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YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 – 17.47

Paikka

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700
Kuusankoski

Läsnä

Gärdström Keijo
Kujala Anton
Ainali Päivi
Heijala Marke
Janhunen Ritva
Mänttäri Leena
Puonti Matti
Rossi Antero
Smeds Sakari
Viljakainen Hannele

yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
varsinainen jäsen, Kouvola
varsinainen jäsen, Elimäki
varsinainen jäsen, Kuusankoski
varsinainen jäsen, Valkeala
Reino Koivusaaren varajäsen, Elimäki
varsinainen jäsen, Kouvola
varsinainen jäsen, Valkeala
varsinainen jäsen, Anjalankoski

Rikala Tuula
Nykänen Marjatta

yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Lonka Riitta

hallintojohtaja, puh. 040 765 4166

Sipponen Päivi
Ylikangas Kimmo
Blom Laura

Elimäen kirkkoherra
Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra,
poissa kokoussalista § 140 ajan, klo 17.31–17.35
viestintäpäällikkö

Ilkka Mattila
Hannu Harri

Kirkkopalvelut, §;t 132 – 136
Kirkkopalvelut, §:t 132 – 136

Valapuro Kirsi

hallintosihteeri, sihteeri

Koivusaari Reino
Suutari Tero
Ahola Pekka
Vainio Juha
Heinonen Heikki
Marttila Marko

varsinainen jäsen, Elimäki
varsinainen jäsen, Anjalankoski
Tero Suutarin varajäsen, Anjalankoski
varsinainen jäsen, Kuusankoski
Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra
Valkealan seurakunnan kirkkoherra

Kutsuttuna

Poissa

- 17.28
- 17.28

Käsitellyt asiat:
132 §
Kokouksen avaus
133 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
134 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta
135 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
136 §
Kouvolan kirkkopäivien johtoryhmän terveiset
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137 §
138 §
139 §
140 §
141 §
142 §
143 §
144 §
145 §
146 §
147 §

Ympäristötyöryhmään jäsenen nimeäminen poisjäävän tilalle
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin välittämä kirje
Hautausmaa katselmuksen pöytäkirja
Jaalan pappilan myynti
Mäntysuo-nimisen tilan myynti
Talouskatsaus
Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Muutoksenhaku kokouksen päätöksiin
Kokouksen päätös

