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Käsiteltävät asiat:
32 §
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.

33 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos
kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Ilkka Tiimo ja Arto Varis.
Pj:

Pöytäkirjantarkastajat
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YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilkka Tiimo ja Arto Varis.
34 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Pj:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Käsitellään § 48 Kuntoutusvapaa ja § 49 Työvapaa-anomus.

35 §
Lappeenrannan seurakunnan
esitys työryhmän perustamisesta

Lappeenrannan seurakuntaneuvosto (14.1.2016) esittää yhteiselle
kirkkoneuvostolle, että perustetaan työryhmä pohtimaan hautakivien loppusäilytys paikkoja.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää työryhmän perustamisesta ja jäsenistä.
YKN 17.2.2016/§35
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti perustaa työryhmän pohtimaan hautakivien loppusäilytyspaikkoja.
Työryhmään valittiin puheenjohtajaksi ja koolle kutsujaksi hautaustoimen päällikkö Jukka Nikunen.
Jäseniksi valittiin yksi edustaja kustakin seurakunnasta: Matti Matikainen Lappeenranta, Matti Mäkirinta, Lappee, Urho Tujula Joutseno, Petteri Myllynen, Lauritsala ja Martta Hirvikallio Sammonlahti.
Työryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin.
Työryhmä antaa esityksensä asiasta yhteiselle kirkkoneuvostolle
1.10. mennessä.

36 §
Lappeenrannan kirkon pysäköinnin valvonta

Lappeenrannan kirkolle menevällä puistotiellä on ollut pysäköintiongelmia ja useamman vuoden ajan.
Kiinteistöasiain johtokunta esittää, että pysäköinnin valvonta annetaan Lappeenrannan kaupungin tehtäväksi. Liite.

Pöytäkirjantarkastajat
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Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää kiinteistöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti, että Lappeenrannan kirkon puistotien pysäköinnin valvonta siirretään kunnallisen pysäköinnin piiriin.
YKN 17.2.2016/§36
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
37 §
Ristikankaan hautausmaan
huoltorakennuksen taloudellinen loppuselvitys

Ristikankaan hautausmaan huoltorakennus valmistui joulukuussa
2015. Hankkeen toteuttamiseen yhteinen kirkkovaltuusto oli myöntänyt 950.000 euroa vuosille 2014-2015.
Liitteenä selvitys hankkeen toteutumiskustannuksista.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan taloudellisen
loppuselvityksen, 925.619,19 euroa koskien Ristikankaan hautausmaan uutta huoltorakennusta.
YKN 17.2.2016/§37
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

38 §
Vastaus valtuustoseminaarin
toimeksiantoon kiinteistötoimelle

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui valtuustoseminaariin 16.1.2016
ja pyysi muistiossaan kiinteistötoimea selvittämään seuraavat asiat:
-Mitkä olisivat kustannukset, jos Koulukatu 10 puretaan ja rakennetaan tilalle uusi kiinteistö?
-Mitkä olisivat kustannukset, jos Koulukatu 10 saneerataan?
-Mitkä olisivat kustannukset, jos Koulukatu 12 saneerataan?
-Mikä olisi näiden kiinteistöjen myynnistä saatava hinta kustakin
erikseen?
-Mikä olisi Valtakatu 38 ja Kirkkokatu 10 kiinteistö saatava myyntihinta?
-Millaisin kustannuksin Kirkkokatu 10/Valtakatu 38 olisi otettavissa
kokonaan seurakuntayhtymän käyttöön toimisto- ja toimintatiloiksi?

