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Käsiteltävät asiat:
33 §
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30.
SN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.

Pöytäkirjantarkastajat
Ritva Luostarinen

Olli Kuivalainen
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34 §
Kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Esityslista/pöytäkirja
3-2020

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1§ ja 2§:
”Seurakuntaneuvoston kutsuu koolle kirkkoherra tai hänen estyneenä ollessa
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja
paikan. Seurakuntaneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.
Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viittä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, seurakuntaneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole
mainittu kokouskutsussa”.
Esitys:
Todetaan, että kokouskutsu ja asialista on toimitettu jäsenille määräajassa. Kokouksen läsnäolijat todetaan nimenhuudolla.
Lisäksi todetaan, että työntekijät ja partiolippukuntien puheenjohtajat/edustajat
osallistuvat pykälien 37-39 käsittelyyn läsnäolo- ja puheoikeudella.
SN:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Työntekijät ja partiolippukuntien puheenjohtajat/edustajat osallistuvat pykälien
37-39 käsittelyyn läsnäolo- ja puheoikeudella.

35 §
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Tarkastusvuorossa ovat Ritva Luostarinen ja Olli Kuivalainen.
Lisäksi valitaan kaksi ääntenlaskijaa. Vuorossa ovat Eero Moisio ja Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen.
Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
SN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Luostarinen ja Olli Kuivalainen.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen ja Juha Nurmiainen.

36 §
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Esitys:
Päätetään mahdolliset muissa asioissa käsiteltävät asiat ja hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Todetaan lisäksi, että asiakohtien valmisteluissa on otettu huomioon kirkollisen viranomaisen lapsivaikutuksen arviointivelvollisuus (KJ 23:3). Mahdolliset

Pöytäkirjantarkastajat
Ritva Luostarinen

Olli Kuivalainen
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Esityslista/pöytäkirja
3-2020

esille tulleet erityiset lapsivaikutukset on kirjattu ao. asiakohtien esittelytekstiin.
SN:
Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä, että §:ssä 49 Muut asiat käsitellään asia Talvivalot Lauritsalan kirkonpihalla.
37 §
Partiolippukunta Lauritsalan Siniveljet ry:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Lauritsalan seurakunnan ja Lauritsalan Siniveljet ry:n välillä on 31.10.2005 solmittu taustayhteisösopimus, jonka mukaan lippukunta saa seurakunnalta vuosittain yleisen toimintamäärärahan, joka koostuu vapaasti lippukunnan toimintaan
käytettävissä olevasta avustuksesta sekä monistus- ja postitusmäärärahasta. Toimintamääräraha on sisällytetty Lauritsalan seurakunnan talousarviosuunnitelmaan, joka hyväksytään vuosittain seurakuntaneuvostossa.
Seurakunnan taloudellisesti tukemien partiolippukuntien tulee kunkin toimittaa
tukea saadakseen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2020 seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.
Ko. partiolippukunnan edustajalla/ edustajilla on oikeus osallistua asian käsittelyyn läsnäolo- ja puheoikeudella.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto käsittelee ja hyväksyy Lauritsalan Siniveljet ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019 sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Partiolippukunnan edustaja/edustajat osallistuvat asian käsittelyyn
läsnäolo- ja puheoikeudella. Liite 1
SN:
Esitys hyväksyttiin.

38 §
Lauritsalan seurakunnan
toimintasuunnitelmat
vuosille 2021-2023 ja
yhteenveto

Lauritsalan seurakunnan työmuotojen työalavastaavat ovat toimintasuunnitelmissaan laatineet tavoitteet ja toimintarungon vuodelle 2021 sekä asettaneet
painopisteet ja tavoitteet vuosille 2022-2023. Työmuotojen toimintasuunnitelmat on käsitelty kunkin työalan seurakuntaneuvoston asettamassa työryhmässä.
Lisäksi kirkkoherra on laatinut toimintasuunnitelmista yhteenvedon.
Liitteet 2-11 ja 12
Esitys:
• käsitellään toimintasuunnitelmat työmuodoittain:
o musiikkityö, liite 2
o varhaisnuorisotyö, liite 3
o kouluyhteistyö, liite 4
o partiotyö, liite 5
o rippikoulutyö, liite 6