132 §
Kokouksen avaus
Kirkkoherra Päivi Sipposen pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi
kokouksen.
133 §
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:
Päätösesityksen mukaisesti laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin.
134 §
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.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antero Rossi ja Sakari Smeds. Tarkastusajankohdaksi
esitetään perjantai 25.9.2015 klo 9.00 – 14.00, joko hallintosihteerin työhuone tai
sähköpostikuittaustarkastus, josta allekirjoitus viimeistään seuraavassa kokouksessa
29.10.2015.
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Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.
135 §
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.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.
136 §
Kouvolan kirkkopäivien johtoryhmän terveiset
Kouvolan kirkkopäivien johtoryhmä kokoontuu yhteisen kirkkoneuvoston
kokouspäivänä, 23.9.2015 klo 14.00 – 16.00.
Johtoryhmä tuo terveisensä ja antaa tilannekatsauksen yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena toteamuksella, että syksyllä myöhemmin
yhteinen kirkkoneuvosto saa tiedokseen loppuraportin ja tilinpäätöksen Kouvolan
kirkkopäivistä.
Pöytäkirjaan merkitään, että Kirkkopalveluiden Ilkka Mattila ja Hannu Harri poistuivat
kokouksesta edellisen pykälän, 136 §, käsittelyn jälkeen klo 17.28.
137 §
Ympäristötyöryhmään jäsenen nimeäminen poisjäävän tilalle
Yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan 22.5.2013, § 74, nimesi ympäristötyöryhmän
vuosille 2013 – 2017. Seuraavat henkilöt ovat nykyisen ympäristötyöryhmän jäseniä:
Janne Saarinen pj. (hautaustoimi), Eila Katajisto (lapsityö), Stiina Porvali (diakoniatyö),
Ari Roiha (nuorisotyö), Eija Murto (jumalanpalvelustyö), Terhi Paukku (musiikkityö),
Susanna Roitto (aikuis-, evankelioimis- ja lähetystyö), Ulla-Maija Hiltunen (viestintä),
Ari Hämäläinen (kiinteistöt), Sanna Ahtiainen (keittiöt sekä leiri- ja kurssikeskukset),
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Kirsi Valapuro (yleishallinto) sekä Matti Mustikkamaa (työryhmän jäsen) sekä yhteisen
kirkkoneuvoston edustaja Marke Heijala.
Lapsityön ympäristövastaava Eila Katajisto on jäämässä eläkkeelle, joten hänen
tilalleen ympäristötyöryhmä (kokous 17.9.2015) esittää Kaija-Liisa Lindbergiä
1.11.2015 alkaen kauden loppuun.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ympäristötyöryhmän lapsityön ympäristövastaavaksi
pastori Kaija-Liisa Lindbergin 1.11.2015 – 31.12.2017.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena, että Kaija-Liisa Lindberg toimii lapsityön
ympäristövastaavana 1.11.2015 – 31.12.2017.
138 §
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin välittämä kirje
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan 26.8.2015,
§ 124, käsitteli Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin välittämän seurakuntalaisen
lähettämän kirjeen (liite 1), jossa vaaditaan ryhtymään toimenpiteisiin Myllykosken
kirkon lisärakentamista vastaan. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti siirtää kirjeen
käsittelyn kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnalle.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta kokouksessaan 8.9.2015, § 59, käsitteli asiaa
todeten, että Anjalankosken entinen kaupungintalo on otettu huomioon, kun nykyisiä
vuokratiloja etsittiin Myllykoskelta. Tilojen ei katsottu olevan soveltuvia seurakunnan
toiminnalle sijainnin eikä tilojen suhteen.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta totesi myös, että kirjeen asiat on jo otettu
huomioon Anjalankosken seurakunnan toimitilojen suunnittelussa eikä kirje aiheuta
toimenpiteitä.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta lähettää asian tiedoksi yhteiselle
kirkkoneuvostolle.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan päätöksen, 8.9.2015, § 59 johdosta, esitän
yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi, ettei kirje aiheuta toimenpiteitä, koska
kirjeen asiat on jo otettu huomioon Anjalankosken seurakunnan toimitilojen
suunnittelussa.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.
139 §
Hautausmaa katselmuksen pöytäkirja
Kouvolan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokunta suorittaa tarvittaessa vuosittain hautausmaiden ja niillä
olevien rakennusten katselmuksen.
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Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautauspalvelun hoidosta vastaavan
viranhaltijan tekemät esitykset ja tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti
katselmuksessa todetaan:
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaiden käyttösuunnitelmaa
noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
