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SEURAKUNNANVALTUUSTON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 2-2018 
 
Aika Perjantaina 7.9.2018 klo 17 
Paikka  Ortodoksiakeskus Sypressi. Varuskuntakatu 14, Kouvola 
 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1§  
Kokouksen avaus 
 Kokous avattiin 17:07.  
   
2§  
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä (OrtL 
52 §). Kokouskutsu ja asialista lähetetään jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta.  

 
Läsnä kokouksessa Antti Halonen, Dmytro Lang, Vesa Uotila, Yrjö Palviainen, Aleksander 
Kovaljeff, Anna Syrjänen-Filppu ja Ville Kiiveri.  
 
Poissa Marja-Leena Jaakkonen, Kimmo Jauhiainen ja Eduard Semenenko. 

 
3§  
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

 Pöytäkirjantarkastajat valitaan sopivaksi katsotulla tavalla. Sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat 
sopivat yhdessä pöytäkirjan tarkastusajan ja -paikan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat 
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

  
 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Yrjö Palviainen ja Anna Syrjänen-Filppu. Sihteeriksi valittiin 
Ville Kiiveri. 

  
4§  
Asialistan hyväksyminen 
 Päätös 
 Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.  
  
 
5§ 
Lisätalousarvio seurakunnan Vuokratalon korjauskulujen kattamiseksi 
 

Asian esittely 
Neuvosto esittää valtuustolle lisätalousarvion tekemistä Vuokratalossa tapahtuneen 
putkirikon korjausta varten. A-rapussa sijaitseva putkirikko tuli yllättäen ja sen korjaus 
aloitettiin välittömästi. Tämän hetkinen korjausarvio on 10 000 euroa mutta puheenjohtaja 
esittää, että remonttiin varataan 15 000 euroa.  

 
 

Päätösesitys 
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Neuvosto esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy esitetyn lisätalousarvion ja putkirikon 
korjausta jatketaan. Remonttia varten ei oteta uutta lainaa vaan seurakunnan omaisuutta 
realisoidaan tarvittava määrä.  

 
 Päätös 
 Esityksen mukaan.  
 
 
6§ 
Kouvolassa sijaitsevan asunto-osakkeen myyminen 
  

Asian esittely 
Kouvolan Kallantie 9A2:ssä sijaitsee seurakunnan asunto-osake, johon on juuri tehty 
putkiremontti. Nykyisen vuokratason (400e) ja juuri kohonneen vastikemaksun (250e) myötä 
tuotto osakkeesta on laskenut. Tämän vuoksi neuvosto esittää, että seurakunta myy asunnon 
ja käyttää myyntivoiton seurakunnan Vuokratalon putkirikon korjaamiskuluihin ja lainan 
lyhennykseen. Kiinteistövälittäjä arvioi 22.8.2018 asunto-osakkeen hinnaksi 42-46 te josta 
taloyhtiön velkaa on 20 te.  

 
 Päätös 
 Esityksen mukaan.  
 
 
7§  
Seurakunnan Vuokratalon yhtiöittäminen 

 
Asian esittely 
Neuvosto esittää valtuustolle, että seurakunnan omistama vuokratalo Haminan 
Isoympyräkatu 20:ssa yhtiöitetään ja siitä muodostetaan asunto-osakeyhtiö. Alkuun 
seurakunta pitää itsellään osakekannan mutta on myöhemmin valmis myymään osakkeita 
ulkopuolisille.  
 
Päätöksellä vahvistetaan seurakunnan riippumattomuutta Vuokratalosta ja mahdollistetaan 
tulevien remonttien rahoitusta asunto-osakkeiden myynnillä.   

 
 Päätös 
 Esityksen mukaan.  
 
 
8§ 
Vuokratalon tontin vuokraaminen tulevalle taloyhtiölle 

 
Asian esittely 
Neuvosto esittää valtuustolle, että mikäli seurakunta muodostaa Vuokratalosta asunto-
osakeyhtiön niin se vuokraa Isoympyräkatu 20:ssa olevan kerrostalon tontin uudelle asunto-
osakeyhtiölle.  
 
Vuokra-aika on 50 vuotta ja vuosivuokra on mahdollisimman lähellä markkinahintaa.  
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 Päätös 
 Esityksen mukaan.  
 
 
9§ 
Vuokratalon lämmitysmuodon vaihtaminen: maakaasun vaihtaminen maalämpöön 

 
Asian esittely 
Neuvosto esittää valtuustolle, että Haminan Isoympyräkatu 20:ssa sijaitsevan vuokratalon 
lämmitysmuoto muutetaan maakaasusta maalämmöksi. Keskeinen syy muutokselle on 
taloudellinen säästö. Neuvosto on keskustellut asiasta energiayhtiö ST1:n ja KS-Lämmön 
kanssa ja he ovat jättäneet tarjouksen muutostyöstä. Liitteenä tarjous.  

 
 Päätös 
 Esityksen mukaan.  
 
 
10§ 
Muut asiat 
 Ei muita asioita.   
   
 
11§  
Ilmoitusasiat 
 Seurakuntahallinnon uudistamisen tämänhetkinen tilanne.  
 Virojoen rukoushuone 22.9.2018.  
 
12§ 
Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin klo 18:01.  
 
 


