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YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikko 22. päivänä huhtikuuta 2015 klo 17.00 – 17.47

Paikka

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3,
45700 Kuusankoski

Läsnä

Gärdström Keijo
Kujala Anton
Heijala Marke
Janhunen Ritva
Koivusaari Reino
Mänttäri Leena
Pyötsiä Johanna
Suutari Tero
Vainio Juha
Viljakainen Hannele

yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
varsinainen jäsen, Elimäki
varsinainen jäsen, Kuusankoski
varsinainen jäsen, Elimäki
varsinainen jäsen, Valkeala
Sakari Smedsin varajäsen, Valkeala
varsinainen jäsen, Anjalankoski
varsinainen jäsen, Kuusankoski
varsinainen jäsen, Anjalankoski

Rikala Tuula

yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Lonka Riitta

hallintojohtaja, puh. 040 765 4166

Heinonen Heikki
Sipponen Päivi
Ylikangas Kimmo
Hyvättinen Arto

Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra
Elimäen kirkkoherra
Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
Valkealan seurakunnan edustaja

Hernesaho Virpi
Laine-Haimi Sirkka

talouspäällikkö
perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja

Valapuro Kirsi

hallintosihteeri, sihteeri

Ainali Päivi
Kaskiaho Keijo
Nykänen Marjatta
Rossi Antero
Smeds Sakari
Blom Laura
Marttila Marko

varsinainen jäsen, Kouvola
Antero Rossin varajäsen, Kouvola
yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
varsinainen jäsen, Kouvola
varsinainen jäsen, Valkeala
viestintäpäällikkö
Valkealan seurakunnan kirkkoherra

Kutsuttuna

Poissa

Käsitellyt asiat:
69 §
Kokouksen avaus
70 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
71 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta
72 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
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73 §
74 §
75 §
76 §
77 §
78 §
79 §
80 §
81 §
82 §
83 §
84 §
85 §
86 §

Tilintarkastajien valinta
Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle 2016–2018
Sippolan kotiseutumuseon myynti
Perheneuvontapalveluiden moduulihinta vuodelle 2015
Vuoden 2015 työnohjauksen ja koulutuksen hinnoittelu
Perheneuvojan opintovapaan sijainen
Sijoitustoiminnan tilannekatsaus
Talouspäällikön irtisanoutuminen
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät syyskaudella 2015
Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Muutoksenhaku kokouksen päätöksiin
Kokouksen päätös

69 §
Kokouksen avaus
Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Kimmo Ylikankaan pitämän alkuhartauden
jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.
70 §
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.
71 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Ohjesäännön 8 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Aiemman käytännön mukaan
aakkosjärjestyksessä tarkastajat olisivat Antero Rossi ja Sakari Smeds.
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antero Rossi ja Sakari Smeds.
Tarkastusajankohdaksi esitetään perjantai 24.4.2015 klo 9.00 – 15.00, Kuusankosken
seurakuntakeskus, III krs, hallintosihteerin työhuone.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Suutari ja Hannele Viljakainen.
Tarkastusajankohta on päätösesityksen mukainen.
72§
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 päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen
lisäyksellä, että pykälässä 83 Muut asiat Tuula Rikala kertoo Kouvolan kirkkopäivistä
infoa.
Esittelijän puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Päätös:
Hyväksyttiin kokouksessa muutetun päätösesityksen mukaisena.
73 §
Tilintarkastajien valinta
KJ 15:7 määräysten tarkoittaman tilintarkastusyhteisön valintaa varten on toimitettu
hankintalain mukainen kilpailutus. Tarjouspyyntö oli julkaistu julkisten hankintojen
www-palvelussa HILMASSA 16.3.2015. Tarjouspyynnön teksti on liitteenä 1.
Määräaikaan 31.3.2015 klo 12.00 mennessä saapui kaksi tarjousta:
BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö
KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, JHTT-yhteisö.
Tarjoukset avattiin 31.3.2015, jolloin todettiin kaikkien tarjoajien täyttävän
tarjouspyynnössä vaaditut ehdot (liite 2). Avaustilaisuudessa olivat paikalla
hallintojohtaja Riitta Lonka ja hallintosihteeri Kirsi Valapuro (tarjousten avauspöytäkirja
liitteenä 3). Arvioitiin tarjoukset ja tehtiin vertailu tarjouspyynnössä esitettyjen
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perusteiden mukaisesti. Tilintarkastustarjousten pisteytys on liitteenä 4 ja tarjousten
vertailun perusteet liitteenä 5. Arviointipisteiden yhteismäärät ja tarjoushinnat (alv 0 %)
ovat seuraavat:
1. BDO, Audiator Oy
2. KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

