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YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

Torstai 12. päivänä helmikuuta 2015 klo 17.00 – 18.06

Paikka

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3,
45700 Kuusankoski

Läsnä

Gärdström Keijo
Ainali Päivi
Janhunen Ritva
Koivusaari Reino
Mänttäri Leena
Puuri Ari
Raskinen Marjatta
Rossi Antero
Smeds Sakari
Suutari Tero
Vainio Juha

yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
varsinainen jäsen, Kouvola
varsinainen jäsen, Kuusankoski
varsinainen jäsen, Elimäki
varsinainen jäsen, Valkeala
Anton Kujalan varajäsen, Valkeala
Hannele Viljakaisen varajäsen, Anjalankoski
varsinainen jäsen, Kouvola
varsinainen jäsen, Valkeala
varsinainen jäsen, Anjalankoski
varsinainen jäsen, Kuusankoski

Rikala Tuula

yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Lonka Riitta
Sipponen Päivi
Ylikangas Kimmo

hallintojohtaja, puh. 040 765 4166
Elimäen kirkkoherra
Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

Valapuro Kirsi

hallintosihteeri, sihteeri

Kujala Anton
Nykänen Marjatta
Heijala Marke
Viljakainen Hannele
Ylä-Outinen Mia
Heinonen Heikki
Marttila Marko
Blom Laura

yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
varsinainen jäsen, Elimäki
varsinainen jäsen, Anjalankoski
Marke Heijalan varajäsen, Elimäki
Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra
Valkealan seurakunnan kirkkoherra
viestintäpäällikkö

Poissa

Käsitellyt asiat:
28 §
Kokouksen avaus
29 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
30 §
Sihteerin valinta
31 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta
32 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
33 §
Kokouskäytäntöön liittyviä asioita
34 §
15.1.2015 puhelin/sähköposti kokouksen pöytäkirja
35 §
Yhteisen kirkkovaltuuston, 22.1.2015, päätösten täytäntöönpano
36 §
Johtoryhmän nimeäminen
37 §
Edustajien nimeäminen johtokuntiin
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38 §
39 §
40 §
41 §
42 §
43 §
44 §
45 §
46 §
47 §
48 §
49 §
50 §
51 §
52 §

Jäsenten valinta viestintäpalvelujen vastuuryhmään
Sääntömuutos kehitysvammaistyön vastuuryhmään
Jäsenten valinta kehitysvammaistyön vastuuryhmään
Jäsenten valinta palvelevan puhelimen vastuuryhmään
Jäsenten valinta sairaalasielunhoitotyön vastuuryhmään
Jäsenten valinta perheasiain neuvottelukeskuksen vastuuryhmään
Seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden
yhtiökokouksiin ja hallituksiin
Seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen tieosuuskuntiin ja vesiosuuskuntiin
Seurakuntasuunnittelutoimikunnan nimeäminen
Palvelurakenneselvitys
Johtavien viranhaltioiden päätösluettelot
Ilmoitusasiat
Muut asiat
Muutoksenhaku kokouksen päätöksiin
Kokouksen päätös