4) onko seurakuntayhtymän hoitoon annettujen hautojen hoito ollut sopimusten
mukaista.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Kouvolan seurakuntayhtymällä on kaikkiaan 21
hautausmaata, joten hautausmaiden katselmuksen suorittamisesta laaditaan vuosittain
erillinen suunnitelma. Katselmuksessa tulee erityisesti huomioida ne hautausmaat,
joiden osalla on tulossa erityisiä rakennushankkeita tai muita huomiota vaativia
toimenpiteitä.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta on suorittanut hautausmaiden katselmuksen
keskiviikkona 26.8.2015. Katselmuksessa kierrettiin Jaalan, Kouvolan, Kuusankosken
ja Valkealan seurakuntien alueilla olevia hautausmaita. Katselmuksesta on laadittu
liitteenä oleva pöytäkirja, liite 2.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyi 8.9.2015, § 56, liitteenä 1 olevan
hautausmaakatselmuksen pöytäkirjan ja lähetti sen edelleen tiedoksi yhteiselle
kirkkoneuvostolle.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee hautausmaakatselmuksen, 26.8.2015, pöytäkirjan
tiedokseen.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi päätösesityksen mukaisesti
hautausmaakatselmuksen, 26.8.2015, pöytäkirjan tietoonsa saatetuksi.
Pöytäkirjaan merkitään, että Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra, pappisasessori
Kimmo Ylikangas, poistui seuraavan pykälän, 140 §, käsittelyn ajaksi kokoustilasta,
ollen poissa klo 17.31 – 17.35.
140 §
Jaalan pappilan myynti
Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa 2013–2020 luokkaan 2 kuuluvat
kehitettävät ja selvitettävät kiinteistöt. Selvityksessä huomioidaan kiinteistön
käyttötarkoitus ja erikoispiirteet, kiinteistön sijainti, käyttöaste ja mahdollinen
korvattavuus. Jaalan pappila on luokiteltu kiinteistöstrategiassa luokkaan 2.
Jaalan pappilasta päätettiin luopua, kun sijainniltaan ja toimivuudeltaan korvaavat
vuokratilat löytyivät Jaalan keskustasta. Osuuskauppa Ympäristö rakensi ja vuokrasi
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Jaalan seurakunnalle tyhjänä olevaan liikehuoneistoon uudet toimitilat ja toimistot.
Tilat valmistuivat kesällä 2015.
Jaalan pappila sijaitsee Kouvolan kaupungissa, Jaalassa, Ylä-Tokkola -nimisellä tilalla,
palstalla n:o 3. Koko tilan pinta-ala on 35,1 ha, joista nyt myydään palstat 3 ja 4, joiden
yhteispinta-ala on noin 5,44 ha. Kiinteistötunnus on 286-474-1-51 pastat 3 ja 4.
Kiinteistötiedot ja kartta (liite 3).
Myytävä alue ei ole asema- eikä oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella.
Maakuntakaavassa merkintä MY eli maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä
ympäristöarvoja. Kulttuuriympäristön tai vaalimisen kannalta alue on tärkeä.
Käyttövesi kiinteistöön tulee Veskansan vesiosuuskunnalta ja jätevesi menee Kouvolan
veden viemäriin.
Pappilarakennuksessa on 7 huonetta, 2 keittiötä, sauna ja wc-tilat. Kerrosala on noin
335 m2. Valmistumisvuosi on 1908. Kerroksia on 1-2. Rakennuksen kunto on
tyydyttävä. Lämmitysjärjestelmänä on öljy. Perustukset on tehty kivestä, seinät ovat
puurakenteiset ja katteena on pelti. Pappilaan kuuluu lisäksi ulkorakennus, jossa on aitta
sekä varasto- ja työtilaa. Seurakuntayhtymällä ei ole taloudellisia resursseja investoida
mittaviin korjaustöihin, jota rakennus vaatisi.
Toimeksianto Jaalan pappilan myynnistä tehtiin SKV Kiinteistövälitys Oy:n kanssa
28.7.2015 ja myyntihinnaksi sovittiin 180.000 euroa. Ennen yleisesittelyn järjestämistä
kohteessa järjestettiin neljä yksityisnäyttöä ostajaehdokkaille. Yleisesittelyssä kävi
yhdeksän perhekuntaa katsomassa ja tutustumassa kohteeseen. Määräaikaan mennessä
tarjouksia tuli yksi.
Essi Nöjd ja Riku Nöjd ovat tehneet ostotarjouksen, 130.000 €, Kouvolan kaupungissa,
Jaalassa, Ylä-Tokkola-nimisestä tilasta, määräalana palstat 3 ja 4, kiinteistötunnus 286474-1-51, osoite Kimolantie 20, 47710 Jaala. Kauppaan ei kuulu irtain.
Ostaja maksaa lohkomiskulut.
Ulkopuoliselta asiantuntijalta pyydetään lausunto käyvästä hinnasta.
Asian valmistelija kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo, puh. 0400 650 981.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Essi Nöjdin ja Riku Nöjdin ostotarjouksen 130.000
euroa. Kouvolan seurakuntayhtymä myy Essi Nöjdille ja Riku Nöjdille Kouvolan
kaupungissa, Jaalassa, Ylä-Tokkola-nimisestä tilasta määräalana palstat 3 ja 4,
kiinteistötunnus 286-474-1-51 ja tilalla olevat rakennukset.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka
Reijoa.
Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi
ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
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Käsittely kokouksessa:
Hallintojohtaja esitteli yhteiselle kirkkoneuvostolle kiinteistöpäällikkö Jukka Reijolle
15.9.2015 allekirjoitetun ja lähetetyn kiinteistön arviolausunnon, joka liitetään