96,00 pistettä, 7,140,00 €/vuosi
90,93 pistettä, 7.270,00 €/vuosi

Tarkastuspäivän hinnan tuli olla kiinteä ajalle 1.1.2015 – 31.12.2016. Kilpailutuksen
kokonaispisteytyksen perusteella parhaaksi arvioitiin BDO, Audiator Oy.
Tilintarkastaja valitaan 1.8.2010 voimaan tulleen kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n
mukaisesti. Päätöksen tilintarkastajan valinnasta tekee yhteinen kirkkovaltuusto.
Tällä kertaa valittavan tilintarkastajan toimikausi sisältää tilikaudet 2015–2018.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee
kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n ja taloussäännön 29 §:n mukaisesti toimikaudekseen
tilintarkastajan seuraavasti:
Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisöjen kilpailutuksen ja pisteytyksen
perusteella BDO, Audiator Oy:n, joka on nimennyt vastaavaksi tilintarkastajaksi JHTT,
KHT Ulla-Maija Tuomelan ja tietohallinnon ja -turvallisuuden tarkastustehtävän
toteuttajaksi CISA Ari Itkosen.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee
kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n ja taloussäännön 29 §:n mukaisesti toimikaudekseen
tilintarkastajan seuraavasti:
Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisöjen kilpailutuksen ja pisteytyksen
perusteella BDO, Audiator Oy:n, joka on nimennyt vastaavaksi tilintarkastajaksi JHTT,
KHT Ulla-Maija Tuomelan ja tietohallinnon ja -turvallisuuden tarkastustehtävän
toteuttajaksi CISA Ari Itkosen.
74 §
Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle 2016–2018
Yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakuntayhtymän talousarvio sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15.3).
Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi.
Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset
tehtävien hoitamiseen turvataan. (KJ 15.2)
Kouvolan seurakuntayhtymän talous
Kouvolan seurakuntayhtymän tulokset ennen tilinpäätöseriä ovat olleet ylijäämäiset
vuosina 2011, 2013 ja 2014. Väkiluku on vähentynyt seurakuntayhtymän alueella
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yhtymän aikana (1.1.2009 – 31.12.2014) 7 675:lla, 10,3 %. Vastaavana ajanjaksona
henkilöstökulut ovat kasvaneet 9,9 %. Henkilöstö on vähentynyt tänä aikana 20
henkilötyövuodella kausityö mukaan lukien. Edelleen tarvitaan rakenteellisia
muutoksia, kiinteiden kulujen muuttamista muuttuviksi kuluiksi, väkiluvun
vähenemisen pysäyttämistä, rakennuskannan pienentämistä ja toiminnan kulujen
sopeuttamista tuloihin talouden pitämiseksi tasapainossa.
Laadinnan yleisohje
Määrärahojen jakoperusteet
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti määrärahojen jakoperusteet ja talkootyön tukemisen
kokouksessaan 28.4.2011: Jaettava määräraha perustuu väkilukuun sopeuttamisajan
2012–2016 jälkeen. Seurakunnat päättävät itsenäisesti kokonaismäärärahan käytöstä.
Yhtymän seurakunnat toimivat hyvin erisuuruisilla maantieteellisillä alueilla