28 §
Kokouksen avaus
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on 7.10.2014 määrännyt Kouvolan
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi Kouvolan seurakunnan
kirkkoherran Keijo Gärdströmin toimikaudeksi 2015 - 2016.
Puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka jälkeen hän avasi kokouksen.
29 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11
sekä ohjesäännön 3 § nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa
keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
30 §
Sihteerin valinta
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää
yhteisen kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri. Johtosääntönsä mukaan
tässä tehtävässä toimii hallintosihteeri, ellei kirkkoneuvosto toisin määrää.
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee sihteerikseen hallintosihteeri Kirsi Valapuron.
Päätös:
Päätösesityksen mukaisesti yhteisen kirkkoneuvoston sihteeriksi valittiin
hallintosihteeri Kirsi Valapuro.
31 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Ohjesäännön 8 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Aiemman käytännön mukaan
aakkosjärjestyksessä tarkastajat olisivat Päivi Ainali ja Marke Heijala.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Päivi Ainali ja Marke Heijala.
Tarkastusajankohdaksi esitetään tiistai 17.2.2015 klo 9.00 – 15.00, Kuusankosken
seurakuntakeskus, III krs, hallintosihteerin työhuone.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Päivi Ainali ja Ritva Janhunen.
Tarkastusajankohta on esityksen mukainen.
32 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää
asioiden käsittelyjärjestyksen. Kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta
vastaavat johtokunnat tai muut yhteisen kirkkoneuvoston avuksi asetetut hallintoelimet
sekä viranhaltijat. Asiat esittelee yhteiselle kirkkoneuvostolle hallintojohtaja.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.
Esittelijän puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Kokouksessa muutettu hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.
Ilmoitusasioissa todetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös määräalan
myynnistä sekä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön vahvistamisesta.
Esittelijän puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Päätös:
Hyväksyttiin hallintojohtajan kokoukseen muuttama työjärjestys.
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33 §
Kokouskäytäntöön liittyviä asioita
Kirkkoneuvoston ohjesäännössä ei ole annettu sitovia määräyksiä kokousten ajasta,
paikasta ja kutsumistavasta, koska KJ 9:1 jättää ne kirkkoneuvoston itsensä
päätettäviksi. Sen sijaan kirkkoneuvosto voi päättää ohjeenluontoisesta
kokousaikataulusta, kokouskutsujen lähettämiskäytännöstä yms, josta tarpeen mukaan
poiketaan. Kirkkoneuvoston pikainen kokoontuminen voi joskus olla edun valvomisen
tai muun vastaavan syyn takia välttämätöntä. Kirkkoneuvoston ei tule sitoa itseään
jäykkään kokousrytmiin. Sähköpostia ja muuta nykytekniikkaa voidaan soveltaa
kokouskutsuissa.
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouskäytännössä ehdotetaan noudatettavaksi seuraavia
ohjeita:
1) Kutsu kokoukseen lähetetään viimeistään viikkoa ennen kokousta ja siihen
liitetään luettelo käsiteltävistä asioista sekä mahdollisuuksien mukaan
valmisteltu esityslista päätösehdotuksineen.
2) Kokouskutsu lähetetään joko kirjeitse tai sähköpostilla.
3) Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa Kuusankosken
seurakuntakeskuksen salissa kello 17.00 alkaen, kahvitarjoilu 16.45.
4) Kokouksen tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kokouskutsussa.
5) Jäsenillä on oikeus saada kokouksesta luottamushenkilön palkkiosäännön
mukaiset korvaukset. Palkkiosääntö on liitteenä 1.
6) Esteet tulee ilmoittaa sihteerille viimeistään kokouskutsussa mainittuun
ajankohtaan mennessä, jotta varajäsen ehditään kutsua.
Kirkkoneuvosto voi poiketa edellä mainitusta ohjeista, kun siihen on perusteltu syy.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä edellä mainitut ohjeet.
Päätös:
Päätösesityksen mukaisesti hyväksyttiin kokouskäytäntöön liittyvät asiat.
34 §
15.1.2015 puhelin/sähköposti pöytäkirja
Yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan 8.1.2015 ei huomannut päätösesitystä
tehdessään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että henkilöstöpalvelun- ja kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokuntien puheenjohtajasta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
15.1.2015 järjestettiin puhelin/sähköpostikokous, niin että 8.1.2015 olleille
päätösvaltaisille valtuutetuille lähetettiin klo 8.16 sähköposti, jossa pyydettiin ottamaan
kantaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan muutettuun päätösesitykseen.
Valtuutetuista Keijo Gärdström, Risto Rasimus, Reino Koivusaari, Juha Vainio, Sakari
Smeds ja Tero Suutari hyväksyivät muutosesityksen sähköpostivastauksella.
Valtuutetuista Ritva Janhunen, klo 11.53, Marjatta Nykänen, klo 12.50 ja Toivo
Hartikainen, klo 12.58 hyväksyivät puhelimitse muutosesityksen, pöytäkirja liitteenä 2.
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee liitteenä olevan pöytäkirjan tiedokseen saatetuksi.
Päätös:
Päätösesityksen mukaisesti pöytäkirja 15.1.2015 merkittiin tiedoksi.
35 §
Yhteisen kirkkovaltuuston, 22.1.2015, päätösten täytäntöönpano
Kirkkolain 10 luvun 6 §:ssä säädetään kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonnasta
seuraavaa:
“Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on
lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän
ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Yhteisen kirkkovaltuuston 22.1.2015 käsittelemät asiat:
5§
6§
7§
8§
9§
10 §
11 §
12 §
13 §
14 §
15 §
16 §
17 §
18 §

