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HAMINAN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA 
TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2018 – 2020 
 
Seurakunnanneuvosto 13.10.2017 
Seurakunnanvaltuusto 9.11.2017 
 
 
1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 
 
1.1. Suunnittelun lähtökohdat ja nykytilanne 
 
Haminan ortodoksinen seurakunta on 1 200 jäsenen yhteisö, jonka jäsenmäärä on pysynyt suunnilleen 
samana usean vuoden ajan. Seurakunta toimii viiden kunnan alueella ja sen lähiseurakunnat ovat Kotkan, 
Lahden ja Lappeenrannan ja Helsingin ortodoksiset seurakunnat. Haminan seurakunnan jäsenistö asuu 
pääosin Kouvolassa (65%) ja Haminassa (26%).  
 
Kymenlaakso on kärsinyt pitkään muuttotappiosta mutta jäsenkatoa on saatu korjattua kirkkoon liittyjien 
runsaalla määrällä. Tilastokeskuksen mukaan muuttoliike taittuu Kouvolan osalta v. 2019.  
 
 
JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS 
 
   2012  2013 2014 2015 2016  9/2017  YHTEENSÄ 
 
Liittyneiden määrä  22 23 38 44 23 20 170 
Eronneiden määrä   16 14 18 12 20 5 85 
 
Seurakuntaan muuttaneet 45 38 30 24 30 26 193 
Seurakunnasta muuttaneet 72 50 63 49 32 35 301 
 
Kastettujen määrä  17 10 8 14 7 6 62 
Kuolleet   17 16 10 19 7 9 78 
 
MUUTOS   -21 -9 -15 2 1 4 -38 
JÄSENMÄÄRÄ (31.12.) 1 233 1 223 1 208 1 207 1 208 1 212 
 
 
Seurakunnassa on korjausvelkaa ja työ rakennusten kunnossa pitämiseksi ja saneeraamiseksi on aloitettu. 
Tätä tarkoitusta varten Haminan seurakunta on mukana kirkkokunnan kiinteistönpidon pilottihankkeessa, 
jossa kartoitetaan rakennusten kunnostus- ja korjaustarve pitkällä tähtäimellä. Kiinteistölautakunta on 
tehnyt pitkän aikavälin suunnitelman rakennusten remontteja varten, joka ulottuu vuoteen 2020.  
 
Seurakunnan taloudelliset vaikeudet ovat johtuneet paljolti siitä, ettei seurakunnan Vuokrataloa ole saatu 
riittävän tuottoisaksi. Tänä vuonna ongelmia on ratkaistu paljon ja tulevat vuodet näyttävät tuottojen 
osalta lupaavilta.  
 
Kirkollishallituksen avustuksilla on tärkeä rooli rakennusten ylläpidossa ja korjauksessa mutta seurakunta 
etsii aktiivisesti myös ulkopuolista rahoitusta. Seurakunnan osalta remonttimenojen on oltava tasapainossa 
tulojen kanssa ja siksi tarvitaan hyvää suunnittelua ja kustannusarvioita. Hankeneuvoja Juha Välilä etsii 
ulkopuolista rahoitusta Kouvolan pyhän Ristin kirkon remontteja varten. 
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Jumalanpalvelusten osalta seurakunnassa tilanne on normaali. Palveluksia toimitetaan säännöllisesti ja 
niissä käy runsaasti väkeä. Jumalanpalveluksissa on paljon vapaaehtoisia ja heille on annettu erilaisia 
tehtäviä hoidettavaksi. Maahanmuuttajien osuus kirkkokansasta on suuri ja siksi uuden 
maahanmuuttajatyötätekevän papin palkkaaminen on tärkeää, kun nykyinen toimenhaltija siirtyy toisiin 
tehtäviin. Palvelusten määrää voidaan tarvittaessa lisätä ja uutena asiana seurakunnassa aloitetaan myös 
maallikkopalvelukset.  
 