(Anjalankoski 26 %, Elimäki 14 %, Kouvola 2 %, Kuusankoski 24 %, Valkeala 35 %).
Alueelliset erot huomioidaan vuoden 2010 kilometrikorvausten suhteessa.
 Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoinen talous, jossa vuosikate
kattaa korvausinvestoinnit ja lainanlyhennykset sekä talousarvio osoittaa ylijäämää.
 YKV 12.12.2013: Seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on
vähintään 51 % (TA 2014 s. 9) seurakuntien toiminnan turvaamiseksi, sihteerien
seurakuntiin siirtymisen huomioimiseksi ja sen korostamiseksi, että säästöt
kohdistuvat yhtymään vähintään samalla osuudella kuin seurakuntiin. Keittiötoimen
kulujen siirtäminen sitoviksi lisää seurakuntien osuutta (vuoden 2015 talousarvion
laskelmien mukaisesti) 113 000 €, yhtymän 16 000 €. Jatkossa seurakuntien osuus
kokonaisvastuukatteesta on vähintään 51,7 %. Väkilukuun suhteutetut henkilöstö- ja
toimintamäärärahat sopeutetaan viiden vuoden ajanjaksolla (2012–2016)
seurakunnittain yhteneviksi (YKN 28.4.2011).
 Seurakuntien osuuksissa huomioidaan ensin alueelliset erot: Anjalankoski 33 000 €,
Elimäki 15 000 €, Kouvola 13 000 €, Kuusankoski 18 000 €, Valkeala 17 000 €.
Määrärahojen ylitykset/alitukset
Seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön määrärahojen (=toimintamäärärahat pois lukien
lomapalkkavelkakirjaukset) ylityksistä on vuoden 2015 talousarvion seurannassa
tehtävä alijäämän kattamissuunnitelma yhteiselle kirkkovaltuustolle. Määrärahojen
alitusmäärä (enintään 5 % talousarvion määrärahasta) siirretään seuraavan vuoden
talousarvioon uuden talousarvion muutosesityksenä. (Ykv:n vahvistama talousarvio
vuodeksi 2015, s. 10)
Talkootyön tukeminen
Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin tai muun työn
talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan kanssa (mm.
kiinteistöpäällikkö, hautaustoimenpäällikkö). Talkootyöläisille tarjotaan ruoka ja kahvit.
Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle maksetaan puolet hyvityksenä
kestitys vähentäen. Tarjoamme näin seurakunnissa vapaaehtoisille uusia
toimintamahdollisuuksia. Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä.
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Henkilöstön kehittämissuunnitelma
Henkilöstön kehittämissuunnitelma laaditaan vuosille 2016–2018. Kehittäminen kattaa
koulutuksen lisäksi mm. mentoroinnin ja työnohjauksen. Henkilöstöpalvelut antavat
tarkemman ohjeistuksen työaloille.
Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelman alussa esitetään seurakunnan / työalan pysyvä toiminta-ajatus.
Toimintasuunnitelman hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat tunnusmerkit:
 tavoitteiden lukumäärä 3-5
 perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin
 sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu)
 esitetään mittari toteutumisen seuraamiseksi
 konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa, arvioitavissa (ei ole
tehtäväkuvaus)
 ohjaa toimintaa strategian toteuttamiseen