Pöytäkirjantarkastajat
Ritva Luostarinen

Olli Kuivalainen
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nuorisotyö, liite 7
diakoniatyö, liite 8
kehitysvammatyö, liite 9
lähetystyö, liite 10
aikuis- ja perhetyö, liite 11

käsitellään YKN/YKV:n hyväksyttäväksi menevä toimintasuunnitelmayhteenveto, liite 12
seurakunnan työntekijät ja partiolippukuntien edustajat osallistuvat
asian käsittelyyn läsnäolo- ja puheoikeudella
seurakuntaneuvosto hyväksyy työmuotojen toimintasuunnitelmat ja
kirkkoherran laatiman toimintasuunnitelmayhteenvedon.

SN:
Esitys hyväksyttiin.
39 §
Lauritsalan seurakunnan
talousarviosuunnitelma
vuodelle 2021

Lappeenrannan seurakuntayhtymän talousarviosuunnitelmaan on Lauritsalan
seurakunnan talousarviomäärärahaksi vuodelle 2021 määritelty 820.750 euroa,
joka on suuruudeltaan sama kuin vuonna 2020.
Seurakunnan toimintamäärärahoja vähentää vuonna 2021 vakinaisen henkilöstön palkkakulujen kasvaminen yleiskorotusten verran: v. 2020 1,5 % (ei ollut varattu vuoden 2020 talousarviosuunnitelmaan) ja v. 2021 1,9 %.
Kirkkoherra ja seurakunnan työmuotojen työalavastaavat ovat laatineet kullekin
työmuodolle talousarviosuunnitelman. Työmuotojen talousarviosuunnitelmat
on käsitelty kunkin työalan seurakuntaneuvoston asettamassa työryhmässä.
Liite 13
Esitys:
• käsitellään suunnitelma talousarviomäärärahan jakamisesta työmuodoittain
• seurakunnan työntekijät ja partiolippukuntien edustajat osallistuvat
asian käsittelyyn läsnäolo- ja puheoikeudella
• seurakuntaneuvosto hyväksyy Lauritsalan seurakunnan talousarviosuunnitelman vuodelle 2021 ja valtuuttaa kirkkoherran tekemään tarvittavat
muutokset.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

40 §
Erillismääräraha-anomus
YKN/ YKV:lle vuodelle
2021 kehitysvammaisten
rippikoulua varten

Lappeenrannan seurakuntayhtymän kehitysvammatyö on sijoitettu työmuotona
osaksi Lauritsalan seurakunnan diakoniatyötä. Kehitysvammatyöllä on oma
määrärahansa Lauritsalan seurakunnan talousarviosuunnitelmassa. Kehitysvammatyön työalavastaavana toimii diakonissa Tuija Tiainen.

Pöytäkirjantarkastajat
Ritva Luostarinen

Olli Kuivalainen
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Kehitysvammatyö anoo 5 750 euron suuruista erillismäärärahaa vuonna 2021
järjestettävää kehitysvammaisten rippikoulua varten. Liite 14
Erillismääräraha esitetään sijoitettavaksi Lauritsalan seurakunnan talousarviosuunnitelman kehitysvammatyön kustannuspaikalle.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto puoltaa erillismäärärahan 5 750 € hyväksymistä.
SN:
Esitys hyväksyttiin.
41 §
Erillismääräraha-anomus
YKN/YKV:lle vuodelle
2021 Lauritsalan kirkon
flyygelin peruskorjausta
varten