Lapsityö voi hyvin etenkin Kouvolassa. Jumalanpalveluksissa käy paljon lapsiperheitä ja seurakunnan 
kerhoissa paljon lapsia. Seurakunnassa on hyviä kerhonvetäjiä jotka tekevät hyvää työtä lasten eteen.  
 
Nuorten osalta edessä on haasteita, joita on yritetty ratkaista tavanomaisin keinoin ja aika heikoin tuloksin. 
Kristinoppikoululeirille osallistuneiden määrä ei korreloi uskonnonopetuksessa olevien määrän kanssa. 
Nuorisotyön osalta olisi hyvä harkita yhteistyötä esim. Lahden kanssa.  
 
Seurakunnassa ei tehdä varsinaisesti maahanmuuttajatyötä vaan seurakunta muodostaa yhden 
kokonaisuuden ilman raja-aitoja. Etenkin venäjänkielisten määrä on jäsenistöstä suuri ja heidät 
huomioidaan mm. jumalanpalvelusten kielivalinnoissa, median ilmoitusasioissa sekä leiri- ja 
kerhotoiminnassa.  
 
Seurakunnan kirkkolaulun taso on tällä hetkellä hyvä. Seurakunta järjestää laulajille tavoitteellista ja 
monipuolista kirkkolaulun opetusta. Jumalanpalvelusten lisäksi seurakunnan kuoro toteuttaa kahdesti 
vuodessa konsertin.  
 
Seurakunta järjestää koululaisjumalanpalveluksia tukeakseen uskonnonopetusta seudullaan. Samalla 
tuetaan ja seurataan uskonnonopetuksen järjestämistä. Seurakunta tiedottaa vanhemmille heidän 
oikeudestaan saada lapsilleen oman uskontokuntansa mukaista uskonnonopetusta. Ortodoksiseen 
uskonnon opetukseen osallistuu ortodokseja, jotka eivät muuten osallistu seurakunnan elämään eivätkä ole 
sen jäseniä.  
 
Seurakunnalla on hyvät ekumeeniset suhteet Haminassa mutta Kouvolan osalta tilanne ei ole yhtä hyvä. 
Yhteys on olemassa mutta yhteisiä tapahtumia on melko vähän. Sama tilanne on myös kaupungin 
päättäjien ja muiden viranomaisten kanssa, Haminassa tilanne hyvä ja Kouvolassa aika heikko.  
 
Diakoniatyö on ollut seurakunnassa vähäistä vapaaehtoisten osalta. Seurakunnan papisto on ottanut tässä 
vahvan roolin kutsumuksensa mukaisesti. Seurakunta tarjoaa Rikosseuraamuslaitokselle työpaikkoja 
yhdyskuntapalveluksen suorittamista varten. 
 
Keskeisiä tiedotuskanavia ovat Ortodoksiviesti, Reimari ja PK-lehdet, sähköposti-ilmoittelu sekä 
seurakunnan uudistetut nettisivut. Seurakunnan hallinnon valmistelusta ja päätöksistä sekä niiden 
toimeenpanosta tiedotetaan hallinnon läpinäkyvyyden periaatteiden mukaisesti. Jatkossa ilmoittelu 
ilmaisujakelulehdessä kerran kuussa.  
 
 
1.2. Käytettävissä olevat resurssit 
 
Seurakunnan toimihenkilöistä kokoaikaisia ovat kirkkoherra ja kanttori. Osa-aikaisena työskentelee 
seurakuntasihteeri ja seurakunnan vahtimestari Kouvolassa sekä Myllykosken tsasounan ja Haminan 
kirkkojen vahtimestarit. Seurakunnassa on neljä oman toimen ohella työskentelevää pappia ja diakoni sekä 
muut aktiiviset vapaaehtoistyöntekijät. 
 