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta
Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaali
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten
henkilökohtaisten varajäsenten vaali
Jäsenten valinta henkilöstöpalvelun johtokuntaan
Jäsenten valinta kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntaan
Jäsenen valinta IT-aluekeskuksen johtokuntaan
Vastaus Teuvo Pokin valtuustoaloitteeseen
Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian 2013–2020
leirikeskustarpeiden jatkoselvitys
Perheasiain neuvottelukeskuksen ja sairaalasielunhoidon johtokuntien
muuttaminen vastuuryhmiksi
Kymintehtaan seurakuntatalon kirkkosalin mekaanisten urkujen siirto
Elimäen kirkkoon

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteisen kirkkovaltuuston 22.1.2015 tekemät päätökset todetaan laillisiksi ja
täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös:
Päätösesityksen mukaisesti päätökset todettiin laillisiksi ja täytäntöön panokelpoisiksi.
36 §
Johtoryhmän nimeäminen
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 §:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto voi
asettaa toimikaudekseen johtoryhmän, jonka puheenjohtajana toimii yhteisen
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kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Johtoryhmän tehtävänä on käsitellä seurakuntayhtymän
toimintaan, hallintoon ja talouteen kuuluvia kiireellisiä tai muutoin pikaista
konsultointia vaativia asioita, avustaa tarvittaessa yhteiseen kirkkoneuvostoon tulevien
asioiden valmistelua sekä kehittää yhteistyötä ja vuorovaikutusta seurakuntayhtymän
sisällä. Johtoryhmä voi kutsua asiantuntijoita kokoukseensa. Johtoryhmä valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 §:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto asettaa
toimikaudekseen johtoryhmän, johon kuuluvat hallintojohtaja, talouspäällikkö,
kiinteistöpäällikkö ja viestintäpäällikkö sekä puheenjohtajana yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja yhteisten työalojen edustajana. Johtoryhmän sihteeriksi kutsutaan
hallintosihteeri.
Käsittely kokouksessa:
Sakari Smeds teki kokouksessa päätösesityksestä poikkeavan esityksen;
”Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen johtoryhmän, johon kuuluvat
puheenjohtajana yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, yhteisen kirkkovaltuuston
puheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja.
Johtoryhmä kutsuu sihteerikseen viestintäpäällikön. Johtoryhmä voi kutsua
asiantuntijoita kokouksensa.”
Sakari Smedsin esittämää muutosesitystä kannatettiin yksimielisesti.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto asetti toimikaudekseen yksimielisesti johtoryhmän, johon
kuuluvat puheenjohtajana yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, yhteisen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja
hallintojohtaja. Johtoryhmä kutsuu sihteerikseen viestintäpäällikön. Johtoryhmä voi
kutsua asiantuntijoita kokouksensa.
37 §
Edustajien nimeäminen johtokuntiin
Yhteisen kirkkovaltuuston 7.6.2012 hyväksymien henkilöstöpalvelun- ja kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokunnan johtosääntöjen mukaisesti kokouksissa on läsnäolo-oikeus
mutta ei äänioikeutta yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla, yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä yhteisen
kirkkoneuvoston edustajalla ja hallintojohtajalla.
Yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudekseen nimeämällä edustajalla on oikeus olla läsnä
johtokunnan kokouksessa, jossa hänellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta (ellei hän
samalla ole johtokunnan jäsen). Edustajan tehtävänä on olla asiantuntijana mm.
