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YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

Torstai 8.12.2016 klo 17.00 – 19.14, neuvottelutauko 18.23 – 18.32

Paikka

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Läsnä

Nimi
Ehdokaslistan numero Seurakunta
Rikala Tuula
I
Kuusankoski, puheenjohtaja
Nykänen Marjatta
I
Kouvola, varapuheenjohtaja -19.03
Aalto Kari
II
Elimäki
Ainali Päivi
III
Kouvola
Flöjt Marko
I
Kuusankoski
Grönlund Reino
I
Kuusankoski
Hannula Ulla Maija
I
Elimäki
Heijala Marke
II
Elimäki
Huuskonen Urpo
I
Kuusankoski
Janhunen Ritva
I
Kuusankoski
Kaskiaho Keijo
I
Kouvola – 18.21
Kenttälä Maarit
III
Kouvola – 17.59
Koivusaari Reino
I
Elimäki – 18.00
Komppa Kalevi
I
Kuusankoski
Korri Ritva
IV
Anjalankoski
Koskela Birgit
IV
Valkeala
Kujala Anton
I
Valkeala
Lavonen Esko
I
Kouvola
Lehtomäki Elina
V
Anjalankoski
Leppänen Jouko
I
Kouvola
Mänttäri Leena
I
Valkeala
Nurmi Liisa
III
Valkeala, Smeds Sakarin varajäsen
Nuorivuori Marja-Terttu I
Kouvola
Nyberg Timo
I
Kuusankoski
Närekorpi Julia
III
Kouvola – 18.25
Pokki Teuvo
V
Anjalankoski
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 – 17.58
Sahamies Arto
III
Kouvola
Siekkeli Arja
I
Valkeala
Sorsa Mirja
I
Kuusankoski
Suutari Tero
V
Anjalankoski
Tenetz Merja
I
Kuusankoski, Ylimäki Kallen varajäsen
Vainikka Paavo
I
Valkeala
Vainio Marja-Leena
II
Anjalankoski
_____________________________________________________________________________________

PÖYTÄKIRJA 3/2016
Maunukselantie 3
45700 KUUSANKOSKI

2 (12)

9.12.2016

______________________________________________________________________________________________________

Vainio Vesa
Viljakainen Hannele
Vuolasto Anna
Ylä-Outinen Mia

III
II
III
I

Gärdström Keijo
Lonka Riitta

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

Hiltunen Ulla-Maija

vs. viestintäpäällikkö

Kutsuttuna Heinonen Heikki
Hämäläinen Kirsi
Ylikangas Kimmo
Larvi Merja
Kähärä Mia
Lahti Jyrki
Laine-Haimi Sirkka
Reijo Jukka
Rimpiläinen Tuomas
Sirén Sirpa

Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra
Elimäen seurakunnan kirkkoherra
Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra - 18.45
Valkealan seurakunnan vs. kirkkoherra
johtava sairaalapastori
tietohallintopäällikkö
perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja
kiinteistöpäällikkö
talouspäällikkö
keskusrekisterin johtava toimistosihteeri

Valapuro Kirsi
Poissa

Kouvola
Anjalankoski
Kouvola
Elimäki

Ylimäki Kalle
Turkka Saara
Smeds Sakari
Kangas Juho
Lindeman Ari
Littman Hannele
Honkimaa Joonas
Larikka Merja
Vainio Juha
Varjola Liisa
Kajander Tero
Kurki Antti

Käsitellyt asiat:
25 §
26 §
27 §
28 §
29 §
30 §

hallintosihteeri, sihteeri
I
I
III
III
II
I
I
I
I
III

Kuusankoski
Kouvola
Valkeala
Kouvola
Kouvola
Kuusankoski
Littman Hannelen varajäsen
Turkka Saaran varajäsen
Kuusankoski
Anjalankoski
kehitysvammaistyön pastori
hautaustoimen päällikkö

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Valtuutettu Kari Punkkisen eronpyyntö luottamustehtävistä, YKV
Valtuutettu Kari Punkkisen ero luottamustehtävistä, kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokunta
31 §
Valtuutettu Riikka-Liisa Kuopan ilmoitus luottamustehtävistä luopumisesta
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32 §
33 §
34 §
35 §
36 §
37 §
38 §