Työyhteisön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen on kiinnitetty paljon huomiota ja työtä pyritään tekemään 
proaktiivisesti. Työilmapiiri on hyvä ja työntekijät tulevat hyvin toimeen keskenään. Työntekijöiden 
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ahkeruus ja omistautuneisuus aiheuttavat ylitöitä ja lepoon liittyviä järjestelyjä pidetään esillä aktiivisesti. 
Seurakunnalla on toimiva työterveyshuolto ja sairauspoissaoloja on vähän. Vuosittain on pidetty 
kehityskeskustelut ja työnjohdollisin toimin huomioitu eri työtehtävien kuormittavuus. Vahtimestari on 
saanut työsuhde-etuna liikuntasetelit ja seurakunta on maksanut kanttorin äänenhuollon. Työnohjaus on 
myös toteutettu.  
 
Seurakunnan verotulot eivät nykyisellään riitä toiminnan kattamiseen. Seurakunnalla ei ole tarvetta 
uudisrakentamiseen, mutta kiinteistöjen kunnossapitoa ja korjausrakentamista on toteutettu oman 
rahoituksen, kirkkokunnan avustusten ja osittain ulkopuolisen lainan avulla.  
 
Kiinteistöjen hoitamiseen ja kunnostamiseen on kiinnitetty paljon huomiota, jotta kalliilta korjauksilta 
vältytään. Seurakunnan pyhäkköjen osalta on tehty täsmällinen ja pitkäajan korjausaikataulu ja työssä on 
edistytty.  
 
 
1.3. Tavoitteet ja toimenpiteet 
 
1. Seurakunnan taloudellinen toiminta saatetaan kannattavaksi ja remontit hoidetaan aikataulun 
mukaisesti. Talouden osalta keskitytään hyvään suunnitteluun ja karsitaan turhat menot.  
 
2. Tehdään aktiivista työtä maahanmuuttajien parissa ja avataan seurakunnan toimintaa ulospäin. 
Palkataan maahanmuuttajatyötä tekevä pappi ja tarkennetaan hänen toimenkuvaansa.  
 
3. Jumalanpalvelusten määrää pyritään lisäämään ja monipuolistamaan. Palvelusten määrää lisätään sekä 
papillisten että maallikkopalvelusten osalta. Erityistä huomiota kiinnitetään jumalanpalvelusten jälkeisiin 
tilaisuuksiin, joita lisätään ja kehitetään. 
 
4. Diakoniatyön osalta järjestetään erilaisia tapahtumia. Annetaan vapaaehtoisille enemmän vastuusta 
diakoniatyön järjestämisestä. Vapaaehtoistyöntekijöille annetaan koulutusmahdollisuuksia. 
 
5. Seurakunta tekee oman strategian kirkkokunnan strategian pohjalta.  
 
 
 
2. TALOUSARVIO 
 
2.1. Yleisperustelut 
 
2.1.1 Nykytilanne ja suunnittelun lähtökohdat 
 
Valtiovarain ministeriön mukaan Suomen talous on kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous 
kasvaa v. 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden 
prosentin tuntumaan. 
  
VM:n mukaan Suomen talous kasvaa v. 2018 vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna, tosin hieman hidastuen 
kuluvan vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman 
kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka 
samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä. 
 
Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. 
Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin.  
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Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime vuonna virinnyt 
talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi 
vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntymisestä johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi 
vuosikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen. 
 
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kouvolan kaupungin muuttotappio päättyy v. 2019, Haminassa laskua 
tulee olemaan jonkin verran suunnitelmakauden aikana.  
 
 
2.1.2 Ehdotuksen keskeisimmät kohdat 
 
Seurakunnan on vaikea vaikuttaa verotulojen määrään ja sen vuoksi veropohjaa pyritään kasvattamaan. 
Toimintatuottojen osalta keskeinen osa on vuokratuotoilla ja siksi seurakunnan Vuokratalon 
vuokraustilanne on jatkuvan huomion kohteena. Seurakunnassa on tulossa paljon remontteja ja talouden 
osalta näihin on kiinnitettävä tarkasta huomiota kaikissa sen vaiheissa.  
 