käsiteltäessä kirkkoneuvostossa kyseisen johtokunnan toimialaan liittyviä asioita.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan henkilöstöpalvelujen- sekä
kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntiin toimikaudeksi 2015 – 2016.
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Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti edustajakseen henkilöstöpalvelun
johtokuntaan Leena Mänttärin ja edustajakseen kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokuntaan Juha Vainion toimikaudeksi 2015 -2016.
38 §
Jäsenten valinta viestintäpalvelujen vastuuryhmään
Viestintäpalvelujen vastuuryhmän johtosäännön kohdan 2 kokoonpanon mukaan
yhteinen kirkkoneuvosto valitsee viestinnän vastuuryhmään toimikaudekseen viisi
jäsentä ja kaksi varajäsentä. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto valitsee
keskuudestaan yhden jäsenen vastuuryhmään. Vastuuryhmän puheenjohtajana toimii
luottamushenkilö, jonka yhteinen kirkkoneuvosto nimeää. Jäseniä valittaessa tulee
kiinnittää huomiota heidän asiantuntemukseensa viestinnän, tiedotuksen tai
markkinoinnin aloilla. Jos puheenjohtaja, jäsen tai varajäsen eroaa ennen toimikautensa
päättymistä, yhteinen kirkkoneuvosto valitsee henkilön eronneen tilalle toimikauden
jäljellä olevaksi ajaksi. Yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
puheenjohtajistolla on vastuuryhmän kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto toimittaa viestintäpalvelujen vastuuryhmän jäsenten ja
varajäsenten vaalin, nimeää puheenjohtajan ja valitsee yhteisen kirkkoneuvoston
edustajan vastuuryhmään toimikaudekseen.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti toimikaudekseen viestintäpalvelujen
vastuuryhmään Valkealasta Leena Mänttärin, joka nimettiin puheenjohtajaksi ja muiksi
jäseniksi Ritva Korrin Anjalankoskelta, Jyrki Lindbergin Kuusankoskelta, Tytti
Vänskän Kouvolasta ja Tero Hinkkasen Elimäeltä. Varajäseniksi valittiin Ari
Söderström Kuusankoskelta ja Johanna Pyötsiä Valkealasta. Yhteisen kirkkoneuvoston
edustajaksi valittiin yksimielisesti Antero Rossi.
39 §
Sääntömuutos kehitysvammaistyön vastuuryhmään
Kehitysvammaistyön vastuuryhmän säännön (hyväksytty 5.2.2009) mukaan
puheenjohtajana toimii yhteisen seurakuntatyön johtaja. Yhteisen seurakuntatyön
johtajan virka on lakkautettu.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy, että kehitysvammaistyön sääntöä muutetaan siten,
että puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston valitsema luottamushenkilö.
Päätös:
Päätösesityksen mukaisesti hyväksyttiin kehitysvammaistyön vastuuryhmän
sääntömuutos.
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40 §
Jäsenten valinta kehitysvammaistyön vastuuryhmään
Kehitysvammaistyön vastuuryhmän johtosäännön kohdan 2 kokoonpanon mukaan
yhteinen kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen kahdeksan jäsentä: 4 rovastikuntien
edustajaa, 1 Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän edustaja, 1 yhteisen
kirkkoneuvoston edustaja. Puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston valitsema
luottamushenkilö. Vastuuryhmä nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Jäseniä
valittaessa tulee ottaa huomioon Kuusaan kuntoutuskeskuksessa oleva
kehitysvammaistyön asiantuntemus, omaisnäkökulma ja sopijaseurakuntien
yhteistyönäkökulma sekä pyrkiä alueelliseen tasapuolisuuteen koko Kaakkois-Suomen
alueen neljän rovastikunnan alueella.
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen kehitysvammaistyön pastori Tero Kajander on
lähettänyt Carea- Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän
ehdotuksen sekä rovastikuntien ehdotukset kehitysvammaistyön vastuuryhmän
jäseniksi:
Hakalainen Päivi, osastonhoitaja