Lapsityön johtajan virkanimikkeen muuttaminen varhaiskasvatuksen johtajan
viraksi Kouvolan seurakunnassa
Talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
2018 – 2019
Virkojen lakkauttaminen
Mäkelä –nimisen tilan myynti
Ilmoitusasiat
Mahdolliset aloitteet
Muutoksenhaku ja kokouksen päätös

25 §
Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa oli puheenjohtaja
Tuula Rikalan pitämä alkuhartaus, jonka jälkeen toimittiin nimenhuuto. Tämän jälkeen
toimitettiin nimenhuuto.
Nimenhuudon yhteydessä todettiin seuraavien valtuutettujen ilmoittaneen esteestä:
Kangas Juho, ilmoitti esteen 7.12.2016, varajäsenelle laitettiin sähköpostilla kutsu, mutta
hän ilmoitti esteen,
Littman Hannele, ilmoitti esteen 5.12.2016, kutsuttu Honkimaa Joonas, joka ilmoitti
esteen kokouspäivänä,
Smeds Sakari, ilmoitti esteen 28.11.2016, kutsuttu Varvikko Mika, joka ilmoitti esteen
7.12.2016, kutsuttu sähköpostilla Nurmi Liisa, joka oli paikalla,
Turkka Saara, ilmoitti esteen 28.11.2016, kutsuttu Larikka Merja, joka ei ollut paikalla,
Varjola Liisa ilmoitti esteen kokouspäivänä,
Ylimäki Kalle, ilmoitti esteen 22.11.2016, kutsuttu Tenetz Merja, joka oli paikalla.
26 §
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.
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Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kokouksessa oli läsnä 43 varsinaista
jäsentä ja kaksi varajäsentä.
27 §
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 Esko Lavosen ja
Elina Lehtomäen. Ehdotetaan myös, että pöytäkirjan tarkastajat toimisivat kokouksessa
äänten laskijoina tarvittaessa.
Tarkastusajankohdaksi esitetään maanantai 12.12.2016 klo 08.00 – 14.00.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.
28 §
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.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.
29 §
Valtuutettu Kari Punkkisen eronpyyntö luottamustehtävistä, YKV
Valtuutettu Kari Punkkinen on pyytänyt eroa Kouvolan seurakuntayhtymän
luottamustehtävistä 18.6.2016 päivätyllä kirjeellään 1.7.2016 lukien paikkakunnalta
muuton vuoksi.
Kari Punkkinen on Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Kouvolan
seurakunnan listoilta valittuna sekä yhteisen kirkkovaltuuston valitsemana varsinaisena
jäsenenä kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnassa.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 21.9.2016, § 82:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteisen kirkkovaltuuston vahvistetavaksi, että yhteisen
kirkkovaltuuston jäseneksi Kari Punkkisen sijaan, hänen menetettyään vaalikelpoisuutensa,
nousee seuraavana Kouvolan seurakunnan ”Seurakunta eläväksi” – listalta Juho Kangas.
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Juho Kangas on kutsuttu jo tähän yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen yhteisen
kirkkoneuvoston toteamuksena.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.
30 §
Valtuutettu Kari Punkkisen eronpyyntö luottamustehtävistä, kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunta
Valtuutettu Kari Punkkinen on pyytänyt eroa Kouvolan seurakuntayhtymän
luottamustehtävistä 18.6.2016 päivätyllä kirjeellään 1.7.2016 lukien paikkakunnalta
muuton vuoksi.
Kari Punkkinen on Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Kouvolan
seurakunnan listoilta valittuna sekä yhteisen kirkkovaltuuston valitsemana varsinaisena
jäsenenä kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnassa.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 21.9.2016, § 82:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee varsinaisen jäsenen
kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntaan Kari Punkkisen sijaan jäljellä olevaksi kaudeksi
vuoden 2018 loppuun, huomioiden, että johtokuntaan kuuluu 7 jäsentä ja heillä
henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös:
Arto Sahamiehen esityksestä yhteinen kirkkovaltuusto valitsi jäljellä olevaksi kaudeksi
kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntaan Saara Turkan.
31 §
Valtuutettu Riikka-Liisa Kuopan ilmoitus luottamustehtävästä luopumisesta
Riikka-Liisa Kuoppa ilmoittaa 4.9.2016 lähetetyllä sähköpostilla luopuvansa yhteisen
kirkkovaltuuston jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten.
Hänet on valittu yhteiseen kirkkovaltuuston Kouvolan seurakunnan ”Seurakunta eläväksi” –
listalta.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 21.9.2016, § 83 :
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Riikka-Liisa Kuopan
ilmoitus yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä luopumisesta henkilökohtaisiin
syihin vedoten (KL 24.3), hyväksytään.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että Riikka-Liisa
Kuopan sijaan nousee yhteiseen kirkkovaltuustoon seuraavana Kouvolan seurakunnan
”Seurakunta eläväksi” –listalta Julia Närekorpi.
Julia Närekorpi on kutsuttu jo tähän yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen yhteisen
kirkkoneuvoston toteamuksena.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.
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32 §
Lapsityön johtajan virkanimikkeen muuttaminen varhaiskasvatuksen johtajan viraksi Kouvolan
seurakunnassa
YKN 21.9.2016, § 85:
Kouvolan seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 3.5.2016, § 52, päättänyt
muuttaa lapsityönjohtajan virkanimikkeen varhaiskasvatuksen johtajan viraksi.
Varhaiskasvatuksen johtajan viran tehtävät ovat samat kuin lapsityönjohtajalla.
Pätevyysvaatimuksena on sellainen piispainkokouksen hyväksymä tutkinto tai aiempi
lapsityönjohtajan virkaan kelpoistava opistoasteen tutkinto, joka ilmenee piispainkokouksen
päätöksestä, joka on annettu piispainkokouksessa 11.2.2003, riittävä seurakuntatyön ja
varhaiskasvatuksen työkokemus ja asiantuntemus sekä soveltuvuus johtamistehtävään.
Lisäksi tehtävän hoito edellyttää pedagogiikan, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista osaamista.
1. Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
- Lasten ja perheiden parissa tapahtuvan kristillisen kasvatuksen suunnittelu,
organisointi, kehittäminen, toteutus ja johtaminen kastekäskyn sekä seurakunnan ja
seurakuntayhtymän tavoitteiden ja työnjaon mukaisesti.
2. Tehtävän pääasiallinen sisältö
- Varhaiskasvatuksen henkilöstön esimiehen tehtävät ja henkilöstön rekrytointi
- Vastuu työalan budjetista
- Kokonaisvastuu laaja-alaisen varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelusta ja
toteutuksesta
- Kasvatuskumppanuusajattelun edistäminen perheiden kanssa
- Verkostoyhteistyö paikkakunnan muun varhaiskasvatuksen kanssa
- Kouvolan seurakunnan Varhaiskasvatuksen vastuuryhmän esittelijänä ja hallinnossa
varhaiskasvatuksen asiantuntijana
- Kouvolan seurakuntayhtymän lapsityötä koordinoivassa johtoryhmässä
- Varhaiskasvatuksen tiedotuksesta vastaaminen yhdessä toimistosihteerin kanssa
- Yhteistyö alan oppilaitosten kanssa
- Kokonaiskirkon ja yhteiskunnan kehityksen seuraaminen
Varhaiskasvatus on nykyaikainen termi, joka kuvaa paremmin seurakunnan kokonaisvaltaista
kasvatustoimintaa lasten ja perheiden parissa.
Henkilöstöpalvelun johtokunta kokouksessaan 1.6.2016, § 50, esitti yhteiselle
kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi, että lapsityön johtajan virkanimike muutetaan
varhaiskasvatuksen johtajan viraksi. Virkanimikkeen muutos ei aiheuta muutoksia
palkkaukseen. Virkanimikkeen muutos lähetetään edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 21.9.2016, § 85:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ja lähettää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi, että Kouvolan seurakunnan lapsityön johtajan virkanimike muutetaan
varhaiskasvatuksen johtajan viraksi. Virkanimikkeen muutos ei aiheuta muutoksia
palkkaukseen.
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Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.
33 §
Talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 – 2019