 haasteellinen, mutta saavutettavissa.
Ohjeen antaminen
Yhteinen kirkkoneuvosto kehottaa seurakuntaneuvostoja ja yhtymän työaloja laatimaan
oman toiminta- ja talousarvioehdotuksensa varainhoitovuodeksi 2016 sekä
suunnitelman vuosille 2017 – 2018.
Vastuukatteet
Pääluokkien vastuukatteet vuodelle 2016 esitetään liitetietona (Liite 6). Seurakuntien
vastuukatteiden sopeutussuunnitelma vuosille 2016–2018 esitetään liitetietona (Liite 7).
Sitovuustasot
Käyttötalousosan sitovuus yhteiselle kirkkoneuvostolle on ollut seurakuntaneuvostoilla
ja yhtymän pääluokilla vastuukate. Tällä hetkellä Kirkon palvelukeskuksen
järjestelmistä ei Kouvolan seurakuntayhtymän kaltaista vastuukatetta saa suoraan
raportoitua (se on itse rakentamamme välikate), täytyy määrittelyä uusia: sitovuustaso
on toimintakate (ulkoinen + sisäinen) vähennettynä käyttöosuusvuokrilla.
Vaihtoehtoisesti sitovuustaso voisi sisältää myös käyttöosuusvuokramenot, mikä on
kiinteistöpalvelujen tavoite. Asia vaatii vielä jatkovalmisteluja, eikä sitä nyt esitetä.
Käyttöosuus kiinteistökuluista eli sisäiset vuokrat on veloitettu koko yhtymän ajan
kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tiloja käyttäneiltä tehtäväalueilta käyttökertojen
mukaisessa suhteessa. (määritelmät: talousarvio 2015 s.14–17).
Aikataulu
Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa ja käsittelyssä noudatetaan seuraavaa
aikataulua:
 Huhtikuu: Yhteisen kirkkoneuvoston talousarvion laadintaohjeet sekä
euromääräiset vastuukatteet seurakunnille ja yhtymän työaloille
 Toukokuu: Seurakuntaneuvostojen ohjeet työaloille, esimerkiksi
painopistemuutokset.
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Kesäkuu: Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen veroprosentista vuodelle 2016.
Elokuu: Työalojen tiedot statukseen 31.8. mennessä. Aikataulu on sitova kaikille
työmuodoille.
Syyskuu: Seurakuntaneuvostojen kokoukset 4.9. mennessä
Syyskuu: Talouspalvelut kokoaa saamansa aineiston yhteiselle kirkkoneuvostolle
esitettäväksi talousarvioksi ja kolmivuotissuunnitelmaksi ja neuvottelee tarvittaessa
seurakuntien ja toimintayksiköiden kanssa tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista
eri ehdotuksiin.
Lokakuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman,
tekee siihen mahdollisesti muutoksia ja pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta
Marraskuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman
toisen kerran, tekee siihen mahdollisesti muutoksia ja antaa esityksensä
kirkkovaltuustolle.
Joulukuu: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman.
Tammikuu: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa täytäntöönpanopäätöksessään
talousarvion käyttöohjeet. Seurakunnat ja työalat tarkastavat toiminta- ja
rahankäyttösuunnitelmat saamiensa määrärahojen mukaisiksi ja toimittavat
tarkastetut tiedot talouspalveluihin (toimintasuunnitelmatekstit ja
rahankäyttösuunnitelmat).