Carea- Kymenlaakson sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän edustaja

Hammarberg Anne, diakonissa
Haminan seurakunta

Kotkan rovastikunnan edustaja

Helisten Nina, diakoni
Elimäen seurakunta

Kouvolan rovastikunnan edustaja

Iljo Sirkka, sihteeri
Imatran rovastikunnan edustaja
Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Helena Puhakka, vs. diakoni
Luumäen seurakunta

Lappeenrannan rovastikunnan edustaja

Asian valmistelija kehitysvammaistyön pastori Tero Kajander, puh. 040 088 0218.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto toimittaa toimikaudekseen kehitysvammaistyön vastuuryhmän
jäsenten vaalin, valitsee yhteisen kirkkoneuvoston edustajan, joka toimii vastuuryhmän
puheenjohtajana.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti toimikaudekseen kehitysvammaistyön
vastuuryhmään:
Hakalainen Päivi, osastonhoitaja

Carea- Kymenlaakson sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän edustaja
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Hammarberg Anne, diakonissa
Haminan seurakunta

Kotkan rovastikunnan edustaja

Helisten Nina, diakoni
Elimäen seurakunta

Kouvolan rovastikunnan edustaja

Iljo Sirkka, sihteeri
Imatran rovastikunnan edustaja
Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Helena Puhakka, vs. diakoni
Luumäen seurakunta

Lappeenrannan rovastikunnan edustaja

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti edustajakseen Hannele Viljakaisen, joka
nimettiin vastuuryhmän puheenjohtajaksi.
41 §
Jäsenten valinta palvelevan puhelimen vastuuryhmään
Palvelevan puhelimen vastuuryhmän johtosäännön kohdan 2 kokoonpanon mukaan
yhteinen kirkkoneuvosto valitsee palvelevan puhelimen vastuuryhmään
toimikaudekseen viisi jäsentä (yksi jäsen/seurakunta) ja kaksi varajäsentä. Lisäksi
yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan yhden jäsenen vastuuryhmään.
Jäsenten tulee mahdollisuuksiensa mukaan olla perehtyneitä sielunhoito- ja
mielenterveystyöhön sekä sosiaalisiin ongelmiin. Jäsenistä tulee vähintään yhden olla
teologi. Vastuuryhmän puheenjohtajana toimii luottamushenkilö, jonka yhteinen
kirkkoneuvosto nimeää.
Yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston puheenjohtajistolla on vastuuryhmän
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto toimittaa palvelevan puhelimen vastuuryhmän jäsenten ja
varajäsenten vaalin, nimeää puheenjohtajan ja valitsee yhteisen kirkkoneuvoston
edustajan toimikaudekseen.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi toimikaudekseen yksimielisesti Palvelevan puhelimen
vastuuryhmään Anjalankoskelta Risto Pesosen, joka nimettiin puheenjohtajaksi, muiksi
jäseniksi Madleena Ollilan Elimäeltä, Leena Inkilän Kuusankoskelta, Juho Kankaan
Kouvolasta ja Seija Riikosen Valkealasta. Varajäseniksi valittiin yksimielisesti Mirja
Sorsa Kuusankoskelta ja Matti Heino Anjalankoskelta. Yhteisen kirkkoneuvoston
edustajaksi valittiin yksimielisesti Ritva Janhunen.
42 §
Jäsenten valinta sairaalasielunhoitotyön vastuuryhmään
Sairaalasielunhoitotyön vastuuryhmän säännön kohdan 2 kokoonpanon mukaan
yhteinen kirkkoneuvosto valitsee sairaalasielunhoidon vastuuryhmään toimikaudekseen
_________________________________________________________________________________

PÖYTÄKIRJA 2/2015

Maunukselantie 3
45700 KUUSANKOSKI
Puh. 040 187 2780

10 (15)

