3.11.2016. Hän oli johtokunnassa Helinä Lahti-Kurpan henkilökohtainen
varajäsen. Hänen tilalleen tulee valita uusi varajäsen yhteisen palvelun
johtokuntaan.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
valitsee uuden henkilön Helinä Lahti-Kurpan henkilökohtaiseksi varajäseneksi yhteisen palvelun johtokuntaan.
YKN 18.1.2017/§9
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
YKV 1.2.2017/§9
YKV:
Helinä Lahti-Kurpan henkilökohtaiseksi varajäseneksi yhteisen palvelun
johtokuntaan valittiin Raila Hulkkonen.

10 §
Ero luottamustoimista
paikkakunnalta muuton vuoksi

¤

Päivi Kangaspunta on pyytänyt eroa luottamustoimista paikkakunnalta
muuton vuoksi 19.12.2016 alkaen. Hänen menetettyään vaalikelpoisuutensa on hänen tilalleen valittava uusi jäsen yhteiseen kirkkovaltuustoon.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitaan uudelleen yhteisen kirkkovaltuuston
ensimmäisessä kokouksessa.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
myöntää eron luottamustoimista Päivi Kangaspunnalle ja kutsuu yhteisen
kirkkovaltuuston jäseneksi uuden luottamushenkilön.
YKN 18.1.2017/§10
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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YKV 1.2.2017/§10
YKV:
Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi eron luottamustoimista Päivi Kangaspunnalle ja kutsui yhteisen kirkkovaltuuston uudeksi jäseneksi Antti Jarvan.
11 §
Palvelevan Puhelimen
johtosääntö

¤

Lappeenrannan ja Imatran rovastikuntien ev.lut. seurakunnat ylläpitävät
Palvelevaa puhelinta osana Lappeenrannan seurakuntayhtymän toimintaa.
Toiminnan hallinnollinen isäntäseurakunta on Joutsenon seurakunta, jonka toiminta- ja taloussuunnitelman osana ovat Palvelevan puhelimen asiat.
Palveleva puhelin toimii valtakunnallisten ja kansainvälisten periaatteiden
mukaisesti. Työ on kirkon sielunhoito- ja diakoniatyötä, joka perustuu
Kirkkolakiin.
Palveleva puhelin tarjoaa soittajille mahdollisuuden välittömän henkilökohtaisen avun saamiseen päivystäjän kautta, joka palvelee häntä riippumatta hänen tilanteestaan, mielipiteistään tai suhteestaan kirkkoon. Palvelu toteutetaan valtakunnallisesti sovitun palveluajan sisällä.
Palvelevalla puhelimella on tukiryhmä, joka kootaan palvelua ylläpitävien
seurakuntien edustajista ja jäsenet nimeää Joutsenon seurakuntaneuvosto.
Tukiryhmän kokouksista laaditaan muistioita.
Palvelevan puhelimen kustannuksista vastaavat tähän johtosääntöön ja
sen mukaiseen toimintaan sitoutuneet Lappeenrannan ja Imatran rovastikuntien seurakunnat jäsenmäärien mukaisessa suhteessa.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostot
ovat kukin hyväksyneet ohjesäännön.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Lappeenrannan ja Imatran rovastikuntien alueen Palvelevan puhelimen uudistetun
johtosäännön (liite) hyväksymistä ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän
sitoutumista sen mukaiseen toimintaan.
YKN 18.1.2017/§17
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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YKV 1.2.2017/§11
YKV:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
12 §
Hallituskatu 39 rakennusten lunastaminen

¤

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 26.8.2015/§179 päättänyt
käynnistää Hallituskatu 39 rakennusten lunastusmenettelyn mikäli vuokrasopimusta ei allekirjoiteta 31.5.2015 mennessä.
Seurakuntayhtymä on pyytänyt rakennuksista hinta-arviot Kaakon Toimitiloilta sekä Arviointikeskukselta.
Entisen vuokralaisen kanssa ei ole päästy yksimielisyyteen lunastushinnasta, joten yhteinen kirkkoneuvosto määritteli lunastushinnaksi 87.000
euroa sekä vuokran suuruudeksi 18.7.2014 alkaen 2.115 euroa/vuosi
(30.3.2016/§72).
Etelä-Karjalan käräjäoikeus on antanut tuomion asiassa 1.12.2016. Lunastushinnaksi on määrätty 125.000 euroa ja Milja Jarvan kuolinpesä on velvoitettu maksamaan tontinvuokraa 17.7.2014 alkaen 660 euroa kultakin
vuodelta. Asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että Hallituskatu 39 rakennuksista seurakuntayhtymä maksaa EteläKarjalan käräjäoikeuden määräämän hinnan 125.000 euroa lunastushintana ja perii Milja Jarvan kuolinpesältä tontinvuokraa 17.7.2014 alkaen 660
euroa/vuosi, josta lasketaan vuokralaisen hyväksi 14.1.2016 omaaloitteinen maksu 957,10 euroa.
YKN 18.1.2017/§23
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
YKV 1.2.2017/§12
YKV:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Lappeenrannan kirkkosaliin ja kirkon alasaliin
kiinteiden videotykkien hankinta

SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lappeenrannan seurakuntaneuvosto esittää, että Lappeenrannan kirkon
alasalin ja kirkkosalin kiinteiden videotykkien hankinta rahoitetaan siten,
että seurakunta sitoutuu alittamaan käyttötalousbudjettina 15.840 eurolla
ja vastaava summa siirretään investointiosaan. Liite.
Taloussääntö 5§
”Talousarvion muutokset on esitettävä yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana.”
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Lappeenrannan seurakuntaneuvoston esityksen mukaisesti, että vuoden 2016 investointiosaan lisätään 15.840 euroa Lappeenrannan kirkkosaliin ja kirkon alasaliin kiinteiden videotykkien hankintaan. Lappeenrannan seurakunta sitoutuu alittamaan vastaavalla summalla vuoden 2016 käyttötalousbudjetin.
YKN 18.1.2017/§25
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
YKV 1.2.2017/§13
YKV:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

14 §
Muut mahdolliset asiat
15 §
Tiedoksi

16 §
Valitusosoitus ja kokouksen päätös

¤

Ei ollut.

1. Kirkkoherra Juha Eklund kiitti hautausmaatalkoisiin osallistuneita
ja kutsui edelleen luottamushenkilöitä Ristikankaan hautausmaalla
keväällä järjestettäviin talkoisiin.
2. Lapin hiihtoretkille keväällä 2017 on vielä tilaa.

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Pöyhönen antoi kirkkolain
mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.25.
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LAPPEENRANNAN
YHTEINEN
KIRKKOVALTUUSTO

Asialista / Pöytäkirja
1-2017

SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lappeenrannassa 2.2.2017

Ilkka Pöyhönen
puheenjohtaja

Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Tämä yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 1/2017 on kokouksen kulun
ja tehtyjen päätösten mukainen.

Lappeenrannassa

. päivänä helmikuuta 2017

Jaakko Arminen

Antti Erämo

Tämä pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntayhtymän taloustoimistossa Valtakatu 38 sekä pöytäkirjajäljennös seurakuntayhtymän keskusrekisterissä Kirkkokatu 10, 6.2.2017 - 9.3.2017

Lappeenrannassa

¤

. päivänä helmikuuta 2017

Juha Eklund
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
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