Lauritsalan kirkkoon vuonna 2019 Lappeenrannan musiikkiopistolta hankittu
alkuperäiskuntoinen n. 53 vuotta vanha flyygeli Grotrian Steinweg 220 kaipaa
peruskorjausta, jotta sen käyttö voisi mahdollistaa korkeatasoisen pianomusiikin käytön jumalanpalveluksissa ja konserteissa.
Flyygelin peruskorjauskustannukset ovat kanttori Timo Lampisen F-musiikilta
saaman tarjouksen mukaan 14 950 €. Lisäksi flyygelin ulkopinnan kunnostaminen lisäisi kustannuksia 8 000 €. Eli täydellinen huolto maksaisi yhteensä
22 950 €. Konsulttina asiassa on toiminut pianonvirittäjä Vesa Solje.
Liite 15.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto puoltaa erillismäärärahan 22 950 € myöntämistä flyygelin
peruskorjaukseen ja ulkopinnan kunnostamiseen tarjouksen mukaisesti.
Kanttori Timo Lampinen valtuutetaan hoitamaan asiaa.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

42 §
Lauritsalan seurakunnan
koulutussuunnitelma
vuodelle 2021

Kirkkoherra on varannut Lauritsalan seurakunnan talousarviosuunnitelmaan
5 000 euron suuruisen koulutusmäärärahan.
Koulutusmääräraha sisällytetään seurakuntaneuvoston talousarviosuunnitelmaan.
Koulutusmäärärahaan sisältyvät kurssi- ja osallistumismaksujen lisäksi ruokailu-,
majoitus-, matka- ja päivärahakustannukset.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän matkustussäännön (voim. 1.1.2019 alkaen,
hyväksytty YKN:ssä 6.6.2018) mukaan koulutusmatka perustuu
• hyväksyttyyn koulutussuunnitelmaan tehtävien hoidon kannalta välttämättömän koulutuksen osalta
o välttämättömästä koulutuksesta aiheutuvat kaikki kustannukset
korvataan

Pöytäkirjantarkastajat
Ritva Luostarinen

Olli Kuivalainen
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hyödyllisen koulutuksen osalta maksetaan kaikki esimiehen hyväksymät kustannukset paitsi päivärahat
maksetaan maksimissaan kuusi (6) koulutuspäivää vuodessa, näihin päiviin lasketaan myös neuvottelu- tms. päivät
YKN:n tai seurakuntaneuvoston hyväksyntä/päätös koko yhtymän henkilöstön osalta
jos koulutus kestää enemmän kuin 6 koulutuspäivää, koulutukseen osallistumisen hyväksyy YKN koko yhtymän henkilöstön osalta.

Seurakunnan työntekijät ovat anoneet koulutusmäärärahoja vuodelle 2021.
Koulutusanomuksista on laadittu yhteenveto. Liite 16
Esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy kirkkoherran puoltamat enintään yhteensä kuuden koulutuspäivän mittaiset työntekijöiden koulutusanomukset koulutussuunnitelmaksi vuodelle 2021, sekä hyväksyy myös mahd. ko. koulutuksiin sisältyvät vuosien 2022 ja 2023 puolelle ulottuvat koulutusjaksot.
SN:
Esitys hyväksyttiin.
43 §
Matti Anttilan koulutusanomus YKN:lle