13.2.2015

_________________________________________________________________________________________________

viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto valitsee
keskuudestaan yhden jäsenen vastuuryhmään. Vastuuryhmän puheenjohtajana toimii
luottamushenkilö, jonka yhteinen kirkkoneuvosto nimeää. Vastuuryhmä valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vastuuryhmään kutsutaan lisäksi
sopimuskumppaneiden edustus eli jäsenet Carealta ja Kouvolan kaupungin
terveyssektorilta. Viranhaltijat voivat kutsua vastuuryhmään myös asiantuntijajäseniä.
Yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston puheenjohtajistolla on vastuuryhmän
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto toimittaa sairaalasielunhoidon vastuuryhmän jäsenten ja
varajäsenten vaalin, nimeää puheenjohtajan ja valitsee yhteisen kirkkoneuvoston
edustajan toimikaudekseen.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Carean ja Kouvolan kaupungin terveyssektorin
nimeämään edustajat vastuuryhmään.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi toimikaudekseen yksimielisesti sairaalasielunhoitotyön
vastuuryhmään Kouvolasta Maarit Kenttälän, joka nimettiin puheenjohtajaksi ja muiksi
jäseniksi Kari Tainan Elimäeltä, Elina Lehtomäen Anjalankoskelta, Joonas Honkimaan
Kuusankoskelta ja Liisa Nurmen Valkealasta. Varajäseniksi valittiin yksimielisesti
Kalle Ylimäki Kuusankoskelta ja Anna-Liisa Kiintola Valkealasta. Yhteisen
kirkkoneuvoston edustajaksi valittiin yksimielisesti Päivi Ainali. Lisäksi yhteinen
kirkkoneuvosto pyytää Carean ja Kouvolan kaupungin terveyssektorin nimeämään
edustajat vastuuryhmään.
43 §
Jäsenten valinta perheasiain neuvottelukeskuksen vastuuryhmään
Perheasiain neuvottelukeskuksen vastuuryhmän säännön kohdan 2 kokoonpanon
mukaan yhteinen kirkkoneuvosto valitsee perheneuvonnan vastuuryhmään
toimikaudekseen viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto
valitsee keskuudestaan yhden jäsenen vastuuryhmään. Vastuuryhmän
puheenjohtajana toimii luottamushenkilö, jonka yhteinen kirkkoneuvosto nimeää.
Yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston puheenjohtajistolla on vastuuryhmän
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto toimittaa perheasiain neuvottelukeskuksen vastuuryhmän
jäsenten ja varajäsenten vaalin, nimeää puheenjohtajan sekä valitsee yhteisen
kirkkoneuvoston edustajan toimikaudekseen.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti perheasiain neuvottelukeskuksen
vastuuryhmään Kuusankoskelta Jutta Hartikaisen, joka nimettiin puheenjohtajaksi,
muiksi jäseniksi Tero Hinkkanen Elimäeltä, Liisa Varjola Anjalankoskelta, Esko
Lavonen Kouvolasta ja Sari Lankinen Valkealasta. Varajäseniksi valittiin yksimielisesti
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Heikki Priha Kouvolasta ja Madleena Ollila Elimäeltä. Yhteisen kirkkoneuvoston
edustajaksi valittiin yksimielisesti Tero Suutari.
44 §
Seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksiin ja
hallituksiin
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 §, 4. mom. mukaan yhteisen kirkkoneuvoston
tehtävänä on nimetä seurakuntayhtymän edustajat ja ehdokkaat osakkuusyhtiöiden ja
muiden yhteisöjen hallintoelimiin.
Asian valmistelija kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo, puh. 0400-650981
Hallintojohtajan päätösesitys:
Nimetään liitteessä 3 mainittujen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokousten ja
hallitusten varsinaiset ja varajäsenet vuosiksi 2015 – 2016 liitteen mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.
45 §
Seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen tieosuuskuntiin ja vesiosuuskuntiin
Seurakuntayhtymä on osakkaana kahdessakymmenessä tieosuuskunnassa (liite 4) ja
kahdeksassa vesiosuuskunnassa (liite 5).
