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YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

Torstai 10. päivänä joulukuuta klo 17.00 - 19.18

Paikka

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Läsnä

Nimi

Ehdokaslistan numero

Rikala Tuula
Nykänen Marjatta
Aalto Kari
Ahola Pekka
Ainali Päivi
Flöjt Marko
Grönlund Reino
Hannula Ulla Maija
Heijala Marke
Hietsalo Pirkko
Huuskonen Urpo
Janhunen Ritva
Kenttälä Maarit
Kiintola Anna-Liisa
Koivusaari Reino
Komppa Kalevi
Korri Ritva
Kujala Anton
Lehtomäki Elina
Leppänen Jouko
Lindberg Jyrki

I
I
II
III
III
I
I
I
II
I
I
I
III
I
I
I
IV
I
V
I
I

Seurakunta

Kuusankoski, puheenjohtaja
Kouvola, varapuheenjohtaja
Elimäki
Liisa Varjolan varajäsen, Anjalankoski
Kouvola
Kuusankoski
Kuusankoski
Elimäki
Elimäki
Kuusankoski
Kuusankoski
Kuusankoski
Kouvola
Leena Mänttärin varajäsen, Valkeala
Elimäki
Kuusankoski
Anjalankoski
Valkeala
- 18.15
Anjalankoski
Kouvola
Hannele Littmanin varajäsen,
Kuusankoski
Nurmi Liisa
III
Sakari Smedsin varajäsen, Valkeala
Nuorivuori Marja-Terttu I
Kouvola
Nyberg Timo
I
Kuusankoski
Pokki Teuvo
V
Anjalankoski
Punkkinen Kari
III
Kouvola
Puolakka Ilpo
I
Kuusankoski
Puonti Matti
I
Elimäki
Puuri Ari
III
Valkeala
Pyötsiä Johanna
III
Valkeala
Rasimus Risto
III
Kouvola
Raskinen Marjatta
III
Anjalankoski
Raukko Jussi
IV
Anjalankoski
Rossi Antero
I
Kouvola
Sahamies Arto
III
Kouvola
Siekkeli Arja
I
Valkeala
Tuomala Hannu
V
Tero Suutarin varajäsen, Anjalankoski
Turkka Saara
I
Kouvola
Vainikka Paavo
I
Valkeala
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Vainio Juha
Vainio Marja-Leena
Vainio Vesa
Viljakainen Hannele
Vuolasto Anna
Ylä-Outinen Mia

I
II
III
II
III
I

Gärdström Keijo

- 18.30

Lonka Riitta

yhteisen kirkkoneuvoston pj, Kouvolan seurakunnan
kirkkoherra
hallintojohtaja, puh. 040 765 4166

Valapuro Kirsi

hallintosihteeri, sihteeri

Kutsuttuna Heinonen Heikki
Hämäläinen Kirsi
Ylikangas Kimmo
Larvi Merja
Hiltunen Ulla-Maija
Kajander Tero
Kurki Antti
Kähärä Mia
Lahti Jyrki
Laine-Haimi Sirkka
Reijo Jukka
Rimpiläinen Tuomas
Sirén Sirpa
Poissa

Kuusankoski
Anjalankoski
Kouvola
Anjalankoski
Kouvola
Elimäki

Askola-Mauno Kikko
Kaskiaho Keijo
Koskela Birgit
Larikka Merja
Lavonen Esko
Lindeman Ari
Littman Hannele
Mänttäri Leena
Ovaskainen Riikka-Liisa
Smeds Sakari
Sorsa Mirja
Suutari Tero
Tenetz Merja
Varjola Liisa
Ylimäki Kalle
Blom Laura
Kajander Tero
Kähärä Mia
Laine-Haimi Sirkka

Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra
Elimäen seurakunnan kirkkoherra
Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra – 18.45
Valkealan seurakunnan vs. kirkkoherra
tiedottaja, Laura Blomin sijainen
kehitysvammaistyön pastori
hautaustoimen päällikkö
johtava sairaalapastori
tietohallintopäällikkö
perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja
kiinteistöpäällikkö
talouspäällikkö
keskusrekisterin johtava toimistosihteeri
IV
I
IV
I
I
II
I
I
III
III
I
V
I
III
I

Birgit Koskelan varajäsen, Valkeala
Kouvola
Valkeala
Esko Lavosen varajäsen, Kouvola
Kouvola
Kouvola
Kuusankoski
Valkeala
Kouvola
Valkeala
Kuusankoski
Anjalankoski
Kalle Ylimäen varajäsen Kuusankoski
Anjalankoski
Kuusankoski

viestintäpäällikkö
kehitysvammaistyön pastori
johtava sairaalapastori
perheasiainneuvottelukeskuksen
johtaja
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Käsitellyt asiat:
50 §
51 §
52 §
53 §
54 §
55 §
56 §
57 §
58 §
59 §
60 §
61 §
62 §

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
2017–2018
Talousarvion ylitysten ja -alitusten käsittely
Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian 2013–2020
leirikeskustarpeiden jatkoselvitys
Taloussääntö
Kouvolan Kirkkopäivien 2015 loppuraportti
Ojalan testamenttirahaston säännöt
Ilmoitusasiat
Mahdolliset aloitteet
Muutoksen haku ja kokouksen päätös