 
2.1.3 Investoinnit 
 
Seurakunnalla on neljä pyhäkköä ja yksi Vuokratalo, joihin tullaan tekemään remontteja usean vuoden 
aikana. Remontteja tehdään sen mukaan, kun niihin on tarjolla omaa tai vierasta rahoitusta. Velkarahan 
käyttöä vältetään, ellei kyseessä ole välitöntä korjausta vaativa asia mm. suurempien vahinkojen 
estämiseksi. 
 
Kiinteistölautakunta priorisoi yhdessä asiantuntijoiden kanssa remonttien kiireellisyyttä. Lautakunta 
konsultoi tarvittaessa kirkkokunnan kiinteistöpäällikköä Matti Rouvista, hankeneuvoja Juha Välilää ja 
Wisegroupin suunnittelijaa Veikko Parosta.  
 
  
2.1.4 Sitovuustaso 
 
Sitovuustasona käytetään seurakunnan taloussäännön mukaan pääluokan nettomenojen toteutumaa. 
 
 
2.1.5. Edellisen talousarvion toteutuminen 
 
Vuoden 2016 tilikausi oli alijäämäinen 160 te. Vuokratalon tappioiden kaksi keskeistä syytä oli 
vuokratappiot ja yllättävät remontit. Molempien taustalla oli heikosti hoidettu isännöinti. Osaltaan 
vuokratuotot arvioitiin korkeiksi ja toteuma oli yllättävän heikko.  
 
Vuoden 2017 osalta tilanne näyttää paremmalta ja tähdätään nollatulokseen. Vuokrataloon on tehty 
remontteja uusien vuokralaisten saamiseksi ja vaikka talousarvoon tulee ylityksiä niin tilanne näyttää 
lupaavalta pitkällä tähtäimellä.  
 
 
2.1.6. Henkilöstösuunnitelma 
 
Seurakunnan toimihenkilöiden määrä pysyy tulevina vuosina ennallaan ja jokaisen työpanos on tuo 
lisäarvoa seurakunnan toimintaan. Toimenkuvia voidaan täsmentää työtehtävien muuttuessa.  
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2.2. Verokertymä 
 
Seurakunnan veroprosentti on 1,95 ja verotulot ovat olleet nousussa aiempina vuosina. Nyt on kuitenkin 
saavutettu lakipiste ja tulevina vuosina oletettava verotuotto on 270-280 te euron tietämissä.  
 
 Verokertymä  Toimintatuotot  Toimintakulut   
2012 256 te   254 te   501 te    
2013 256 te   243 te   441 te    
2014 251 te   262 te   426 te    
2015 270 te   264 te   414 te    
2016 270 te   206 te   565 te    
2017  280 te (budj.)  257 te (budj.)  472 te (budj.)   
 
 Henkilöstökulut  Keskusrahastomaksut Vuosikate 
2012 180 te   62 te   - 56 te 
2013 160 te   66 te   - 12 te 
2014 152 te   66 te   + 18 te 
2015  134 te   70 te   + 49 te 
2016 150 te   70 te   - 160 te 
2017  140 te (budj.)  70 te (budj.)  - 7 te (budj.) 
 
 
 
I KÄYTTÖTALOUSOSA 
 
Käyttötalousosa muodostuu pääluokista 1–5 ja sisältää seurakunnan toiminnalliset tavoitteet sekä 
määrärahat ja tuloarviot suoriteperusteisesti. 
 
 
1 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ  
210 Seurakuntatyö 
 
Tavoite 1 
Henkilöstön osalta huolehditaan työkyvystä ja kiinnitetään huomiota työhyvinvointiin, jaksamiseen, 
motivoitumiseen ja työviihtyvyyteen. Tavoitteena on asiakaspalvelun jatkuva ylläpitäminen ja kehittäminen 
ja jäsenrekisteritietojen hyödyntäminen seurakunnan toiminnassa. 
 