Lappeenrannan seurakuntayhtymän matkustussääntö 1.1.2019, kohta 1.3
Virka- ja koulutusmatka:
• jos koulutus kestää enemmän kuin 6 koulutuspäivää, koulutukseen osallistumisen hyväksyy YKN koko yhtymän henkilöstön osalta.
Nuorisotyönohjaaja Matti Anttila anoo koulutusmäärärahaa ja lupaa osallistua yli
kuusi päivää kestävään koulutukseen.
Koulutus on Mestarivalmentaja-koulutus, jonka järjestää Mcid. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin työnantajan osuus kokonaiskustannuksista on maltillinen.
Koulutus sisältää v. 2021 viisi kahden vuorokauden leirikeskuksissa järjestettävää lähijaksoa: 3.-5.2., 24.-26.3., 5.-7.5., 8.-10.9. ja 14.-16.11.2021. Koulutus
jatkuu vuonna 2022. Kustannukset seurakunnalle vuonna 2021 ovat yhteensä
1 440 €.
Koulutus antaa valmiuksia ihmisten johtamiseen ja toimintakulttuurin muuttamiseen seurakuntien muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämä on erittäin tärkeää käynnissä olevan seurakuntatyön murroksessa, kun seurakuntien taloudelliset syyt asettavat paineita työntekijävähennyksiin ja vapaaehtoisten toiminnan
ja johtamisen rooli korostuu entisestään. Tämä vaatii ajattelutavan muutosta, johon ko. koulutus antaa työntekijää tukevan mahdollisuuden. Liite 17
Esitys:
Kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto puoltavat nuorisotyönohjaaja Matti Anttilan
koulutusanomuksen hyväksymistä.

Pöytäkirjantarkastajat
Ritva Luostarinen

Olli Kuivalainen
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Matti Anttila hoitaa koulutukseen liittyvät asiakirjat ym. tarvittavat toimenpiteet.
SN:
Esitys hyväksyttiin.
44 §
Markus Rantasen koulutusanomus YKN:lle

Lappeenrannan seurakuntayhtymän matkustussääntö 1.1.2019, kohta 1.3
Virka- ja koulutusmatka:
• jos koulutus kestää enemmän kuin 6 koulutuspäivää, koulutukseen osallistumisen hyväksyy YKN koko yhtymän henkilöstön osalta.
Nuorisotyönohjaaja Markus Rantanen anoo koulutusmäärärahaa ja lupaa osallistua yli kuusi päivää kestävään koulutukseen.
Koulutus on Ulkoilun turvallisuus -kurssi, jonka järjestää Survival kilta ry ja pidetään 15.-23.8.2021 Enontekiöllä. Kustannukset seurakunnalle ovat päivärahojen maksamisesta riippuen 660-1047 €. Liite 18.
Markus Rantanen järjestää työssään lasten retki- ja erätoimintaa. Lappeenrannan
seurakuntayhtymässä ei ole tällä hetkellä koulutettua henkilöä johtamaan erätoimintaa. Tämän päivän haasteena on kuitenkin mm. lasten erkaantuminen
luonnosta ja luonnossa liikkumisesta. Lapset tarvitsevat turvallisia elämyksiä
luonnossa, ja tämä koulutus antaisi siihen työntekijälle näiltä osin hyvät eväät.
Esitys:
Kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto puoltavat nuorisotyönohjaaja Markus Rantasen koulutusanomuksen hyväksymistä.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

45 §
Tiekirkkotoiminta

Lauritsalan kirkko on ollut mukana Kirkkopalvelujen luotsaamassa Tiekirkkotoiminnassa vuodesta 2011 lähtien. Vierailijoita on keskimäärin ollut yhdeksän
vuoden aikana n. 368 henkilöä/kesä. Liite 19
Kirkko oli avoinna vuonna 2019 ma-pe klo 10-18. Tänä vuonna 2020 Tiekirkkotoiminta peruttiin Korona-pandemiasta johtuen. Kirkkoon on kuitenkin voinut tutustua varaamalla ajan suntiolta. Asiasta tiedotettiin kirkon ovi-ilmoituksella, kirkollisissa ilmoituksissa sekä seurakuntayhtymän verkkosivuilla.
Tiekirkkotoiminnasta aiheutuvat kustannukset ovat olleet vuonna 2019 yhteensä n. 7 450 euroa. Kustannukset koostuvat Kirkkopalvelujen tiekirkkomaksusta 150 € sekä kirkko-oppaiden palkkakuluista. Kirkossa on ollut vuorotellen
kaksi palkattua opasta 10 viikon ajan.
Vierailijoita vuonna 2019 oli tavanomaista enemmän eli 621 hlöä, jolloin kustannus seurakunnalle tiekirkkotoiminnasta oli n. 12 euroa/vierailija.