50 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaisesti
Elimäen kirkkoherra Kirsi Hämäläinen piti alkuhartauden.
Alkuhartauden jälkeen uudet viranhaltijat Elimäen kirkkoherra Kirsi Hämäläinen ja
talouspäällikkö Tuomas Rimpiläinen esittäytyivät, jonka jälkeen toimitettiin nimenhuuto.
Nimenhuudon yhteydessä todettiin seuraavien valtuutettujen ilmoittaneen esteestä:
Kaskiaho Keijo ilmoitti esteestä kokouspäivänä, varajäsentä ei ehditty kutsua,
Koskela Birgit ilmoitti esteestä 4.12.2015, kutsuttu varajäsenenä Askola-Mauno Kikko,
joka ei ollut paikalla,
Lavonen Esko ilmoitti esteestä 3.12.2015, kutsuttu varajäsenenä Larikka Merja, joka ei
ollut paikalla,
Littman Hannele ilmoitti esteestä 3.12.2015, kutsuttu varajäsenenä Lindberg Jyrki, joka
oli paikalla,
Mänttäri Leena ilmoitti esteestä 4.12.2015, kutsuttu varajäsenenä Kiintola Anna-Liisa,
joka oli paikalla,
Ovaskainen Riikka-Liisa ilmoitti esteestä 9.12.2015, varajäsentä ei ehditty kutsua,
Smeds Sakari ilmoitti esteestä 19.11.2015, kutsuttu varajäsenenä Varvikko Mika, jolla
este, kutsuttu Nurmi Liisa, joka oli paikalla,
Sorsa Mirja ilmoitti esteestä 26.11.2015, kutsuttu varajäsenenä Lavikkala Sirkka, jolla
este, kutsuttu, Honkimaa Joonas, jolla este, kutsuttu Hietsalo Pirkko, joka oli paikalla,
Suutari Tero ilmoitti esteestä 2.12.2015, kutsuttu varajäsenenä Tuomala Hannu, joka oli
paikalla,
Varjola Liisa ilmoitti esteestä 8.12.2015, kutsuttu Ahola Pekka, joka oli paikalla,
Ylimäki Kalle ilmoitti esteestä 3.12.2015, kutsuttu Tenetz Merja, joka ilmoitti esteen
kokouspäivänä.
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51 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7:4, 1 (kirkkolain 7. luvun 4 § 1.
momentin) mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä, mikä
nimenhuudolla todetaan.
Todetaan kokoukseen saapumatta jääneiden ilmoittamat esteet ja valtuutetaan heidän
tilalleen kutsutut varajäsenet osallistumaan kokoukseen.
KJ 8:5,2 (kirkkojärjestyksen 8. luvun 5 § 2. momentin) mukaan kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon
ajan ennen kokousta.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, paikalla oli 39 varsinaista ja 6
varajäsentä, yhteensä 45 valtuutettua.
52 §
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi Urpo
Huuskosen ja Keijo Kaskiahon. Ehdotetaan myös, että pöytäkirjan tarkastajat toimisivat
kokouksessa äänten laskijoina tarvittaessa.
Tarkastusajankohdaksi esitetään maanantai 14.12.2015 klo 12.00 – 15.30 Kuusankosken
seurakuntakeskus, 3. kerros, hallintosihteerin työhuone.
Päätös:
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Urpo Huuskonen ja Keijo Kaskiahon poissa ollessa
Maarit Kenttälä. Pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Esitetty tarkastusajankohta hyväksyttiin.
53 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 § mukaan asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä,
esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.
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Päätös:
Esitetty päätösesitys hyväksyttiin.
54 §
Talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017–2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 29.10.2015, § 155:
1. Yleistä
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava
talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita (KJ 15:1).
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. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden
suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden
ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla
taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna
kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:2).
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan.
Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa (KJ 15:2).
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston
seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen
vuoden joulukuussa (KJ 15:3).
Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen
kirkkovaltuuston asia. Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen yhteisen
kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin
yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen (KJ 10:14).
Laadittavan talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja
kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:3,4)
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden
raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden (Kouvolan
seurakuntayhtymän taloussääntö 4:23).
2. Talousarvion rakenne ja sitovuus
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen
ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä
tuloarviota alittaa.
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Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä
osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen
seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien hoitamista
varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät
ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat
laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta).
Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti
yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden oman
seurakunnan vastuukate. Seurakuntaneuvostot päättävät työmuotojen sitovuustasot
seurakuntaneuvostoon nähden. Investointiosan loppusumma sitoo yhteistä
kirkkoneuvostoa.
3. Piirteitä vuoden 2016 talousarviosta (luvut korjattu ykn:n 19.11.2015, §:t 171 ja 172,
mukaisiksi)
Vuoden 2016 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen
kirkkovaltuuston päätöksellä 4.6.2015.
Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen
määrä on 18,2 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus on 11,8 milj. euroa, 64 %
toimintakuluista. Kirkollisverotuloarvio vuodelle 2016 on 15,8 milj. euroa ja valtion