Toimenpiteet 
– pyrkimyksenä järjestää omia tyky –päiviä syksyllä ja keväällä 
– seurakunnan virasto palvelee seurakuntalaisia riittävästi. 
– talous- ja henkilöstöhallinnon käyttö- ja täydennyskoulutukseen osallistutaan tarpeen mukaan 
 
Tavoite 2 
Ortodoksisen kirkon ja Haminan seurakunnan toimintaa tehdään tunnetuksi ja samalla lisätään eri 
tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamääriä. 
 
Toimenpiteet 
– ekumeeniseen toimintaan osallistutaan alueen ekumeenisen yhteistyöverkoston sekä maakunnissa eri 
kirkkokuntien edustajien kanssa 
– papisto vierailee eri järjestöjen tilaisuuksissa ja juhlissa 
– jatketaan yhteistyötä Suomen Puolustusvoimien kanssa 
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Tavoite 3 
Kirkollista opetus- ja valistustyötä kehitetään. 
 
Toimenpiteet 
– Varataan riittävät resurssit valistus- ja koulutustyön tekemiseen. Jatketaan ortodoksiapiirin, 
katekumeenikerhon ym. toimintapiirien pitämistä. Huomio jatkokoulutukseen, Katekumeenikurssi II.  
– Luentosarjat esim. Suuren paaston aikaan 
 
 
220 Kirkkomusiikki 
 
Tavoitteet  
Tavoitteena on kuoron toiminnan ylläpitäminen, nykyisten laulajien motivaation lisääminen ja uusien 
laulajien rekrytointi lauluharjoituksien ja tavoitteellisen koulutuksen avulla. Koulutuksella pyritään 
parantamaan kuorolaisten äänellisiä valmiuksia sekä tietoja ja taitoja jumalanpalvelusmusiikin alalla. 
Konserttien tavoitteena on parantaa laulajien taitoja sekä tuoda ortodoksista kirkkomusiikkia tunnetuksi 
myös kirkon ulkopuolella. Yhteistyötä naapuriseurakuntien, Kotkan, Lahden ja Lappeenrannan kanssa. 
 
Toimenpiteet 
– uusia laulajia etsitään tiedottamalla kuoron toiminnasta ja etsimällä kyvykkäitä laulajia mukaan 
toimintaan mm. järjestämällä yhteiskonsertteja muiden kuorojen kanssa 
– harjoituksia ja laululeirejä järjestetään säännöllisesti 
– konserttitoimintaa toteutetaan voimavarojen mukaan 
– lukijoita koulutetaan avustamaan palveluksissa 
– apukanttorijärjestelmää parannetaan perehdyttämällä tehtävään uusia henkilöitä 
– lapsikuorotoimintaa jatketaan ja etsitään yhteistyössä nuorisotoimen kanssa uusia laulajia 
– yhteistyötä muiden ortodoksiseurakuntien kanssa 
 
 
230 Lapsi- ja nuorisotyö 
 
Tavoitteet  
Tavoitteena on kohdata kaikki lapset ja nuoret heidän kehityksensä eri vaiheissa sekä aktivoida ja tukea 
lapsiperheiden kasvua ortodoksisen uskon mukaiseen elämään. Yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa 
ylläpidetään ja kehitetään. 
 
Toimenpiteet 
– kristinoppikoululeiri järjestetään yhteistyössä Lahden, Lappeenrannan ja Kotkan seurakuntien kanssa  
– kristinoppileirin käyneille pyritään järjestämään ”jatkokripari" kerran vuodessa  
– lastenleiri järjestetään 1 - 2 kertaa vuodessa  
– kerho-ohjaajille järjestetään mahdollisuus koulutukseen 
– ONL:n kanssa tehdään yhteistyötä  
– esikoululaisille ja koululaisryhmille järjestetään mahdollisuus vierailla kirkoissa. 
– Tuohustuli -lehden tilaus seurakunnan lapsille 
– Haminassa ei ole tällä hetkellä lastenkerhoa. Lastenkerhon ohjaajaa etsitään.  
 