YKN 19.10.2016, § 98:
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 3 §)
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden
raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden (Kouvolan seurakuntayhtymän
taloussääntö 3 §).
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. 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
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seurakunnan vastuukate. Seurakuntaneuvostot päättävät työmuotojen sitovuustasot
seurakuntaneuvostoon nähden. Investointiosan loppusumma sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa.
3. Piirteitä vuoden 2017 talousarviosta
Vuoden 2017 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen kirkkovaltuuston
päätöksellä 8.6.2016.
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen määrä
on 17.5 milj. euroa, joka on 2,7 % tilinpäätöstä 2015 pienempi. Henkilöstökulujen osuus on
11,35 milj. euroa, 65 % toimintakuluista. Kirkollisverotuloarvio vuodelle 2017 on 15,5 milj.
euroa ja valtion rahoitusosuus 1,7 milj. euroa.
Vuosikate 903 770 euroa ei kata investointimenoja yhteensä 1,3 milj. euroa, eikä poistoja 1,4
milj. euroa talousarviovuonna. Tilikaudelle arvioitu alijäämä on -483 080 euroa. Alijäämä
tulee kattaa edellisten vuosien yli- ja alijäämätililtä. Kiinteistöstrategian toimeenpano ja
lähiajan talousnäkymät Kouvolassa vaikuttavat merkittävästi tulevien vuosien
taloussuunnitteluun.
YKN 23.11.2016, § 115:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 19.10.2016 Kouvolan seurakuntayhtymän
talousarvion 2017 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2018 – 2019.
Yhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostoilta pyydettiin lausunnot asiakirjasta.
Seurakuntien seurakuntaneuvostoilta on saatu seuraavat lausunnot:
Anjalankosken seurakuntaneuvosto 10.11.2016, § 114
Anjalankosken seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan yhteiselle kirkkovaltuustolle
Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion hyväksymistä pois lukien
Myllykosken kirkon rakennussuunnitelman budjetointi investointiosasta.
Investointiohjelmassa oleva Myllykosken kirkon rakennussuunnitelma pidetään alkuperäisen
suunnitelman aikataulussa. Myös väistötilojen vuokrasopimuksen päättyminen tukee
pitäytymistä aiemmin hyväksytyssä aikataulussa.
v. 2017
200.000,v. 2018
1.000.000,v. 2019
1.000.000,Muutoin esitetään vuosia 2018-19 koskevan toiminta ja talousarviosuunnitelman
hyväksymistä.
Elimäen seurakuntaneuvosto 2.11.2016, § 73
Elimäen seurakuntaneuvosto puoltaa talousarvion 2017 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2018–2019 hyväksymistä.
Kouvolan seurakuntaneuvosto 1.11.2016, § 91
Seurakuntaneuvosto hyväksyy Kouvolan seurakunnan osalta liitteen 1 mukaisen talousarvion
vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman kaudelle 2018 – 2019, myös liitteenä 2
olevan koulu- ja oppilaitostyön toimintasuunnitelman osalta päivitettynä, ja lähettää sen
edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi siten, että sitovuustasona Kouvolan
seurakunnan työmuotojen osalta em. ajanjaksoina on vastuukate.
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Kuusankosken seurakuntaneuvosto 27.10.2016 § 77
Seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan yhteiselle kirkkovaltuustolle Kouvolan
seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion sekä vuosia 2017–2019 koskevana toiminta- ja
talousarviosuunnitelman hyväksymistä. Todetaan, että seurakuntaneuvostoa sitoo yhteiseen
kirkkoneuvostoon nähden oman seurakunnan vastuukate. Kuusankosken seurakunnan
työmuotoja sitoo työmuodon vastuukate.
Valkealan seurakuntaneuvosto 9.11.2016, § 87
Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon YKN:lle, jossa se hyväksyy talousarvioesityksen
vuodelle 2017 ykn:n esittämässä muodossa, vaikka vastuukate pieneneekin 1.077.790 euroon