rahoitusosuus 1,7 milj. euroa.
Vuosikate 588 800 euroa ei kata investointimenoja, yhteensä 989 000 euroa, eikä poistoja
1,4 milj. euroa talousarviovuonna. Tilikaudelle arvioitu alijäämä on -816 410 euroa.
Alijäämä tulee kattaa edellisten vuosien yli- ja alijäämätililtä. Kiinteistöstrategian
toimenpiteet ja lähiajan talousnäkymät Kymenlaaksossa vaikuttavat suuresti tulevien
vuosien määrärahajakoihin.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja lähettää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi:
1 Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2016 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2017 - 2018 (liite 3), pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot
talousarviosta
2 investointiohjelman
3 talousarvion sitovuustasot
4 hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää talousarvion toteumaraportointitavaksi ja -ajaksi
vastuukatetasoa valtuuston kokouksien ilmoitusasioissa.
Käsittely kokouksessa:
Hallintojohtaja Riitta Longan esittelypuheenvuoron jälkeen käytiin yleiskeskustelu, jossa
puheenvuoroja käyttivät Antero Rossi, Sakari Smeds, Hannele Viljakainen, Tero Suutari,
Anton Kujala, Päivi Ainali ja Marjatta Nykänen sekä viranhaltijoista Keijo Gärdsröm ja Riitta
Lonka.
Yleiskeskustelun jälkeen puheenjohtajan johdolla käytiin talousarviokirja läpi
pääotsikkotasoilla, jossa mahdollisuus keskusteluun.
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Kohdassa 1. Yleisperustelut, Tero Suutari ehdotti, että kohtaan Painopisteet, 2016:Tehdään
yhdessä, Painopisteen viesti ulospäin kouvolalaisille, lisätään maininta, että kaikki yhtymän
seurakunnat osallistuvat maaliskuussa toteuttavaan Mahdollisuus muutokseen –kampanjaan,
ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kohdassa 2, Käyttötalousosa, hallintojohtaja esitti kohtaan 2.5.1 Seurakuntien yhteiset
tehtävät: lisätään +10.000 €, perusteluna: varaus yhteisiin projekteihin mm. Mahdollisuus
muutokseen ja strateginen painopiste vuonna 2016 "Tehdään yhdessä" Yhteinen
kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Hallintojohtaja esitti kohtaan 2.6.4 Perheneuvonta, palkat ja henkilösivukulut:
- 59 000 euroa.
Perusteluna: jäädytettyä perheneuvojan virkaa ei täytetä tässä taloudellisessa tilanteessa.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Kohdassa kaksi puheenvuoroja käyttivät esittelijän lisäksi Tero Suutari, Antero Rossi ja Keijo
Gärdström.
Hallintojohtaja esitti kohtaan 3. Tuloslaskelmaosa, että satunnaisissa tuotoissa ja kuluissa
siirretään 100.000 € vuodelta 2017 vuodelle 2016 Myllykosken seurakuntatalon purkuun.
Näin ollen v. 2016 satunnaiset tuotot ja kulut on -230.000 € ja vuonna 2017 +60.000 €.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Muista osioista ei keskustelua.
Pöytäkirjaan merkitään yhteinen kirkkoneuvoston toteamus, että asialla on välillistä
lapsivaikutusta.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli, hyväksyi edellä olevan kohdan ”Käsittely kokouksessa”
tehdyillä lisäyksillä ja muutoksilla Talousarvio 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
2016- 2018 -kirjan ja lähettää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi:
1 Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2016 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2017 - 2018 (liite 3), pyytäen seurakuntaneuvostojen lausunnot
talousarviosta
2 investointiohjelman
3 talousarvion sitovuustasot
4 hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää talousarvion toteumaraportointitavaksi ja -ajaksi
vastuukatetasoa valtuuston kokouksien ilmoitusasioissa.
Yhteinen kirkkoneuvosto 19.11.2015, § 173:
Seurakuntaneuvostojen lausunnot Kouvolan seurakuntayhtymän talousarviosta 2016 ja
toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017 – 2018
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 29.10.2015 Kouvolan seurakuntayhtymän
talousarvion 2016 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2016- 2018 kokouksessa tehdyillä
lisäyksillä ja muutoksilla. Ote lisäyksistä ja muutoksista on toimitettu seurakuntien
seurakuntaneuvostoille kirkkoherrojen kautta.
Seurakuntien seurakuntaneuvostoilta on saatu seuraavat lausunnot:
Anjalankosken seurakunnan seurakuntaneuvosto 5.11.2015, § 132:
Kirkkoherran päätösehdotus
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Anjalankosken seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan yhteiselle kirkkovaltuustolle
Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion sekä vuosia 2017–2018 koskevana
toiminta- ja talousarviosuunnitelman hyväksymistä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Elimäen seurakunnan seurakuntaneuvosto 5.11.2015, § 102:
Kirkkoherran päätösesitys
Elimäen seurakuntaneuvosto puoltaa talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
2016–2018 hyväksymistä.
Korjattu päätösesitys
Annetaan seurakuntaneuvostolle tiedoksi pöytäkirjanote, joka koskee Yhteisen
kirkkoneuvoston 29.10.2015 tekemää päätöstä: Talousarvio vuodelle 2016 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017–2018. (§155) (liite 3)
Elimäen seurakuntaneuvosto puoltaa talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2016–2018 hyväksymistä.
Päätös
Hyväksyttiin korjattu päätösesitys.
Kouvolan seurakunnan seurakuntaneuvosto 3.11.2015, § 102:
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy Kouvolan seurakunnan osalta liitteen 1 mukaisen talousarvion
vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman kaudelle 2017 – 2018 ja lähettää sen
edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi siten, että sitovuustasona Kouvolan
seurakunnan työmuotojen osalta em. ajanjaksoina on vastuukate.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys siten, että seurakuntaneuvostolle saatettiin
tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan hyväksymät talousarvion 2016 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 – 2018 lisäykset ja muutokset, jotka eivät tulleet esille
em. esittelytekstissä, mutta joilla ei ole vaikutusta Kouvolan seurakunnan talousarvioon.
Kuusankosken seurakunnan seurakuntaneuvosto 5.11.2015, § 105:
Päätösehdotus
Kuusankosken seurakuntaneuvosto hyväksyy osaltaan toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2017–2018. Todetaan, että seurakuntaneuvostoa sitoo yhteiseen kirkkoneuvostoon
nähden oman seurakunnan vastuukate. Kuusankosken seurakunnan työmuotoja sitoo
työmuodon vastuukate.
Korjattu päätösehdotus
Annetaan seurakuntaneuvostolle tiedoksi (liite 1.2) pöydälle jaettu yhteisen kirkkoneuvoston
päätös 29.10.2015: Talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
2017–2018.
Seurakuntaneuvosto puoltaa hyväksymistä. Kuusankosken seurakuntaneuvosto hyväksyy
osaltaan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017–2018. Todetaan, että
seurakuntaneuvostoa sitoo yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden oman seurakunnan
vastuukate. Kuusankosken seurakunnan työmuotoja sitoo työmuodon vastuukate.
Päätös
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Hyväksyttiin korjattu päätösehdotus.
Valkealan seurakunnan seurakuntaneuvosto 4.11.2015, § 104:
Vs. kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto puoltaa yhteiselle kirkkovaltuustolle Kouvolan seurakuntayhtymän
vuoden 2016 talousarvion sekä vuosia 2017–2018 koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman
hyväksymistä.
Päätös:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 1/ YKN 29.10. § 155 mukaisen talousarvion vuodelle
2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman kaudelle 2017–2018 sekä erikseen toimitetut
lisäykset ja muutokset ja lähettää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee seurakuntien seurakuntaneuvostojen lausunnot tiedoksi ja
esittää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Hyväksyttiin hallintojohtajan päätösesitys ja lähetetään lausunnot edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
YKV 10.12.2015:
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 29.10.2015, § 155 ja 19.11.2015, § 173:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteisen kirkkovaltuuston tiedoksi seurakuntien
seurakuntaneuvostojen lausunnot sekä hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisen Talousarvio 2016
sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 - 2018 -kirjan:
1. Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2016 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2017 - 2018
2. investointiohjelman
3. talousarvion sitovuustasot
4. hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää talousarvion toteumaraportointitavaksi ja -ajaksi
vastuukatetasoa valtuuston kokouksien ilmoitusasioissa.
Käsittely kokouksessa:
Käsittelyn alkuun hallintojohtaja Riitta Lonka alustuspuheenvuorossaan toi esille laadintaan
vaikuttaneita asioita; haastava taloustilanne, on pystyttävä nopeasti reagoimaan tilanteisiin.
Strategiamme mukaisesti olemme evankeliumista elävä seurakunta, huomioimme työssämme
painopisteen 2016 ”Tehdään yhdessä” sillä yhdessä olemme enemmän, yhtymä-seurakunnatviranhaltijat-vapaaehtoiset. Suurimmat menoerät muodostuvat kiinteistö- ja
henkilöstökuluista. Kiinteistöstrategian edetessä ja Kirkon palvelukeskukseen liittymisen
myötä myös henkilöstön määrä vähenee luonnollisen poistuman kautta.
Ensi vuoden mittavimpina ponnistuksina on seurakuntien yhteiskampanja ”Mahdollisuus
muutokseen” sekä Kirkon palvelukeskukseen liittyminen ja seurakuntayhtymän kotisivujen
uudistaminen. Kirkon ympäristödiplomin väliauditointi oli 9.12.2015, jonka selvityksen
perusteella olemme ympäristöohjelmaa 2014 - 2017 noudattaneet hyvin ja pysyneet melko
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hyvin tavoitteissamme, tästä on hyvä jatkaa 2017 loppuvuoden ympäristödiplomin
uusimisprosessiin.
Talouspäällikkö Tuomas Rimpiläinen esitteli talousarvion tunnusluvut kaavioina.
Aiheesta käytiin yleiskeskustelu, jossa puheenvuoroja käyttivät valtuutetuista Antero Rossi,
Matti Puonti, Jussi Raukko, Urpo Huuskonen, Risto Rasimus sekä viranhaltijoista
hallintojohtaja Riitta Lonka, talouspäällikkö Tuomas Rimpiläinen ja tietohallintopäällikkö
Jyrki Lahti.
Puheenjohtaja Tuula Rikalan johdolla esitetty Talousarvio 2016 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma 2016 - 2018 –kirja käytiin läpi. Yhteisten työalojen edustaja kirkkoherra
Keijo Gärdström toi tiedoksi kehitysvammaistyön (s. 39) osalta, että Suomenniemi on jäänyt
pois työalueista. Palvelevan puhelimen osalta Keijo Gärdström kertoi, että päivitettävä
vastuuryhmän sääntö on hallintokäsittelyssä ja että toimesta vastaa sopimuksen mukaisesti
pastori Ulla Koskinen 31.1.2016 saakka.
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti:
1. Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2016 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2016 - 2018
2. investointiohjelman
3. talousarvion sitovuustasot
4. hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yhteisen kirkkoneuvoston esityksen talousarvion
toteumaraportointitavaksi ja -ajaksi vastuukatetason valtuuston kokouksien
ilmoitusasioissa.
55 §
Talousarvion ylitysten ja -alitusten käsittely
Yhteinen kirkkoneuvosto 19.11.2015
Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvion 2015 yleiset periaatteet koskien talousarvion
ylitysten ja -alitusten käsittelyä
Yleiset periaatteet koskevat seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön työmuotoja, jossa
seuraavan vuoden talousarvioon voidaan tehdä edellisen vuoden määräraha-alituksen tai ylityksen suuruinen talousarviomuutos. Lomapalkkavelkakirjauksia ei huomioida
ylitysten/alitusten laskennassa. Alitusmäärä, enintään kuitenkin 5 prosentti talousarvion
määrärahasta, siirretään seuraavan vuoden talousarvioon uuden talousarvion