Valmistelijat:
talouspäällikkö Virpi Hernesaho, taloussihteeri Ulla Tylli, puh. 040 523 4666
Hallintojohtajan päätösesitys:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa edellä olevat ohjeet talousarvion ja toiminta- ja
taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille 2016 – 2018.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy käyttötalousosan sitovuustason
vastuukatteen/ kokonaistoimintakatteen mukaiseksi.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vastuukatteet/ kokonaistoimintakatteet
talousarviovuodelle 2016.
4. Seurakuntien ja yhtymän työalojen tulee ottaa huomioon lapsivaikutukset
Kirkkojärjestyksen 23. luvun § 3:n mukaisesti; ” Lapsen edun edistämiseksi
kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava
huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä”.
Päätös:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ja antaa edellä olevat ohjeet talousarvion ja
toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille 2016 – 2018.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi käyttötalousosan sitovuustason vastuukatteen/
kokonaistoimintakatteen mukaiseksi.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vastuukatteet/ kokonaistoimintakatteet
talousarviovuodelle 2016.
4. Seurakuntien ja yhtymän työalojen tulee ottaa huomioon lapsivaikutukset
Kirkkojärjestyksen 23. luvun § 3:n mukaisesti; ” Lapsen edun edistämiseksi
kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava
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huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen,
joka käsittelee asiaa ensimmäisenä”.
75 §
Sippolan kotiseutumuseon myynti
Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa 2013 - 2020 on luokkaan 3
määritelty tilat joilla ei ole seurakunnallista käyttöä ja joista tulee luopua. Sippolan
kotiseutumuseo on yhteisen kirkkovaltuuston 14.11.2012 hyväksymässä
kiinteistöstrategiassa luokassa 3.
Sippolan kotiseutumuseo sijaitsee Kouvolan kaupungin Sippolan kylässä, Kirkko
alueeksi -nimisellä tilalla, kiinteistötunniste 286-422-1-106, määräalana palsta n:o 2,
pinta-ala n. 0,2309 ha. Palsta n:o 2:ssa on yksi rakennus, joka on ollut viimeksi
Sippolan kotiseutumuseona v:sta 1979. Museotoiminnan kaupunki lopetti
rakennuksessa kesällä 2012. Kiinteistötiedot ja kartta (liite 8).
Palsta n:o 2:ssa on yleiskaava. Rakennus on luokiteltu arvokiinteistöksi, jota ei saa
purkaa, rakennuksen luonne ja ulkoasu tulee säilyttää. Kunnallistekniikkaa ei ole.
Sippolan kirkko ympäristöineen muodostaa valtakunnallisesti merkittävän
kulttuuriympäristö- ja maisema-alueen, jonka rakennus- ja kulttuurihistorialliset sekä
maisemalliset ominaispiirteet ja arvot tulee säilyttää.
Rakennuksessa on 4h ja wc. Sisätilojen yleiskunto sekä rakennuksen kunto on
tyydyttävä. Valmistumisvuosi on 1843. Perustukset tehty kivestä ja seinärakenne on
hirsi/puu. Lämmitysjärjestelmänä on sähkö. Rakennuksessa on n. 240 kem2 ja tilavuus
n. 760 m3.
Toimeksiantosopimus Sippolan kotiseutumuseon myynnistä tehtiin SKV
Kiinteistövälitys Oy:n kanssa 7.6.2013 ja lähtöhinnaksi sovittiin 50.000 euroa. Heikon
kiinnostuksen takia myyntihintaa tarkistettiin 8.1.2015 ja uudeksi hinnaksi sovittiin
30.000 euroa.
Tuula Tanska on tehnyt 17.3.2015 ostotarjouksen Kouvolan kaupungin Sippolan
kylässä, Kirkko alueeksi -nimisestä tilasta, määräalana palsta n:o 2, kiinteistötunnus
286-422-1-106/2, osoite Sippolantie 18, 46710 Sippola. Tuula Tanska Kouvolasta
tarjoaa 22.000 euroa kiinteistöstä 286-422-1-106/2.
Ostaja maksaa lohkomiskulut. Ulkopuoliselta asiantuntijalta pyydetään lausunto
käyvästä hinnasta.
Valmistelija:
kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo puh. 040 065 0981
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Tuula Tanskan ostotarjouksen 22.000 euroa.
Kouvolan seurakuntayhtymä myy Tuula Tanskalle Kouvolan kaupungin Sippolan
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kylässä, Kirkko alueeksi -nimisestä tilasta, määräalana palstan n:o 2, kiinteistötunnus
286-422-1-106/2 ja määräalalla olevan rakennuksen.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka
Reijoa.
Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi
ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Tuula Tanskan ostotarjouksen 22.000 euroa.
Kouvolan seurakuntayhtymä myy Tuula Tanskalle Kouvolan kaupungin Sippolan
kylässä, Kirkko alueeksi -nimisestä tilasta, määräalana palstan n:o 2, kiinteistötunnus
286-422-1-106/2 ja määräalalla olevan rakennuksen.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka
Reijoa.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
76 §
Perheneuvontapalveluiden moduulihinta vuodelle 2015
Kouvolan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja esittää yhteisen
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi perheneuvontapalvelujen moduulihinnan.
Moduulihinta lasketaan perheneuvonnan menot vähennettynä tuloilla ja se jaettuna
työsuoritteiden määrällä, laskentakaava liitteenä 9. Sen tuloksena vuoden 2015
moduulihinnaksi määräytyy 113,3890 €. Kouvolan seurakuntayhtymän
perheasiainneuvottelukeskuksen vastuuryhmä on kokouksessaan 7.4.2015 käsitellyt
asiaa ja puoltaa perheasianneuvottelukeskuksen johtajan esitystä.
Valmistelija:
perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sirkka Laine-Haimi puh. 040 714 0560
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy perheneuvontapalvelujen moduulihinnaksi
113,3890 € perheasiainneuvottelukeskuksen johtajan esityksen mukaisesti.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi perheneuvontapalvelujen moduulihinnaksi
113,3890 €.
77 §
Vuoden 2015 työnohjauksen ja koulutuksen hinnoittelu
Kouvolan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskus myy resurssiensa puitteissa
työnohjausta ja koulutuspalveluja ulkopuolisille tahoille. Perheasiain
neuvottelukeskuksen johtaja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että työnohjauksen ja
koulutuksen hinnoittelussa pitäydytään vuoden 2014 tasolla. Tämä tarkoittaa, että
yksilötyönohjaus on 80 euroa/45 minuuttia ja ryhmätyönohjaus 160 euroa/45 minuuttia.
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Koulutus- ja luentopalkkiot ulkopuolisille tahoille 120 euroa/90 minuuttia. Kouvolan
seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen vastuuryhmä puolsi
kokouksessaan 7.4.2015 perheasianneuvottelukeskuksen johtajan esitystä.
Valmistelija:
perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sirkka Laine-Haimi puh. 040 714 0560
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy työnohjauksen ja koulutuksen/luentopalkkioiden
hinnat ulkopuoliselle taholle perheasianneuvottelukeskuksen johtajan esittämällä
tavalla: yksilötyönohjaus 80 euroa/45 minuuttia ja ryhmätyönohjaus 160 euroa/45
minuuttia, koulutus- ja luentopalkkiot ulkopuolisille tahoille 120 euroa/90 minuuttia,
hintoihin lisätään alv 24 %.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi työnohjauksen ja koulutuksen/luentopalkkioiden
hinnat ulkopuoliselle taholle: yksilötyönohjaus 80 euroa/45 minuuttia ja
ryhmätyönohjaus 160 euroa/45 minuuttia, koulutus- ja luentopalkkiot ulkopuolisille
tahoille 120 euroa/90 minuuttia, hintoihin lisätään alv 24 %.
78 §
Perheneuvojan opintovapaan sijainen
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sirkka Laine-Haimi esittää perheneuvojan
opintovapaan 1.9.2015 – 31.3.2017 sijaiseksi TM, Mum Heidi Kääriäistä. Kouvolan
seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen vastuuryhmä puolsi perheasiain
neuvottelukeskuksen johtajan esitystä kokouksessaan 7.4.2015. Heidi Kääriäinen on
toiminut perheasiain neuvottelukeskuksessa perheneuvojan vuorotteluvapaan sijaisena
17.10.2014 – 15.1.2015 ja virkavapauden sijaisena 16.1. – 27.3.2015.
Valmistelija:
perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sirkka Laine-Haimi puh. 040 714 0560
Kirkkojärjestyksen 23 luku 3 § velvoittaa kirkollisen viranomaisen arvioimaan ja
huomioimaan päätösten valmistelussa päätöksen vaikutukset kaikkiin alle 18-vuotiaisiin
lapsiin ja nuoriin.
Lapsivaikutuksen arvioinnin kohteena ovat ne vaikutukset, joita päätöksellä on lasten ja
nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.