Pöytäkirjantarkastajat
Ritva Luostarinen

Olli Kuivalainen

Sivu 8

SEURAKUNTANEUVOSTO

Esityslista/pöytäkirja
3-2020

Seurakunnan toimintamäärärahat vähenevät vuonna 2021 vakinaisen henkilöstön palkkakulujen kasvun myötä, ja paineita seurakunnan toimintamäärärahojen
leikkaamiseen on myös jatkossa.
Esitys:
Päätetään, että Lauritsalan seurakunta ei osallistu jatkossa Tiekirkkotoimintaan.
Kirkkoa ei pidetä avoinna, eikä kirkkoon palkata kirkko-oppaita kesäisin. Jatkossa kirkkoon voi tutustua varaamalla ajan suntiolta.
SN:
Seurakuntaneuvosto päätti, ettei Lauritsalan seurakunta osallistu Tiekirkkotoimintaan, eikä kirkkoon palkata kirkko-oppaita vuonna 2021.
Kirkkoon voi tutustua varaamalla ajan suntiolta. Asiasta tiedottamiseen panostetaan.
Tiekirkkoasiaa käsitellään tulevien vuosien osalta myöhemmin uudelleen.
46 §
Lausunto Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille sivutoimilupa-anomuksesta

Vs. kappalainen Tiina Rantanen anoo Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta
KL 6:30 §:n mukaista sivutoimilupaa toimiakseen ohjaavana pappina Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osaston soveltavien opintojen
työssäoppimisen jaksolla Lappeenrannassa 11.1.-7.3.2021 välisenä aikana. Liite
20
Seurakuntaneuvoston tulee antaa KL 6:30 §:n edellyttämä lausunto sivutoimiluvan saamista varten.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto puoltaa sivutoimiluvan myöntämistä Tiina Rantaselle.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

47 §
Vuosilomat
1.10.2020 – 31.1.2021

KJ 6:8
Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää seurakuntaneuvosto vuosiloman muun kuin papin viran haltijalle. Tuomiokapituli myöntää vuosiloman
kirkkoherralle ja kirkkoherra papin viran haltijalle.
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää vuosiloman kaikille seurakuntayhtymän viranhaltijoille.
YKN on 29.8.2012 (§ 151) siirtänyt seurakuntayhtymän viranhaltijoiden vuosilomien määräämisoikeuden seurakuntaneuvostoille.
Työntekijät ovat anoneet vuosilomaa ajalle 1.10.2020-31.1.2021. Liite 21

Pöytäkirjantarkastajat
Ritva Luostarinen

Olli Kuivalainen
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Esitys:
Seurakuntaneuvosto myöntää vuosilomat liitteen mukaisina muille kuin papin
viran haltijoille.
SN:
Esitys hyväksyttiin.
48 §
Jumalanpalvelus sunnuntaina 27.12.2020 Lauritsalan kirkossa

Joulupyhinä 2020 Lauritsalan kirkossa toimitetaan hartauksia ja jumalanpalveluksia seuraavasti:
• to 24.12. jouluaaton hartaudet klo 14 ja klo 15
• pe 25.12. jouluaamun sanajumalanpalvelus klo 7
• la 26.12. tapaninpäivän messu klo 10
Lappeenrannan seurakuntayhtymän kirkkoherrat ovat esittäneet, että sunnuntaina 27.12.2020 seurakuntalaiset voisivat kokoontua yhteiseen messuun klo
10 Lappeen Marian kirkkoon.
Aikaisempina vuosina vastaavanlaisissa tilanteissa on muutaman kerran järjestetty linja-autokuljetus halukkaille, mutta kyydin tarvitsijoita on ollut vain
muutama. Lisäksi jumalanpalvelukset ovat nykyisin kuunneltavissa myös Järviradion kautta.
Esitys:
Lauritsalan kirkossa ei pidetä omaa jumalanpalvelusta sunnuntaina 27.12.2020
vaan seurakuntalaisia kehotetaan osallistumaan jumalanpalvelukseen Lappeen
Marian kirkossa.
Lauritsalan seurakuntalaisille tarjotaan mahdollisuus kimppakyytiin ko. aamuna.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