muutosesityksenä seurakunnan vastuukatetasolla ja yhteisen seurakuntatyön työmuototasolla.
Suunnittelutoimikunnan käsittely asiasta
Suunnittelutoimikunta on kokouksessaan 7.10.2015, § 28, ottanut kantaa ylitysten ja alitusten
käsittelyasiaan hallintojohtajan esiteltyä asiaa. Suunnittelutoimikunta tuki ajatusta, ettei
määrärahamuutoksia talousarvioylitysten ja -alitusten perusteella tehdä vuoden 2015
tilinpäätöksestä ja periaatteista luovutaan kokonaan. Yhteisiin projekteihin tulisi varata
määräraha erikseen talouden sallimissa rajoissa.
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Perusteluna on, että taloustilanne on haastava: talousarvio 2016 on alijäämäinen muutenkin ja
tilinpäätöksen 2015 tulosennuste on huono johtuen lähinnä verotulokertymästä ja
jäsenmäärän alenevasta kehityksestä.
Suunnittelutoimikunta pohti asiaa mm., että kyseinen käytäntö otettiin käyttöön, jotta
vältyttäisiin joulukuun suurilta ostoilta. Lisämääräraha on myös aiheuttanut hämmennystä,
koska oli mahdollisuus tehdä ylimääräisiä hankintoja. Toimintasuunnitelman ja budjetin
noudattaminen on tärkeää, mutta jos toiminnassa ei ole päästy tavoitteisiin ja jotain on jäänyt
toteuttamatta, ne tulisi perustella tilinpäätöksessä tarkemmin.
Asian päätöksellä ei ole välitöntä lapsivaikutusta, koska ei vaikuta suoraan kyseisen vuoden
talousarvioon.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 ylitykset ja
alitukset eivät aiheuta muutosta vuoden 2016 talousarvioon. Perusteluna on haastava
taloustilanne.
Ylityksen käsittelyssä noudatetaan kirkkojärjestystä ja taloussääntöä.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hallintojohtajan päätösesityksen ja esittää edelleen
yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että vuoden 2015 ylitykset ja alitukset eivät
aiheuta muutosta vuoden 2016 talousarvioon. Perusteluna on haastava taloustilanne.
YKV 10.12.2015:
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 19.11.2015, § 174:
Haastavan taloustilanteen vuoksi, yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi, ettei vuoden 2015 ylitykset ja alitukset aiheuta muutosta vuoden 2016
talousarvioon.
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston esityksen, ettei
vuoden 2015 ylitykset ja alitukset aiheuta muutosta vuoden 2016 talousarvioon.
Pöytäkirjaan merkitään, että Anton Kujala poistui kokouksesta edellä olevan pykälän
käsittelyn jälkeen klo 18.15.
56 §
Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian 2013–2020 leirikeskustarpeiden jatkoselvitys
Yhteinen kirkkoneuvosto 29.10.2015, § 158:
Kouvolan seurakuntayhtymä kiinteistöstrategiaa on käsitelty Kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokunnan kokouksessa 24.11.2014, jossa johtokunta piti leirikeskusten
kohdalla ensisijaisena tavoitteena löytää yhteistyökumppaneita, kuten Jaalan kesäkodin
kohdalla on tapahtunut. Johtokunta piti myös tärkeänä, että ollaan avoimia yhteistyölle eri
tahojen kanssa kaikkien kiinteistöjen suhteen. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto on
käsitellyt kiinteistöstrategian toteutumaa kokouksessaan 22.1.2015.
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Valtuutetuille järjestettiin la 5.9.2015 leirikeskuskierros, johon osallistui 23 valtuutettua ja
viranhaltijaa. Leirikeskuskierroksella tutustuttiin Niinirannan toimintakeskukseen,
Tolkkilan kartanoon ja Pytynlahden kesäkotiin. Valkealan seurakunnassa toimintoja
keskitetään Lastentalosta ja Nuortentalosta Niinirannan toimintakeskukseen. Tämä
merkitsee sitä, että Lastentalosta ja Nuortentalosta voidaan luopua. Kouvolan
seurakuntayhtymälle jää tämän jälkeen kolme leirikeskusta. Leirikeskuskierroksella olleet
valtuutetut katsoivat tärkeäksi, että leirikeskusasian tämänhetkinen tilanne tuodaan vielä
tiedoksi valtuutetuille viimeistään joulukuussa. Kiinteistöstrategian tavoitteena on, että
yhtymässä on yksi tai kaksi leirikeskusta yhteisessä käytössä.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 12.10.2015:
Kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo esitteli leirikeskusten käyttötilastoja ja käyttöasteita.
Puhjonrannan ja Pytynlahden sekä Tolkkilan kohdalla on käyttöasteissa laskua. Jukka
Reijo esitteli myös yhteenvedon myydyistä kiinteistöistä ja kiinteistöstrategian
toteutumisesta tähän mennessä:
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta merkitsi tiedokseen kokouksessa 12.10.2015, että
seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa 2013–2020 säästötavoitteeksi on asetettu 30 %
koko kiinteistömassasta eli n. 14000 hum2. 6.10.2015 mennessä on luovuttu 5481 hum2 ja
uusia tiloja on vuokrattu 1102,5 hum2 eli todellisuudessa kiinteistömassa on vähentynyt
4378,5 hum2 eli 10,0 %. Seurakuntayhtymän kiinteistöjen korjausvelka on n. 1,65 milj.
euroa/vuosi ja investointitarve vuosille 2015 – 2019 yli 6 miljoonaa euroa.
Seurakuntayhtymän aikana on myyty 26 kiinteistöä tai huoneistoa vuosina 2009 – 2015.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12.10.2015 ja antoi
seuraavia ohjeita jatkokäsittelyyn:
- leirikeskusten markkinointia tulee tehostaa
- myytävänä olevien kiinteistöjen myyntiä tulee tehostaa.
Lisäksi kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti esittää, että Tolkkilan kartano
laitetaan myyntiin. Ehtona myymiselle on oikeus vuokrata tiloja toiminnan käyttöön.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan
ohjeet jatkokäsittelystä, että leirikeskusten markkinointia ja myytävänä olevien kiinteistöjen
myyntiä tulee tehostaa.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen, että
Tolkkilan kartano laitetaan myyntiin. Ehtona myymiselle on oikeus vuokrata tiloja toiminnan
käyttöön. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan
ohjeet jatkokäsittelystä, että leirikeskusten markkinointia ja myytävänä olevien kiinteistöjen