pöytäkirjaan.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Essi Nöjdin ja Riku Nöjdin ostotarjouksen
130.000 euroa. Kouvolan seurakuntayhtymä myy Essi Nöjdille ja Riku Nöjdille
Kouvolan kaupungissa, Jaalassa, Ylä-Tokkola-nimisestä tilasta määräalana palstat 3 ja
4, kiinteistötunnus 286-474-1-51 ja tilalla olevat rakennukset.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka
Reijoa.
Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi
ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
141 §
Mäntysuo-nimisen tilan myynti
Kouvolan seurakuntayhtymä on vastaanottanut 10.4.2015 Anjalankosken seurakunnalle
osoitetun testamenttilahjoituksen Aune Eeva Ojalan kuolinpesältä. Testamenttilahjoitus
sisälsi mm. vapaa-ajan asunnon Mäntyharjun kunnassa, Korpijärven rannalla, noin 50
km Kouvolasta.
Vapaa-ajan asunto sijaitsee Mäntyharjun kunnan Käävänkylässä. Tila on Mäntysuoniminen (kiinteistötunnus 507-424-5-187), pinta-ala 2040 m2. Kiinteistön osoite on:
Kasakkalahdentie 26 b, 52890 Käävänkylä. Tilalla sijaitsee 1970-luvulla rakennettu
mökki (n. 40 m2), jossa 1 h, kk, makuusoppi, veranta sekä pukuhuone, pesuhuone ja
sauna. Erillisiä rakennuksia ovat puuvaja / puucee, venevaja sekä grillikatos.
Rakennukset vaativat kunnostusta. Kiinteistössä on sähköt. Kiinteistötiedot ja kartta
(liite 4).
Alueella, jossa kohde sijaitsee, on Vanosen rantaosayleiskaava. Kaavassa kiinteistö on
osoitettu lomarakennuspaikkana merkinnällä RA. Kiinteistössä ei ole kaivoa eikä
jätevesiasetuksen edellyttämää kuivakäymälää.
Anjalankosken seurakunnalla ei ole vapaa-ajan asunnolle seurakunnallista käyttöä,
joten kiinteistö päätettiin laittaa myyntiin irtaimistoineen. Toimeksiantosopimus
Mäntysuo-nimisen tilan myynnistä tehtiin SKV Kiinteistönvälitys Oy:n kanssa
11.8.2015 ja myyntihintapyynnöksi sovittiin 80.000 euroa.
Kohteessa järjestettiin yleisesittely, jossa kävi 18 perhettä katsomassa ja tutustumassa
kohteeseen. Lisäksi useita halusi itse käydä katsomassa ko. kohdetta. Kirjallisia
tarjouksia tuli 7 kpl, joiden hinta oli 60.000 – 85.000 euroa.
Vesa Tuviala ja Tuija Tuviala ovat tehneet ostotarjouksen, 85.000 €, Mäntyharjun
kunnan Käävänkylässä Mäntysuo-nimistä tilasta, kiinteistötunnus 507-424-5-187,
osoite Kasakkalahdentie 26 b, 52890 Käävänkylä.
Ulkopuoliselta asiantuntijalta pyydetään lausunto käyvästä hinnasta.
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Asian valmistelija kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo, puh. 0400 650 981.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Vesa Tuvialan ja Tuija Tuvialan ostotarjouksen
85.000 euroa. Kouvolan seurakuntayhtymä myy Vesa Tuvialalle ja Tuija Tuvialalle
Mäntyharjun kunnan Käävänkylästä Mäntysuo-nimisen tilan, kiinteistötunnus
507-424-5-187 ja tilalla olevat rakennukset irtaimistoineen.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka
Reijoa.
Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi
ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Käsittely kokouksessa:
Hallintojohtaja esitteli yhteiselle kirkkoneuvostolle kiinteistöpäällikkö Jukka Reijolle
15.9.2015 allekirjoitetun ja lähetetyn kiinteistön arviolausunnon, joka liitetään
pöytäkirjaan.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Vesa Tuvialan ja Tuija Tuvialan ostotarjouksen
85.000 euroa. Kouvolan seurakuntayhtymä myy Vesa Tuvialalle ja Tuija Tuvialalle
Mäntyharjun kunnan Käävänkylästä Mäntysuo-nimisen tilan, kiinteistötunnus
507-424-5-187 ja tilalla olevat rakennukset irtaimistoineen.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka
Reijoa.
Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi
ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
142 §
Talouskatsaus
Verotulojen kertymä
Kirkollisverotulot 1.1. – 31.8.2015 olivat 12,5 milj. €, muutos ed. vuoden vastaavaan
ajankohtaan -4,3 % (-561 000 €). Yhteisöverotulot olivat 1,2 milj. €, 92 070 € vuoden
2014 vastaavaa ajankohtaa suuremmat. Verotulot yhteensä edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna olivat yhteensä -4 % pienemmät (-469 000 €).
Varainhoito
- Ålandsbanken, korkosalkku 31.8.15 markkina-arvo 2 514 t€, tuotto v:n alusta
0,65 %
- SEBin salkku 31.8.15 markkina-arvo 2 593 t€, tuotto v:n alusta 1,46 %
- Hautainhoitorahasto/Seligsonin salkku 31.8.15 markkina-arvo 963 t€ , tuotto
v:n alusta 1,56
- Hautainhoitorahasto/SEBin salkku 31.8.15 markkina-arvo 1 003 t€, tuotto v:n
alusta 0,68 %
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Rahat ja pankkisaamiset 31.8.15 yht. 5 280 t €
Inflaatio 8/2015 -0,2 %
Tuloskehitys 1.1. – 31.8.2015
Toimintakatteen käyttöaste on 64 % talousarviosta. Vuosikate on 2,8 milj.€.
1 000 €
Toimintatuotot
Henkilöstökulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