49 §
Muut asiat

49.1 §
Talvivalot Lauritsalan kirkon pihalla
Lauritsalan kirkon pihapuihin v. 2015 asennetut talvivalot ovat tulleet tiensä
päähän. Valot ovat elävöittäneet kirkon pihaa ja Lauritsalan keskustaa, ja niistä
on saatu myönteistä palautetta myös seurakuntalaisilta.
Valojen korjaaminen toimintakuntoisiksi ei enää onnistu vaan ne täytyisi uusia
kokonaan.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistötoimen työnjohtaja Pasi Häkkinen on saanut tarjouksen valoista asennuksineen Saimaan Sähköapu Oy:stä.
Tarjous sisältää kolme perusvalosarjaa ja 60 jatkosarjaa asennettuina kolmeen
puuhun, hinta yhteensä 5 952 € (sis. alv. 24 %). Liite 26

Pöytäkirjantarkastajat
Ritva Luostarinen

Olli Kuivalainen
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Esityslista/pöytäkirja
3-2020

Esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää hankkia uudet valot tarjouksen mukaisesti. Kustannukset katetaan tämän vuoden 2020 Lauritsalan seurakunnan talousarviomäärärahoista.
SN:
Esitys hyväksyttiin.
50 §
Tiedoksi

50.1
Kirkkoherran päätösluettelot 3-9/2020
50.2
Diakoniatyöryhmän muistio 7.9.2020
Liite 22
50.3
Musiikkityöryhmän muistio 31.8.2020
Liite 23
50.4
Lähetystyön työryhmän muistio 8.9.2020
Liite 24
50.5
Aikuis- ja perhetyön työryhmän muistio 2.9.2020
Liite 25
Esitys:
Tiedoksi saatetut asiat merkitään tiedoksi.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

51 §
Seuraava kokous

Esitys:
Seuraava kokous pidetään maanantaina 14.12.2020 klo 17.30 seurakuntakodissa. Jouluruoka klo 17.00.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

52 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

Pöytäkirjantarkastajat
Ritva Luostarinen

Olli Kuivalainen
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53 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtajan ja
sihteerin allekirjoitukset

Esityslista/pöytäkirja
3-2020

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.32.

Lappeenrannassa ________ / ________ 2020

_______________________________________________________
Petteri Myllynen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan
tarkastaminen

______________________________________________________
Arja From
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet tämän Lauritsalan seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 3/2020 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa
________ / ________ 2020

________ / ________ 2020

________________________________________________________

___________________________________________________________

Ritva Luostarinen

Pöytäkirjan nähtävänä
olo

Olli Kuivalainen

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä seurakuntakodin (Kauppalankatu
1) Puodissa ja Pannussa ma-to klo 10-14 ja pe klo 10-13 sekä seurakuntatoimistossa henkilökunnan paikalla ollessa.
Pöytäkirja on julkaistu myös Lappeenrannan seurakuntayhtymän verkkosivuilla
www.lappeenrannanseurakunnat.fi
______/_______ - _______/_______ 2020, minkä todistan
Lappeenrannassa _________ / ________ 2020
_________________________________________________________
Pentti Berg, kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajat
Ritva Luostarinen

Olli Kuivalainen
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Kirkkoherra Pentti Berg, puh. 040 3126 400, pentti.berg@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajat
Ritva Luostarinen

Olli Kuivalainen
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