myyntiä tulee tehostaa.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen,
että Tolkkilan kartano laitetaan myyntiin. Ehtona myymiselle on oikeus vuokrata tiloja
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toiminnan käyttöön. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää asian edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Lisäksi pöytäkirjaan merkitään yhteisen kirkkoneuvoston toteamus, että asialla on välillistä
lapsivaikutusta.
YKV 10.12.2015:
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 29.10.2015, § 158:
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen, että Tolkkilan
kartano laitetaan myyntiin. Ehtona myymiselle on seurakuntayhtymän oikeus vuokrata tiloja
toiminnan käyttöön.
Käsittely kokouksessa:
Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Paavo Vainikka, Marjatta Nykänen, Reino Koivusaari,
Matti Puonti, Jyrki Lindberg, Vesa Vainio, Arto Sahamies ja Tuula Rikala sekä
viranhaltijoista Jukka Reijo, Kirsi Hämäläinen ja Keijo Gärdström.
Valtuutettu Paavo Vainikka teki käsittelyn yhteydessä pohjaesityksestä poikkeavan esityksen,
että esitys tulee laittaa uuteen valmisteluun, jossa huomioidaan Tolkkilan kartanon eri
kunnostamisessa olleiden vapaaehtoisten suuri määrä ja heidän antama panoksensa.
Valtuutettu Matti Puonti kannatti muutosesitystä.
Asiasta äänestettiin nimenhuutoäänestyksellä siten, että yhteisen kirkkovaltuuston
päätösesitystä kannattavat äänestivät ”jaa” ja Paavo Vainikan muutosesitystä kannattavat
äänestivät ”ei”.
Käydyssä äänestyksessä annettiin 37 jaa-ääntä: Aalto Kari, Ainali Päivi, Flöjt Marko,
Grönlund Reino, Heijala Marko, Huuskonen Urpo, Janhunen Ritva, Kenttälä Maarit, Komppa
Kalevi, Korri Ritva, Lehtomäki Elina, Leppänen Jouko, Lindberg Jyrki, Nuorivuori MarjaTerttu, Nyberg Timo, Pokki Teuvo, Punkkinen Kari, Puolakka Ilpo, Puuri Ari, Pyötsiä
Johanna, Rasimus Risto, Raskinen Marjatta, Raukko Jussi, Rossi Antero, Sahamies Arto,
Siekkeli Arja, Nurmi Liisa, Hietsalo Pirkko, Tuomala Hannu, Turkka Saara, Vainio MarjaLeena, Vainio Vesa, Vainio Juha, Ahola Pekka, Vuolasto Anna, Nykänen Marjatta, Rikala
Tuula sekä 6 ei-ääntä: Hannula Ulla-Maija, Koivusaari Reino, Kiintola Anna-Liisa, Puonti
Matti, Vainikka Paavo, Ylä-Outinen Mia.
Pöytäkirjaan merkitään, että Hannele Viljakainen poistui edellä olevan pykälän käsittelyn
aikana ennen äänestystä klo 18.30. (Anton Kujala oli poistunut jo pykälän 55 käsittelyn
jälkeen.)
Päätös:
Äänin 37 – 6 yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen, että
Tolkkilan kartano laitetaan myyntiin. Ehtona myymiselle on seurakuntayhtymän oikeus
vuokrata tiloja toiminnan käyttöön.
Pöytäkirjaan merkitään, että valtuutettu Paavo Vainikka jätti kirjallisen eriävän mielipiteen
päätöksen julistamisen jälkeen.
Pöytäkirjaan merkitään, että kirkkoherra Kimmo Ylikangas poistui edellä olevan pykälän
käsittelyn jälkeen klo 18.45.
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57 §
Taloussääntö
Yhteinen kirkkoneuvosto 29.10.2015, § 160:
Taloussääntö on seurakunnan taloutta ohjaava perussääntö. On tärkeää, että säännöt ovat
vaatimusten mukaisia ja ajantasaisia. Kouvolan seurakuntayhtymässä voimassa oleva
taloussääntö on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa vuonna 2008 silloisen mallisäännön
perusteella ja taloussääntöä on päivitetty vuonna 2011 lainsäädännön muutoksia vastaavaksi.
Nyt esillä oleva sääntöluonnos on laadittu uudemman mallisäännön pohjalta ottaen huomioon
Kirkkolain ja -järjestyksen 15 luvun muutokset, seurakuntayhtymän henkilöstörakenne sekä
johto- ja ohjesäännöissä tehdyt muutokset.
Taloussäännössä seurakuntatalous määrittelee taloushallinnon perusasiat, miten esimerkiksi
taloutta suunnitellaan ja hoidetaan, kuka käyttää päätösvaltaa missäkin asioissa ja mihin
saakka, irtaimen ja kiinteän omaisuuden hoitotavoista, laskentatoimesta, raportointitavoista ja
sisäisen valvonnan järjestämistavoista.
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän kirjanpitovelvollisuudessa, kirjanpidossa,
tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä kirjanpitolaissa ja
tilintarkastuslaissa säädetään. Toiminta- ja taloussuunnitelmasta, talousarviosta, varojen ja
omaisuuden hoitamisesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä
tilintarkastuksesta säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. Taloudenhoidon järjestämisestä
määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä
taloussäännössä. (KL 15:4).
Sääntöehdotuksessa on oikeanpuoleiseen sarakkeeseen merkitty eroavaisuuksia vanhaan
sääntöön. Taloussääntö on liitteenä 6.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että liitteenä 6 oleva
taloussääntö hyväksytään ja 12.11.2008 vahvistettu taloussääntö siihen 13.1.2011
tehtyine tarkistuksineen kumotaan.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hallintojohtajan päätösesityksen ja lähettää esitetyn
taloussäännön yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
YKV 10.12.2015:
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys 29.10.2015, § 160:
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa liitteenä 2 olevan yhteisen kirkkoneuvoston
hyväksymän taloussäännön käyttöönotettavaksi 1.1.2016 alkaen ja kumoaa 12.11.2008
vahvistetun taloussäännön siihen 13.1.2011 tehtyine tarkistuksineen.
Käsittely kokouksessa:
Valtuutettu Marja-Leena Vainio käytti puheenvuoron, johon hallintojohtaja Riitta Lonka
vastasi.
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti liitteenä 2 olevan yhteisen kirkkoneuvoston
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hyväksymän taloussäännön käyttöönotettavaksi 1.1.2016 alkaen ja kumosi 12.11.2008
vahvistetun taloussäännön siihen 13.1.2011 tehtyine tarkistuksineen.
58 §
Kouvolan Kirkkopäivien 2015 loppuraportti
Yhteinen kirkkoneuvosto 19.11.2015, § 175