lomarahaleikkauksen tähden.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 19.10.2016, § 98 sekä 23.11.2016, § 115:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteisen kirkkovaltuuston tiedoksi seurakuntien
seurakuntaneuvostojen lausunnot sekä hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisen Talousarvio 2017
sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2019 -kirjan:
1. Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2017 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2018 - 2019
2. investointiohjelman
3. talousarvion sitovuustasot
4. hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää talousarvion toteumaraportointitavaksi ja -ajaksi
vastuukatetasoa valtuuston kokouksien ilmoitusasioissa.
Käsittely kokouksessa:
Yleiskeskustelun yhteydessä valtuutettu Jussi Raukko teki päätösesityksen kohtaan kaksi
esityksestä poikkeavan muutosesityksen Teuvo Pokin kannattamana; ”Anjalankosken
seurakunnan alueella Myllykosken kirkon remontoinnissa tulisi pitäytyä alkuperäisessä ja
seurakuntaneuvoston antaman lausunnon mukaisessa suunnitteluaikataulussa.”
Syntyneen keskustelun seurauksena Jussi Raukko pyysi neuvottelutaukoa, joka pidettiin klo
18.23 – 18.32.
Neuvottelutauon jälkeen Jussi Raukko veti muutosesityksensä pois.
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen seurakuntien seurakuntaneuvostojen lausunnot
sekä hyväksyi yksimielisesti liitteen 1 mukaisen Talousarvio 2017 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma 2018 - 2019 -kirjan:
1. Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2017 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2018 - 2019
2. investointiohjelman
3. talousarvion sitovuustasot
4. hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion toteumaraportointitavaksi ja -ajaksi
vastuukatetasoa valtuuston kokouksien ilmoitusasioissa.
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Pöytäkirjaan merkitään, että pykälän käsittelyn yhteydessä kokouksesta poistuivat valtuutetut
Antero Rossi klo 17.58, Maarit Kenttälä klo 17.59, Reino Koivusaari klo 18.00, Keijo
Kaskiaho klo 18.21 ja Julia Närekorpi klo 18.25.
34 §
Virkojen lakkauttaminen
YKN 23.11.2016, § 113
Kuusankosken seurakunnassa on tällä hetkellä kaksi avointa toimistosihteerin virkaa, joissa ei
ole viran hoitajaa. Toinen viroista jätettiin täyttämättä, kun aiemmin virkaa hoitanut
työntekijä jäi eläkkeelle 1.5.2015 alkaen. Toinen virka jäi avoimeksi toimistosihteerin
siirryttyä hoitamaan 1.9.2016 alkaen Kuusankosken seurakunnan seurakuntapastorin virkaa.
Virkoja ei ole täytetty vaan työtehtäviä on palkattu hoitamaan yksi osa-aikainen
työsopimussuhteinen työntekijä.
Kouvolan alueen seurakuntamestari jäi eläkkeelle 1.10.2016 alkaen. Myöskään tätä virkaa ei
täytetty vaan tehtäviä palkattiin hoitamaan työsopimussuhteinen työntekijä.
Edellä mainitut virat on perustettu yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.11.2008 määräaikaisina
virkoina siten, että viranhaltijan vaihtuessa virka lakkaa ja tehtävä muutetaan
työsopimussuhteiseksi. Virat eivät täytä viran tunnusmerkkejä, joten tehtävät voidaan hoitaa
työsopimussuhteisena.
Henkilöstöpalvelun johtokunta hyväksyi kokouksessa 6.10.2016, että kaksi toimistosihteerin
ja yksi seurakuntamestarin virka lakkautetaan. Virkojen lakkauttamiset esitetään yhteisen
kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 23.11.2016, § 113:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ja esittää yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että
kaksi toimistosihteerin ja yksi seurakuntamestarin virka lakkautetaan.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.
35 §
Mäkelä –nimisen tilan myynti
YKV 23.11.2016, § 111:
Kuusankosken seurakunta on saanut testamenttilahjoituksena Mäkelä –nimisen tilan RN:o
5:242 vuonna 1977. Silloisen kirkkoneuvoston pöytäkirjassa (12.5.1977) on maininta
testamentista, mutta itse testamenttia ei ole löytynyt, eikä lainhuutoa ole myöskään haettu.
Tämän johdosta Kouvolan seurakuntayhtymä joutui hakemaan Mäkelä-nimiselle tilalle