Asian valmistelija kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo, puh. 0400-650981
Hallintojohtajan päätösesitys:
Nimetään liitteessä 4 mainittujen tieosuuskuntien ja liitteessä 5 mainittujen vesiosuuskuntien
kokousedustajat ja heille varaedustajat vuosiksi 2015 – 2016 liitteiden mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.
46 §
Seurakuntasuunnittelutoimikunnan nimeäminen
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 §:n kohdan 14 mukaan yhteisen
kirkkoneuvoston yhteiseltä kirkkovaltuustolta siirretyllä päätösvallalla tehtävänä on
nimetä suunnittelutoimikunta, jonka toimikausi on kulloinkin kaksi vuotta ja tehtävänä
seurakuntayhtymän pitkäntähtäimen toiminnan ja talouden strategiseen suunnitteluun
liittyvät asiat sekä yhteisen kirkkoneuvoston erikseen antamat selvittely- ja valmistelu
toimeksiannot. Puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää seurakuntasuunnittelutoimikuntaan toimikaudeksi
2015 - 2016 jäseniksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan, yhteisen
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kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan,
yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, kirkkoherrat, hallintojohtajan,
talouspäällikön, kiinteistöpäällikön, viestintäpäällikön, perheasiain neuvottelukeskuksen
johtajan sekä kutsuu seurakuntasuunnittelutoimikunnan sihteeriksi hallinto- ja
henkilöstöpalveluista sihteerin. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää asian Anjalankosken
ja Elimäen seurakuntien seurakuntaneuvostoille täydennettäväksi 16.3.2015 mennessä
yhdellä luottamushenkilöjäsenellä.
Puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena, päätettiin lähettää Anjalankosken ja Elimäen
seurakuntaneuvostoille täydennettäväksi yhdellä luottamushenkilöjäsenellä 16.3.2015
mennessä hallintopalveluihin lähetetyillä otteilla.
47 §
Palvelurakenneselvitys
Kouvolan seurakuntayhtymässä järjestettiin 12.2.2014 palvelurakenneseminaari yhteisen
kirkkoneuvoston ja valtuuston sekä seurakuntaneuvostojen luottamushenkilöille sekä
johdolle, esimiehille, työalajohtajille niin yhtymässä kuin paikallisseurakunnissa.
Seminaarin strategisena tavoitteena oli käynnistää palvelurakenneselvittely, jossa otetaan
huomioon toiminta ja toiminnassa tarvittavat henkilöstö- ja tilatarpeet sopeuttaen ne
taloudellisiin resursseihin. Kokonaisuuksien hahmottaminen, luottamuksen rakentaminen,
uudet ideat ja suunnitelmat katsottiin tärkeiksi.
Lähtötilanne perustui kansantalouden talousnäkymiin ja jäsenmäärän kehitykseen.
Kirkon toiminta rahoitetaan verotuloilla 80 %:sti. Kansantalouden näkymiä heikentävät
nouseva työttömyysaste, ikääntyminen, teollisuustuotannon väheneminen, valtion ja
kuntien velkaantuminen. Seurakuntatalouden peikkoja ovat mm. verotulojen hidas
kasvu, kulujen jatkuva kasvu, kiinteistöjen investointi- ja peruskorjaustarpeet sekä
vaikeus tehdä taloutta tasapainottavia päätöksiä.
Kirkon tehtävänä tunnustuksensa mukaisesti on julistaa Jumalan sanaa, jakaa
sakramentteja ja toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi sekä lähimmäisen
rakkauden toteuttamiseksi. On tärkeää tiedostaa, että kirkkoon sitoudutaan edelleen
voimakkaasti eli ydin on olemassa, joka kannattaa.
Yhteinen kirkkoneuvosto käynnisti kokouksessaan 24.4.2014 palvelurakenneselvitystyöskentelyn ja esitti seminaarin pohjalta selvitystyön avuksi laaditut kysymykset
edelleen seurakuntaneuvostojen kautta paikallisseurakunnille sekä yhtymän hallinto- ja
yhteisen seurakuntatyön osastoille valmisteltavaksi. Kysymykset käsittelivät mm.
leirikeskusten toimintaa, yhteistyömahdollisuuksia, seurakunnan imagon kohentamista,
jäsenmäärän kehitykseen vaikuttamista, seurakunnan tärkeimpien toimintojen