Kouvolan 2015 Kirkkopäivistä on laadittu raportti, jossa on koottu palautetta Kirkkopäivien
kävijöiltä, yhteistyökumppaneilta sekä sidosryhmiltä. Esityslistan mukana toimitetussa
loppuraportissa on arvioitu myös Kirkkopäivien tavoitteiden toteutumista ja tunnuslukuja,
josta koostetta seuraavana:
Tavoitteet ja haasteet
Kouvolan 2015 Kirkkopäivien yksi tavoitteista oli jäsenyyden vahvistaminen
yhteisöllisyyden, diakonian sekä vapaaehtoisuuden kautta. Tavoitteen voidaan katsoa
toteutuneen: tilaisuuskävijöitä Kouvolan Kirkkopäivillä oli arviolta 25 000, joista arviolta 10
000 paikallista seurakunnan jäsentä osallistui eri tilaisuuksiin. Kirkkopäivillä oli noin 250
vapaaehtoista, lisäksi noin 250 paikallista oli mukana toteuttamassa ohjelmaa mm. kuorojen
jäseninä.
Koko kävijämäärätavoite oli 30 000 tilaisuuskävijää. Kävijämäärätavoitteesta jäätiin 5000:lla.
Osasyinä voitaneen pitää huonoa säätä sekä suhteellisen korkeaa kynnystä osallistua
kirkolliseen tapahtumaan. Valtakunnalliseen kävijämäärään vaikuttivat suoraan Kouvolan
alhainen hotellikapasiteetti ja tapahtuman maksullisuus.
Kirkon ja paikallisseurakuntien myönteiseen näkyvyyteen panostettiin viestinnällä ja
mainonnalla (mm. banderollit, valtatiejättitaulut, jättilakanat kaupungissa, digimainonta),
lehti-ilmoittelulla, sosiaalisessa mediassa, eri tapahtumissa, sisäisessä viestinnässä, Kouvolan
seurakuntayhtymän kotisivuilla, Kirkkopäivät -sivustolla: Kirkkopäivät.fi -sivustoilla oli
15 557 vierailua. Sivujen katseluja oli yhteensä 72 700. Facebook -sivulla oli tykkääjiä
Kouvolan tapahtuman päättyessä 1280. Kirkkopäivien yleisilmettä pidettiin yleisesti
positiivisena ja se herätti keskustelua laajemmaltikin.
Kirkkopäivien ohjelmatuotanto rakentui organisaation omasta tuotannosta,
yhteistyöproduktiosta ja ulkopuolisten järjestämästä ohjelmasta. Torstain ja sunnuntain välille
70 ohjelman tavoite toteutui. Lisäksi olivat jumalanpalvelukset, järjestöjen kokoukset ja
kirkkotori. Kirkkopäivien johtoryhmä oli tarjontaan tyytyväinen, koska ohjelmasta löytyi
jokaiselle jotakin. Toteutuksia pidettiin laadukkaana. Kirkkopäivien päivälippujen ja
erillisellä pääsymaksulla järjestettyjen tilaisuuksien lippujen hintoja pidettiin korkeina.
Taloudellinen tavoite oli pysyä johtoryhmän vahvistaman budjetin rajoissa. Tässä ei
kuitenkaan onnistuttu vaan tilinpäätöksestä muodostui alijäämäinen. Suurin syy oli liian
optimistisesti arvioitu päivälippujen myynti, jäähallikonsertin myynti ja Mikkelin
hiippakunnan muiden seurakuntien antaman tuen määrä.
Yhteistyökumppanit
Yhteistyö ja yhdessä tekeminen leimasivat lähes kaikkia Kirkkopäivien prosesseja.
Monialaisten uusien yhteistyökumppanuuksien anti Kirkkopäiville on ollut ennen kaikkea
myönteinen.
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Ohjelmatuotannossa tehtiin yhteistyötä Kirkkohallituksen eri osastojen ja kristillisten
järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Kirkkopäivät rakennettiin alusta lähtien yhteistyössä
Kouvolan kaupungin ja keskustan yrittäjien järjestön kanssa. Paikallista ohjelmayhteistyötä
tehtiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun, monikulttuurikeskus Saagan, kahden
urheiluseuran, Raamatunlukijain liiton, helluntaiseurakunnan, Tykkimäen,
lastenteatterifestivaali Kuulaksen sekä Vappugospel ry:n kanssa. Mukana ohjelmassa olivat
myös Kouvolan Teatterin lukudraama ja Pohjois-Kymenlaakson musiikkiopiston ooppera.
Taloudellista tukea Kirkkopäiville antoivat mm. Kouvolan kaupunki, KSS Energia, OP
Kymenlaakso ja Kymin osakeyhtiön 100-vuotissäätiö sekä Jaalan kotiseutusäätiö. Lisäksi
teimme yhteistyötä Kouvolan Sanomien ja Yle Kymenlaakson kanssa.
Lopuksi
Kirkkopäivät yhdistivät Kouvolan seurakuntayhtymää ja paikallisseurakuntia yhteiseen
tekemiseen. Kirkkopäivistä annetut palautteet voidaan ottaa opiksi ja hyödyntää tulevissa
toiminnoissa. Se, millaisia pysyviä jälkiä tapahtuma Kouvolaan jättää, riippuu siitä, kuinka
Kouvolan seurakuntayhtymä ja paikallisseurakunnat jatkavat paikallista yhteistyö- ja
vapaaehtoisverkostotoimintaa. Tähän Kirkkopäivät jättää lupaavan lähtökohdan.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkopäivien 2015 loppuraportin tiedoksi ja lähettää sen
edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Yhteinen kirkkoneuvosto kannustaa seurakuntayhtymän toimintayksiköitä ja
paikallisseurakuntia edelleen tekemään jatkuvaa yhteistyötä sekä pitämään huolta jatkossakin
vapaaehtoisista, ja löytämään heille mielekästä toimintaa.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi Kirkkopäivien 2015 loppuraportin tiedokseen ja lähettää
sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston tiedoksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto kannustaa seurakuntayhtymän toimintayksiköitä ja
paikallisseurakuntia edelleen tekemään jatkuvaa yhteistyötä sekä pitämään huolta jatkossakin
vapaaehtoisista, ja löytämään heille mielekästä toimintaa.
YKV 10.12.2015:
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 19.11.2015, § 176:
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee esityslistan mukana tulleen Kirkkopäivien 2015
loppuraportin tiedokseen.
Käsittely kokouksessa:
Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Arto Sahamies, Ari Puuri, Jyrki Lindberg, Antero Rossi
ja Kalevi Komppa sekä viranhaltijoista Keijo Gärdström.
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi esityslistan mukana tulleen Kirkkopäivien 2015
loppuraportin tiedokseen.
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59 §
Ojalan testamenttirahaston säännöt
Yhteinen kirkkoneuvosto 19.11.2015, § 180:
Anjalankosken seurakunta on saanut ja vastaanottanut 27.10.2014 edesmenneeltä Aune Eeva
Ojalalta perinnön, johon kuuluu rahavarojen lisäksi kaksi osakehuoneistoa Myllykoskella
sekä myynnissä oleva (ykn on hyväksynyt jo kaupan, 23.9.2015, § 141) kesämökkikiinteistö