1-8/2015

1-8/2014

%

2 150
8 404
3 963
– 10 217

2 281
8 398
3 830
– 9 947

-6 %
0%
+3 %
+3 %

TA 2015
+ Muutos
2 879
12 300
6 435
– 15 856

%
71 %
68 %
60 %
64 %

Hallintojohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Käsittely kokouksessa:
Hallintojohtaja esitti yhteiselle kirkkoneuvostolle verotulojen kertymän ajalta 1.1. –
30.9.2015, koska oli kokouspäivänä saanut syyskuun verotulotiedot.
Verotulojen kertymä
Kirkollisverotulot 1.1. – 31.9.2015 olivat 13,9 milj. €, muutos ed. vuoden vastaavaan
ajankohtaan -4,4 % (-646 100 €). Yhteisöverotulot olivat 1,4 milj. €, 86 400 € vuoden
2014 vastaavaa ajankohtaa suuremmat. Verotulot yhteensä edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna olivat yhteensä -3,5 % pienemmät (-559 700 €).
Päätös:
Päätösesityksen mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi talouskatsauksen
tiedokseen.
143 §
Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä
työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 15.8. – 14.9.2015 on liitteenä 5.
Kansio päätöksistä on kokouksessa nähtävillä.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Päätösesityksen mukaisesti merkittiin tietoon saatetuksi.
144 §
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
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145 §
Ilmoitusasiat
Ylimääräinen yhteisen kirkkovaltuuston kokous ke 14.10.2015 klo 17.00 Kouvolan
seurakuntakeskuksen Maria-salissa, jonka jälkeen välittömästi Valtuustoseminaari
Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 10.10.2015 Imatralla,
(sähköposti valtuutetuille 16.9.2015) ilmoittautumiset hallintosihteerille viimeistään
25.9.2015.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tietoonsa saatetuksi.
146 §
Muutoksenhaku kokouksen päätöksiin
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään
pöytäkirjaan (liite 6).
147 §
Kokouksen päätös
Ennen kokouksen päätöstä yhteinen kirkkoneuvosto muisti puheenjohtajan ja
hallintojohtajan käyttämillä puheenvuoroilla kirkkoherra Päivi Sipposta hänen
viimeisenä työpäivänään.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.47.

Pöytäkirjan allekirjoitukset
KEIJO GÄRDSTRÖM
Keijo Gärdström
puheenjohtaja

KIRSI VALAPUR0
Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 24.9.2015
ANTERO ROSSI
Antero Rossi

SAKARI SMEDS
Sakari Smeds

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 28.9. – 12.10.2015.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja
Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla 16.9. – 12.10.2015.
KEJO GÄRDSTRÖM
Keijo Gärdström
kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
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