Perheneuvojan sijaisen valinnalla on välillisiä lapsivaikutuksia. Vaikutukset ovat
positiivisia.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee perheneuvojan opintovapaan sijaiseksi TM, Mum
Heidi Kääriäisen ajalle 1.9.2015 – 31.3.2017.
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Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi perheneuvojan opintovapaan sijaiseksi TM, Mum
Heidi Kääriäisen ajalle 1.9.2015 – 31.3.2017.
79 §
Sijoitustoiminnan tilannekatsaus
Talouspäällikkö selvittää kokouksessa Kouvolan seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan
tämän hetkistä tilannetta.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi talouspäällikön esittelemän tilannekatsauksen
tiedokseen.
80 §
Talouspäällikön irtisanoutuminen
Talouspäällikkö Virpi Hernesaho ilmoittaa 9.4.2015 päivätyllä kirjeellä
irtisanoutuvansa Kouvolan ja Kotka-Kymin yhteisestä talouspäällikön virasta 11.5.2015
lukien.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää eron talouspäällikkö Virpi Hernesaholle Kouvolan
seurakuntayhtymän talouspäällikön virasta 11.5.2015 lukien.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi eron talouspäällikkö Virpi Hernesaholle Kouvolan
seurakuntayhtymän talouspäällikön virasta 11.5.2015 lukien.
81 §
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät syyskaudella 2015
KJ 9:1 mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan.
Ehdotus yhteisen kirkkoneuvoston kokousajankohdiksi syyskaudella 2015:
Kokoukset pidetään kello 17.00 Kuusankosken seurakuntakeskuksen salissa.
Päivämäärät ovat seuraavat: ke 26.8., ke 23.9., to 29.10. ja to 19.11.2015.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivä on to 10.12.2015.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää kokousaikataulusta edellä esitetyn mukaisesti ja
merkitsee yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivän tiedoksi.
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Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi edellä esitetyt kokousaikataulut ja merkitsi yhteisen
kirkkovaltuuston kokouspäivän tiedokseen.
82 §
Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä
työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 17.3. – 13.4.2015 on liitteenä 10.
Kansio päätöksistä on kokouksessa nähtävillä.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Päätösesityksen mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi yhtymän johtavien
viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat
päätösluettelot ajalta 17.3. – 13.4.2015 tiedokseen.
83 §
Muut asiat
Ympäristötyöryhmän toimintakertomus
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen ympäristötyöryhmän toimintakertomuksen
(liite 11) vuodelta 2014.
Kirkkopäivä –info
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuula Rikala jakoi lomakkeita, joilla voi vielä
ilmoittautua Kirkkopäivät 2015 työtehtäviin.
Kirkkopäiviä tulee pitää esillä myönteisessä mielessä ja kutsua ihmisiä mukaan tapahtumiin.
Kymiyhtiön 100-vuotissäätiö sekä Jaalan kotiseutusäätiö ovat tukeneet rahallisesti Kouvolan
Kirkkopäivät 2015 järjestelyjä.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi päätösesityksen mukaisesti asiat tiedoksi.
84 §
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
85 §
Muutoksenhaku kokouksen päätöksiin
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään
pöytäkirjaan (liite 12).
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86 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.47.

Pöytäkirjan allekirjoitukset
KEIJO GÄRDSTRÖM
Keijo Gärdström
puheenjohtaja

KIRSI VALAPURO
Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 24.4.2015
TERO SUUTARI
Tero Suutari

HANNELE VILJAKAINEN
Hannele Viljakainen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 27.4. – 11.5.2015.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja
Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla 14.4. – 11.5.2015.

KEIJO GÄRDSTRÖM
Keijo Gärdström
kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
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