 
240 Uskonnonopetus 
 
Tavoitteet  
Tavoitteena on, että kaikki seurakunnan alueella olevat ortodoksikoululaiset saavat omaa 
uskonnonopetusta. 
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Toimenpiteet 
– kuntien koulutoimistoihin pidetään yhteyttä ja toimitaan tarpeen mukaan yhteistyössä koulujen 
opettajien ja lasten vanhempien kanssa 
– koululaisjumalanpalvelukset järjestetään kirkkaalla viikolla Kouvolassa ja Haminassa. Lisäksi Kouvolassa 
toimitetaan Marian temppelinkäymisen päivänä koululaispalvelus.    
– koulunsa aloittavien lasten vanhemmille pyritään lähettämään kirjeitse perustietoa lapsen oikeudesta 
saada ortodoksista uskonnonopetusta. 
 
 
250 Diakoniatyö 
 
Tavoitteet  
Tavoitteena on suunnata diakoniatyön voimavarat ihmisten auttamiseen ja kohtaamiseen elämänkaaren eri 
vaiheissa.  
 
Toimenpiteet 
– annetaan apua hakeville tukea suoraan kirkkoherranvirastosta 
– vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään koulutusta 
– tarvetiedustelun pohjalta järjestetään seurakunnan alueella kirkkokyytejä 
– toteutetaan tarpeen mukaan kotikäyntejä (papisto ja vapaaehtoiset)  
– virkistystoimintaa järjestetään (retket, leirit ja toimintaryhmät, kirkkokahvitukset) 
– seurakunnan alueella jo kauemmin asuneita maahanmuuttajia ohjataan tukemaan uusien 
maahanmuuttajien kotoutumista 
– diakoniatyöhön hankitaan varoja osallistumalla seurakunnan omiin myyjäistapahtumiin 
– määritetään vastuuhenkilö diakoniatyöhön 
 
 
260 Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen 
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on antaa avustuksia määrärahan puitteissa. 
 
 
261 Maahanmuuttajatyö 
 
Maahanmuuttajatyön tärkeänä ulottuvuutena on saada uusia jäseniä ja kotiuttaa nämä seurakuntaan. 
Tulevalla toimintakaudella maahanmuuttajatyötä tekevä pappi seurakuntamme on käytössä yhden viikon 
joka kuukausi toimittaen säännöllisesti venäjänkielisiä jumalanpalveluksia ja toimituksia sekä pitäen 
venäjänkielistä kerhoa Haminassa ja Kouvolassa. Papin toimenkuvaa tarkennetaan ja monipuolistetaan.  
 
 
270 Tiedotustoiminta 
 
Tavoitteet  
Tavoitteena on lisätä tiedottamisen laatua.  
 
Toimenpiteet ja eri tiedotuskanavat 
 
– lehdistötiedotteita ja uutisvinkkejä lähetetään joukkotiedotusvälineille  
– ilmoitustaulut pidetään ajan tasalla (virasto, ulkotaulut, kirkot ja rukoushuone) 
– rajattuja kohderyhmiä lähestytään tarvittaessa henkilökohtaisilla kirjeillä 
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3 KIRKKOJEN TOIMINTA 
310 Haminan Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko 
 
Tavoite 1 
Tavoitteena on säilyttää kirkko hyvin toimivana ja arvoisessaan kunnossa.  
 
Toimenpiteet 
– kirkon sadevesijärjestelmän kunnostaminen ja rappausvaurioiden korjaaminen 
– kirkon porrastilan kosteusvaurion korjaaminen 
– kirkon sekä sen LVI- ja hälytyslaitteiden vuosihuollot ja tarkistukset tehdään ajallaan 
 
Tavoite 2 
Kirkon tunnettavuutta lisätään ja tarjotaan kirkossa vierailijoille mahdollisuutta ostaa kirkon kaupan 
tuotteita. 
 