Mäntyharjun Partsimaalla.
Rahavaroja on tällä hetkellä runsaat 153 000 euroa, kesämökkikiinteistöstä ollaan saamassa
85 000 euroa.
Yhtymän perussäännön mukaisesti perintö on Anjalankosken seurakunnan hallinnassa, mutta
yhtymän omistuksessa, siksi sääntökin on yhtymän toimielinten käsiteltävänä.
Testamentissa olevan määräyksen mukaisesti varat tulee käyttää seurakunnan vanhusten
virkistystoimintaan sekä lasten- ja nuorten vapaa-ajan toimintaan kohdistettavaksi erityisesti
päihteiden käytön ennalta ehkäisevään työhön ja toimintaan. Tämän vuoksi on perustettu
erillinen ”Aune Ojalan muistorahasto” sen sijaan, että varat olisi yhdistetty joko
Anjalankosken seurakuntarahastoon tai diakoniarahastoon.
Anjalankosken seurakuntaneuvosto on 5.11.2015, § 123, käsitellyt asiaa hyväksyen liitteenä 6
olevan Aune Ojalan muistorahaston sääntöesityksen. Seurakuntaneuvosto lähettää sen
edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Anjalankosken seurakuntaneuvoston, 5.11.2015,
§ 123, käsittelemän Aune Ojalan muistorahaston sääntöesityksen ja lähettää sen edelleen
yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen ja lähettää sen yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi.
YKV 10.12.2015:
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 19.11.2015, § 180:
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa liitteenä 3 olevan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän
Aune Ojalan muistorahaston sääntöesityksen.
Käsittely kokouksessa:
Valtuutettu Jussi Raukko kysyi puheenvuorossaan, että onko testamenttilahjoituksen saaja
huomioinut Aune Ojalan haudan hoidon, hallintojohtaja Riitta Lonka selvittää asian ja tuo sen
tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti liitteenä 3 olevan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän
Aune Ojalan muistorahaston sääntöesityksen.
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60 §
Ilmoitusasiat
Seuraava kokous
Ke 8.6.2016 Kuusankosken seurakuntakeskus
Luottamustoimipalkkioiden ja matkakorvausten maksupäivät 2016
Kouvolan seurakuntayhtymä siirtyy Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2016
alkaen.
Tästä johtuen luottamustoimipalkkioista on annettu Kirkon palvelukeskuksen toimesta
aineiston jättöpäivät sekä palkkioiden maksupäivät seuraavasti:
1.1. – 30.6.2016 kertyvä aineisto tulee olla Hallinto- ja henkilöstöpalveluissa ti 5.7.,
maksupäivä ko. aineistolle on 22.7.2016.
1.7. – 31.12.2016 kertyvä aineisto tulee olla Hallinto- ja henkilöstöpalveluissa pe 2.12.,
maksupäivä ko. aineistolle on 23.12.2016.
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
61 §
Mahdolliset aloitteet
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4 §:n mukaan jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin
asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston
puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
Valtuutettu Kari Punkkinen esitti allekirjoittamansa aloitteen:
”Aloite
YKV 10.12.2015
Rukous kaikessa yksinkertaisuudessaan ja rikkaudessaan on seurakunnan Kristuksen
ruumiin ehtymätön voimavara ja elämän ehto. Rukouksen kautta seurakunta hengittää ja
Henki pitää elämää yllä.
Seurakuntiemme ja koko kirkkomme tila jäsenkatoineen ja talouden kutistumisineen,
sekä tämänhetkiset polttavat, rappeutuvan yhteiskunnan taholta tulevat, paineet
pakottavat meidät kääntymään seurakunnan pään, Kristuksen puoleen, jolta kaikki apu ja
viisaus on vapaasti ammennettavissa. Myös kansamme tarvitsee esirukousta kuin sotien
päivinä ennen.
Tarvitsemme keskellemme massiivisen rukousherätyksen, esirukouksen volyymia on
nostettava moninkertaiseksi. Tähän kutsuu meitä seurakunnan pää Jeesus Kristus.
Jumalan Sana kehottaa meitä näin;
VT Joel 1:13–14; ”Vyöttäkää säkkiin, pitäkää valittajaiset, te papit, valittakaa, te jotka
toimitatte palvelusta alttarilla. Käykää sisälle, viettäkää yö säkkeihin puettuina, te jotka
toimitatte minun Jumalani palvelusta. Sillä poissa on teidän Jumalanne huoneesta
ruokauhri ja juomauhri. Kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous, kootkaa
vanhimmat ja kaikki maan asukkaat Herran, teidän jumalanne huoneeseen ja huutakaa
Herran puoleen.”
UT 1. Tim. 2:1-4; ”Kehotan ennen kaikkea anomaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään
kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, kuninkaiden
ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää,
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kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle,
meidän pelastajallemme.”
Jeesus itse kehottaa; Joh. 16:24; ”Pyytäkää, niin te saatte ja teidän ilonne on täydellinen.”
Kutsu Rukoukseen on kutsu rakkauteen, kantamaan yhteisiä kuormiamme. Se on myös
kutsu taisteluun ja suureen iloon Voittajan, Jeesuksen Kristuksen seurassa.
Kari Punkkinen”
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto ottaa kehotuksen rukoukseen -aloitteen kiitollisuudella vastaan
ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle.
62 §
Muutoksenhaku ja kokouksen päätös
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet, jotka liitetään pöytäkirjaan (liite 4) ja päätti
kokouksen klo 19.18 kiittämällä luottamushenkilöitä ja viranhaltioita hyvästä
yhteistyöstä toivottamalla kaikille Siunattua Joulunaikaa, päätteeksi veisattuun ”Maa on
niin kaunis” -virteen.

TUULA RIKALA
Tuula Rikala
puheenjohtaja

KIRSI VALAPURO
Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu.

Kouvola 14.12.2015

Kouvola 14.12.2015

URPO HUUSKONEN
Urpo Huuskonen

MAARIT KENTTÄLÄ
Maarit Kenttälä

Pöytäkirja on julkisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski 15.12.2015 – 14.1.2016.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustaululla 2.12.2015 – 14.12016.

TUULA RIKALA
Tuula Rikala
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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