Tj:
Pöytäkirjantarkastajat
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Liitteenä kiinteistötoimen selvitys 4.2.2016 esitettyihin kysymyksiin, joka saatetaan edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto esittää kiinteistöasiain johtokunnan
esityksen mukaisesti, että keskustan kiinteistötarpeen laajuuden selvittämiseksi perustetaan työryhmä. Työryhmäksi nimetään kiinteistöasiain johtokunta. Työryhmä voi käyttää tarvittaessa konsultin
palveluja.
Päätös saatetaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
YKN 17.2.2016/§38
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
39 §
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.”
Joni Saikko on vuokrannut asuintontin Ilmarisenkatu 45, 53300
Lappeenranta ja tontinvuokrasopimus on tehty 1.6.201731.12.2047. Tontti on 1001,2 m2 ja tämän hetkinen vuokra on
230,35 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.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Joni Saikolle vuokrataan Ilmarisenkatu 45 tontti 1001,2 m2,
joka sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Lapveden kaupunginosassa
Rkn 405-035-0159-0004-F. Vuokrasopimus laaditaan uusin vuokraehdoin 1.6.2017 alkaen,

-vuokra-aika on 1.6.2017 – 31.12.2047
Pöytäkirjantarkastajat
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-tontin vuosivuokra elinkustannusindeksi 1951 = 100 indeksipisteessä 1906 (joulukuu 2015) on 1.200,00 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 17.2.2016/§39
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
40 §
Tallelokeron käyttöoikeus

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on tallelokero Nordea Oyj:ssä.
Tallelokeroa voi nykyisin käyttää avaimen haltija. Sisäisen valvonnan
kannalta on nimetty tallelokeroa käyttävät henkilöt.
Taloussääntö 7§:ssä todetaan, että ”pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja tilien käyttövaltuuksista päättää yhteinen kirkkoneuvosto”. Tallelokeroa voidaan tässä verrata pankkitilin käyttöön.
Viranhaltijamuutoksen johdosta nimetään uusi ja poistetaan edellinen käyttäjä.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Nordea Oyj:ssä olevaa tallelokeroa voivat käyttää talousjohtaja Irmeli Hakkarainen ja henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen, kumpikin yksin. Lisäksi Tiina Ojalan käyttöoikeus lakkautetaan.
YKN 17.2.2016/§40
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

41 §
Rahavarojen tarkastaminen

Taloussäännön 8 §:n ja ykn 25.4.2012/§92 ohjeistuksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajat
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talousjohtajan on tehtävä kassan tarkastus.
Tarkastuksesta on annettava kirjallinen muistio yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Liitteenä tarkastuskertomus.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen saatetuksi tarkastuskertomuksen 4.2.2016 suoritetusta kassantarkastuksesta.
YKN 17.2.2016/§41
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.
42 §
Sijoitusraportti

Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt ohjeet Lappeenrannan seurakuntayhtymän sijoitusten hoitamisesta (taloussääntö 13§) kokouksessaan 21.4.2009/§141.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että sille raportoidaan sijoituksista
vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Liitteenä sijoitusraportit (srky ja hhr) per 31.12.2015
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee sijoitusraportin ja hyväksyy sen
liitteen mukaisesti.
YKN 17.2.2016/§42
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

43 §
Määrärahan ylitykset vuodelle
2015

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää muutoksista talousarvioon (KJ 15
luku, 6§ ja taloussääntö 6§)
Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt, että käyttötalousosan määrärahojen sitovuustasoksi osastotason ja yhteiseen kirkkoneuvostoon
nähden sitovuustaso on lukutaso/kustannuspaikka vuonna 2015.
Seurakuntayhtymä:

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 32

LAPPEENRANNAN
Asialista / Pöytäkirja
2-2016

YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO

¤

SEURAKUNTAYHTYMÄ

Määrärahan ylityksiä ja tulon alituksia seurakunta/tehtäväaluetasolla
on henkilöstöhallinnossa 34.154,42 euroa, Lappeen seurakunnalla
2.790,44 euroa, Sammonlahden seurakunnalla 14.136,24 euroa, hautaustoimessa 16.243,97 euroa ja kiinteistötoimessa 82.795,56 euroa.
Seurakunta/tehtäväaluetasoisia ylityksiä on yhteensä 150.120,63
euroa, liite perusteluineen.
Kokoukseen tuodaan Lappeen kirkkoherran ja Sammonlahden kirkkoherran ylitysperustelut.
Hautainhoitorahasto
Määrärahan ylityksiä ja tulon alituksia tehtäväaluetasolla on yhteensä
24.957,93 euroa. Lisäksi hautainhoitorahaston kokonaisbudjetti ylittyi euroa, liite perusteluineen.
Tj:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion tehtäväaluetason ylityksiä yhteensä 150.120,63 euroa liitteen
mukaan.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautainhoitorahaston tehtäväaluetason/kokonaistalousarvion osalta ylityksiä yhteensä 91.277,57 euroa ja esittää ne edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaan.
YKN 17.2.2016/§43
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Liitteenä Lappeen kirkkoherran ja Sammonlahden kirkkoherran ylitysperustelut.
44 §
Suuronnettomuuksien psykososiaalisen tuen kirkon
henkisen huollon (HeHu) ryhmän uudet jäsenet

Kirkolla on aktiivinen valmius toimia suuronnettomuuksien ja vastaavien psykososiaalisen tuen antajana toimintaa johtavien viranomaisten pyynnöstä ja heidän tukenaan.
Lappeenrannan rovastikunnassa toimii tällainen henkisen huollon
ryhmä (HeHU-ryhmä). Ryhmän koollekutsuja ja tilanteessa toiminnan
johtaja on nuorisotyönohjaaja Timo Lampi (HH1).
Ryhmään on tuomiokapitulin toimesta koulutettu lisää jäseniä. Tarkoitus on, että heidän toimintansa on osa virkatyötä.

Pj:
Pöytäkirjantarkastajat
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Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää Hehu-ryhmään uutena 18.11.2015
lähtien nuorisotyönohjaaja Anna Kärrin Joutsenosta.
YKN 17.2.2016/§44
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
45 §
Sairaalasielunhoitajan virkaan
valittava henkilö

Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto antoi
kokouksessaan 28.10.2015 § 221 sairaalasielunhoidon johtokunnalle
luvan käynnistää rekrytointi 1.5.2016 avautuvan sairaalasielunhoitajan viran täyttämiseksi.
Sairaalasielunhoidon johtokunta nimesi työryhmän, joka valitsi viidestä hakijasta kaksi soveltuvuustutkimukseen: pastorit Pia Haikosen ja Sanna Kiiveri-Kihlangin. Työryhmä totesi heidät hyvin tasavertaisiksi hakijoiksi, mutta asetti Pia Haikosen ensimmäiselle sijalle
hieman pidemmän sairaalapapin työkokemuksen perusteella.
Soveltuvuustutkimus järjestettiin Helsingissä 19.1.2016. Seurakuntayhtymän edustajina siihen osallistuivat henkilöstöpäällikkö Jussi
Korpinen ja johtava sairaalapastori Ari Riuttaskorpi. Soveltuvuustutkimuksesta annetussa lausunnossa molemmat hakijat todettiin soveltuviksi sairaalapastorin virkaan. Tutkimustulosten perusteella pastori
Pia Haikonen asetettiin ensimmäiselle sijalle.
Sekä virantäyttöä valmistelleen työryhmän että soveltuvuustutkimuksen lausunnot ovat samansisältöiset: pastori Pia Haikonen asetetaan niissä ensimmäiselle sijalle.
Sairaalasielunhoidon johtokunta esitti 4.2.2016/4§ pitämässään kokouksessa, että yhteinen kirkkoneuvosto valitsee täytettävänä olevaan sairaalasielunhoitajan virkaan pastori Pia Haikosen 1.5.2016
alkaen.
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee täytettävänä olevaan sairaalasielunhoitajan virkaan pastori Pia Haikosen 1.5.2016 alkaen. Viran
palkkaus on vaativuusryhmä 602 mukainen.
Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (KL 6:16) johtavalle sairaalasielunhoitajalle.
Yhteinen kirkkoneuvosto toimittaa päätöksen tiedoksi Mikkelin