Toimenpiteet 
– Panostetaan entistä enemmän Valojen yöhön ym. tapahtumiin.  
– kesällä kirkko pidetään avoinna kuutena päivänä viikossa 
 
 
320 Kouvolan Pyhän Ristin kirkko 
 
Tavoitteet  
Tavoitteena on säilyttää kirkko hyvin toimivana ja arvoisessaan kunnossa. 
 
Toimenpiteet 
– Kirkon katon vauriokartoitus ja kuntoon saattaminen ja seinien kuivatus.  Kirkon varauloskäynnin oven 
karmien kunnostus.  
– Hankeneuvoja Juha Välilä aloittaa Kouvolan Pyhän Ristin kirkon remontoinnin rahoituksen kartoittamisen.   
– kirkon vuosihuolto sekä kirkon hälytyslaitteiden huolto hoidetaan ajallaan 
 
 
330 Myllykosken tsasouna 
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on säilyttää tsasouna hyvin toimivana ja arvoisessaan kunnossa. 
 
Toimenpiteet 
–  tsasounan hälytyslaitteiden vuosihuollot 
–  rukoushuoneen salaojitus ja sen liittäminen hulevesijärjestelmään.  
–  tsasounan kunnostamistarpeet hoidetaan ajallaan 
 
 
 
 
340 Hautausmaakirkko 
 
Tavoitteet  
Tavoitteena on säilyttää kirkko hyvin toimivana ja arvoisessaan kunnossa. 
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Toimenpiteet 
– kirkon hälytyslaitteiden huolto hoidetaan ajallaan 
 
 
4 KIINTEISTÖJEN HOITO 
 
410 Haminan vuokratalo 
Seurakunta omistaa Haminassa, osoitteessa Isoympyräkatu 20, liike- ja asuinvuokratalon. Kiinteistössä 
suoritetaan tarvittavat korjaustoimenpiteet. Vuoden 2018-2019 toteutetaan pitkään suunniteltu 
viemäriremontti kuntoraportin suositusten pohjalta. Lisäksi muita pieniä kunnostustöitä.  
 
417 Pietarin ja Paavalin trapesa 
Toiminta jatkuu ennallaan. Tutkitaan vaihtoehtoista lämmitysmuotoa kalliille suorasähkölämmitykselle. 
 
420 Ortodoksiakeskus Sypressi 
Toiminta jatkuu ennallaan. 
 
440 Vuokratut asunto-osakkeet 
Kaikki huoneistot pyritään pitämään vuokralla. 
 
451 ja 456 Mariankadun ja vuokratalon tontit 
Isoympyränkatu 20 talo ja piha-alue ovat yllä olevilla tonteilla. 
 
510 Haminan hautausmaa 
Haminassa sijaitsee seurakunnan ortodoksinen hautausmaa. Haminan hautausmaalla pidetään 
siivoustalkoot keväisin ja syksyisin. 
 
 
II TULOSLASKELMAOSA 
 
6 TULOSLASKELMAOSA 
Tuloslaskelmaosa sisältää arviot kirkollisvero-, korko- ja osinkotuloista sekä keskusrahastomaksuista ja 
lainojen korkokuluista talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. 
 
 
III INVESTOINTIOSA 
 
7 INVESTOINTIOSA 
Seurakunnalla on useita remontteja edessä suunnittelukausilla ja näistä on kerrottu pyhäkköjä koskevassa 
osiossa.  
 
 
IV RAHOITUSOSA 
 
8 RAHOITUSOSA 
Rahoitusosa sisältää lainanhoitosuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Rahoituslaskelma 
osoittaa, kuinka paljon seurakunta tarvitsee tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta lainanlyhennyksiin ja 
miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään. 