pohtimista ja kehittämistä, henkilöstörakenteita sekä viestinnän roolia.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto nimesi ohjausryhmän, jonka tehtävänä oli tarkastella
selvityksen etenemistä seurakunnissa ja yhtymän työaloilla. Ohjausryhmä kokoontui
kaksi kertaa syksyllä. Alustajiksi kokouksiin oli kutsuttu hiippakuntadekaani Ouri
Mattila ja asiantuntija Sanna Akkanen Kotimaa Oy:stä. Ohjausryhmässä sovittiin, että
prosessi etenisi yhteisen kirkkoneuvoston kautta suunnittelutoimikuntaan ja edelleen
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seurakuntiin/yhtymän työaloille työstettäväksi. Ohjausryhmä piti tärkeänä
kokonaisuuden näkemistä, erilaisuuden ymmärtämistä ja luontevaa yhdessä tekemistä.
Palvelurakenneselvitykset tuli toimittaa 31.12.2014 mennessä hallintopalveluihin.
Kooste selvityksestä päätettiin toimittaa yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi
alkuvuodesta 2015. Koottu tämän hetkinen palvelurakenneselvitys toimitetaan
esityslistan mukana.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee palvelurakenneselvityksen tämän hetkisen tilanteen
tiedoksi ja lähettää sen edelleen Kouvolan seurakuntayhtymän suunnittelutoimikuntaan
jatkokäsiteltäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.
48 §
Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä
työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 1.1.- 30.1.2015 on liitteenä 6.
Kansio päätöksistä on kokouksessa nähtävillä.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Päätösesityksen mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi.
49 §
Ilmoitusasiat
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös nro 42
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on 3.2.2015 kokouksessaan päättänyt lähettää
asiakirjat, jotka koskevat Kouvolan seurakuntayhtymän Kouvolan kaupungissa
sijaitsevan tilan, Mäkelä, kiinteistötunnus 286-403-5-242 myyntiä, edelleen
kirkkohallituksen käsiteltäväksi. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli ilmoittaa
puoltavansa Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 18.12.2014, § 27,
tekemän päätöksen vahvistamista.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös nro 70/§ 90
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut 3.2.2015 Kouvolan
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 18.12.2014, § 28, hyväksymän yhteisen
kirkkoneuvoston ohjesäännön.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
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Päätös:
Päätösesityksen mukaisesti merkittiin tiedoksi.
50 §
Muut asiat
Sakari Smeds esitti kommenttipuheenvuoron 7.2.2015 jaetun Risteys-lehden artikkelista,
”Avioliittolaki puhututtaa”.
Ari Puuri toi esille yrittäjänä näkemyksensä leirikeskusasiassa sekä toisena kommentti
puheenvuorona ihmetteli, ettei Hukalan hautausmaalla ole jätteiden lajittelua.
Päätös:
Muissa asioissa esiin tuodut asiat merkittiin tiedoksi. Hukalan hautausmaan jätteiden lajittelu
selvitetään.
51 §
Muutoksenhaku kokouksen päätöksiin
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään
pöytäkirjaan (liite 7).
52 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.06.

KEIJO GÄRDSTRÖM
Keijo Gärdström
puheenjohtaja

KIRSI VALAPURO
Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 17.2.2015
PÄIVI AINALI
Päivi Ainali

RITVA JANHUNEN
Ritva Janhunen
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Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 18.2. – 4.3.2015, Kuusankosken seurakuntakeskus, Maunukselantie 3 A,
III kerros.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja
Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla
6.2. – 4.3.2015.

KEIJO GÄRDSTRÖM
Keijo Gärdström
kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
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