Pöytäkirjantarkastajat
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hiippakunnan tuomiokapituliin.
YKN 17.2.2016/§45
YKN:
Hannu Haikonen poistui jäävinä (osallisuusjäävi) kokoushuoneesta
tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti valita Pia Haikosen sairaalasielunhoitajan virkaan 1.5.2016 alkaen.
46 §
Kansainvälisen vastuun sihteerin projektivirka

Lappeenrannan seurakuntayhtymän määräaikainen (kolmivuotinen)
kansainvälisen vastuun sihteerin virka oli sisäisesti haettavana. Virkaa
haki määräaikaan mennessä Lappeen seurakunnasta virkavapaalla
oleva nuorisotyönohjaaja Jari Berg. Hän työskentelee tällä hetkellä
Suomen Lähetysseuran määräaikaisessa tehtävässä Tansaniassa 13.3.
saakka. (liite)
Pj:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee kansainvälisen vastuun sihteerin
virkaan Jari Bergin 14.3.2016 alkaen kolmen vuoden ajaksi. Tehtävän vaativuusryhmä on 503.
Jari Bergille myönnetään virkavapautta samaksi ajaksi Lappeenrannan seurakuntayhtymän 3. nuorisotyönohjaajan virasta (sijoituspaikka Lappeen seurakunta).
Lappeen seurakunnalle annetaan lupa nuorisotyönohjaajan viran
täyttämiseen Jari Bergin virkavapauden ajaksi.
YKN 17.2.2016/§46
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

47 §
Oppilaitospastori Sakari Kiiskisen anomus

Sakari Kiiskinen tiedustelee 14.1.2016 päivätyssä anomuksessa
(”koulutustiedustelu”) mahdollisuutta siirtää vuodelta 2015 käymättä
jäänyt ignatiaaninen retriitti vuoden 2016 koulutukseksi.

Pj:
Pöytäkirjantarkastajat
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Koska esitys on tullut huomattavasti määräaikojen jälkeen, ei yhteinen kirkkoneuvosto myönnä määrärahaa tähän tarkoitukseen. Lisäksi
Sakari Kiiskiselle on myönnetty oikeus osallistua johtoryhmän mukana Wittenbergiiin suuntautuvalle opintomatkalle, joka tukee hänen toimintaansa Armoa 2017! juhlavuoden projektisihteerinä.
YKN 17.2.2016/§47
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
48 §
Kuntoutusvapaa
49 §
Työvapaa-anomus
50 §
Muut mahdolliset asiat
51 §
Saapuneet pöytäkirjat

Muita asioita ei ollut.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lappeen seurakuntaneuvosto 1-2016
Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 1 ja 2-2016
Sammonlahden seurakuntaneuvosto 10-2015
Yhteisen palvelun johtokunta 27.1.2016
Sairaalasielunhoidon johtokunta 1-2016
Lapsityön johtokunta 1-2016
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 1-2016

YKN:
Merkitään tiedoksi
52 §
Saapuneet kirjeet

1. Maanmittauslaitos, 18.1.2016 ratatoimitus
2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje
3. Aluehallintovirasto, vesilain mukainen lupahakemus
29.1.2016
4. Fingrid, reunavyöhykehakkuu 26.1.2016
YKN:
Merkitään tiedoksi

53 §
Tiedoksi

1. Verotulot 1.1.-31.1.2016
2. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 1/2016, hankintapäätös Lau-
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ritsalan kirkon urkujen korjaus
3. Naapurin kuuleminen, Putkinotko Joutseno 20.1.2016
YKN:
Merkitään tiedoksi
54 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n
§ 24 mukaisesti.
Kokouksen päätös klo 18.05.

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa 20.2.2016

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 2 / 2016 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Lappeenrannassa

/

2016

___________________________________________
Ilkka Tiimo

_____________________________________________
Arto Varis

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa
22.2. – 7.3.2016, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

¤

2016

______________________________________________
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Irmeli Hakkarainen
talousjohtaja
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