kuulutuslainhuudon.
Kouvolan kaupunki on tehnyt 25.10.2016 päivätyllä sähköpostilla ostotarjouksen
Kuusankoskella sijaitsevasta Mäkelä-nimisestä tilasta, kiinteistötunnus 286-403-5-242
yhteensä 13.970 €. Kiinteistön osoite on Kivimäenpolku 3, 45700 Kuusankoski.
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Kiinteistö on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu asuinpientalojen korttelialueeksi
(AP, 2/3k I, e=0,30). Tilan pinta-ala on yhteensä 786 m2 ja rakennusoikeus 236 k-m2.
Kouvolan kaupunki omistaa tonttijaon mukaisen AP-tontin 26 muilta osiltaan. Koko
kaavatontin pinta-ala on 2597 m2 ja rakennusoikeus 779 k-m2.
Tilalla ei sijaitse rakennuksia. Puustolla ei ole merkittävää arvoa. Tilalla ei ole
seurakunnallista tarvetta. Kiinteistötiedot ja karttatulosteet (liite 2).
Kouvolan kaupunki on tammikuussa 2016 pyytänyt Newsec Oy:ltä arviolausunnon
asuinkerrostalo- ja rivitalorakennusoikeuksien hintatasosta Kouvolan ja Kuusankosken
keskustojen alueilla. Arvion mukaan rivitalorakennusoikeuden arvo Kymijoen eteläpuolisella
osalla Kuusankosken keskustaa on 50-60 €/k-m2. Kaupungin tekemä tarjous perustuu
hintatasoon 55 €/k-m2.
Tarjouksen on tehnyt Kouvolan kaupungin tonttipäällikkö Sami Suoknuuti.
Ulkopuoliselta asiantuntijalta on lausunto käyvästä hinnasta (liite 3).
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 23.11.2016, § 111:
Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa hyväksymänsä Kouvolan kaupungin ostotarjouksen 13.970
euroa Mäkelä -nimisestä tilasta, Kouvolan seurakuntayhtymä myy Kouvolan kaupungille
Kuusankoskella sijaitsevan Mäkelä-nimisen tilan, kiinteistötunnus 286-403-5-242 yhteisen
kirkkovaltuuston päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka
Reijoa.
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Kouvolan kaupungin ostotarjouksen 13.970 euroa
Mäkelä -nimisestä tilasta, Kouvolan seurakuntayhtymä myy Kouvolan kaupungille
Kuusankoskella sijaitsevan Mäkelä-nimisen tilan, kiinteistötunnus 286-403-5-242 lähettäen
päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka
Reijon.
36 §
Ilmoitusasiat
Kirkkohallituksen virastokollegio kokouksessaan 22.6.2016 vahvisti Kouvolan
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston, 20.4.2016 § 6, päätöksen Markankylän
seurakuntakodin myynnistä.
• Kirkkohallituksen virastokollegio kokouksessaan 25.8.2016 vahvisti Kouvolan
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 8.6.2016, § 17, päätöksen myydä tontti,
kiinteistötunnus 286–31-1117-1 ja Vilhola niminen tila, kiinteistötunnus 286–424-2591 Kouvolan kaupungille.
• Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 1.11.2016 määrännyt
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•

Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Kimmo Ylikankaan Kouvolan
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi 2017 – 2018.
Terveiset kirkolliskokouksesta, kirkolliskokousedustaja Risto Rasimus.

Pöytäkirjaan merkitään, että kirkkoherra Kimmo Ylikangas poistui tämän pykälän käsittelyn
jälkeen klo 18.45.
37 §
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.
Pöytäkirjaan merkitään, että valtuutettu Marjatta Nykänen poistui tämän pykälän jälkeen
klo 19.03.
38 §
Muutoksenhaku ja kokouksen päätös
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet, jotka liitetään pöytäkirjaan (liite 4) ja päätti
kokouksen klo 19.14 lausumansa joulutoivotuksen ja Maa on niin kaunis –virren jälkeen.

Pöytäkirjan allekirjoitukset

Tuula Rikala
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu
Kouvolassa joulukuun 12. päivänä 2016

Esko Lavonen

Elina Lehtomäki

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa,
Maunukselantie 3 A, kolmas kerros, 45700 Kuusankoski 13.12.2016 – 12.1.2017.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien
ilmoitustaululla 30.11.2016 – 12.1.2017.

Tuula Rikala
puheenjohtaja
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