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Kokouksessa käsiteltävät asiat:
154 § Kokouksen avaus
155 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
156 § Pöytäkirjan tarkastajat
157 § Yhteisten työalojen työalavastaavien vierailut yhteisen kirkkoneuvoston
kokouksessa
158 § Kassan rahavarojen tarkastus
159 § Oppisopimuskoulutus/Marko Hänninen
160 § Muutokset vuoden 2015 talousarvion investointiosaan
161 § Vuoden 2016 talousarvio
162 § Rakennemuutosprosessin periaatteita ja aikataulu
163 § Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat
164 § Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirjat
165 § Kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat
166 § Hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirja
167 § Saapuneet kirjeet
168 § Pöytäkirjat/muistiot
169 § Muita asioita
170 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
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154 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:

Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

155 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Ehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista
kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista
kokouksen työjärjestykseksi.

156 § Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 14 päivän ajan 26.11. - 10.12.2015 toimiston aukioloaikoina.
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Ville Mielonen ja Riku Pirinen.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ville Mielonen ja Riku Pirinen.

157 § Yhteisten työalojen työalavastaavien vierailut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa
Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh. 044 752 9541
Yhteisellä kirkkoneuvostolla on ollut tapana kuulla ajoittain yhteisten työalojen työalavastaavia henkilökohtaisesti kokouksissaan. Tällä kertaa on puheenjohtajan kanssa sovittu että
perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Tuija Kuukka ja sairaalapappi Maikki-Liisa Ruhala
tulevat kokoukseen kertomaan työalansa kuulumisia, jonka jälkeen yhteisen kirkkoneuvoston jäsenillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä.
Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee työalavastaavien kuulemisen tiedoksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi työalavastaavien kuulemisen tiedoksi.

158 § Kassan rahavarojen tarkastus
Pääkirjanpitäjä Erja Toivonen ja kirjanpitäjä Kirsi Saarinen ovat 29.10.2015 tarkastaneet
seurakuntayhtymän käteiskassan. Tarkastuskertomus toimitetaan kokouskutsun yhteydessä.
Taloussääntö 10§:
Talousjohtajan on tarkastettava tai tarkastutettava säännöllisesti kassojen rahavarat. Kirkkoneuvosto voi valita keskuudestaan kaksi henkilöä, jotka aikaa edeltäpäin ilmoittamatta yhdessä tarkastavat seurakunnan rahavarat ja arvopaperit ainakin kerran vuodessa.
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Ehdotus, hallintojohtaja:
Merkitään kassantarkastuskertomus 29.10.2015 tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin kassantarkastuskertomus 29.10.2015 tiedoksi.

159 § Oppisopimuskoulutus/Marko Hänninen
Valmistelija, kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513
Valmistelijan ehdotus:
Lindfors Yrityskoulutukset Oy järjestää yhdessä KSAO:n oppisopimustoimiston kanssa turvallisuusalan perustutkintokoulutuksen (turvallisuusvalvoja). Tutkinto on toisen asteen tutkinto, joka toteutetaan näyttötutkintona oman työn ohessa. Koulutus on suunnattu mm. asiakaspalvelu- ja kiinteistönhoitotyössä toimiville työntekijöille.
Koulutus alkaa syksyllä 2015 ja kestää n. 2,5 vuotta.
Koulutuksessa paneudutaan monipuolisesti turvallisuus- ja pelastustoimintaan – mm. riskienhallintaan, henkilöturvallisuuteen, toimitilaturvallisuuteen, ympäristöturvallisuuteen,
kiinteistötekniseen toimintaan, viranomaisyhteistyöhön. Koulutus vahvistaa jatkuvasti vaativammaksi muuttuvaa ja lisääntyvää turvallisuusosaamisen tarvetta kiinteistötoimessa.
Määräaikaisessa - 31.12.2015 asti - vahtimestaritehtävässä toimiva Marko Hänninen on halukas suorittamaan em. koulutuksen. Hänninen on suorittanut kiinteistönhoitajan perustutkinnon ja turvallisuusvalvojan koulutus täydentää hänen valmiuksiaan vahtimestaritehtävässä toimimiseen. Kiinteistötoimen henkilöstösuunnitelma sisältää em. tehtävän vakinaistamisen ja palkkavarauksen (1927,74 €/kk, vaativuusryhmä 402) tätä varten vuoden 2016 alusta.
Koska tehtäviin ei voida YKN:n 28.10.2015 linjauksella palkata henkilöstöä vakinaisesti
vuoden 2016 aikana esitän, että Marko Hännisen määräaikaista vahtimestaritehtävän työsopimusta jatketaan määräaikaisena 1.1.2016 - 31.5.2018 väliseksi ajaksi hänen osallistuessaan
em. oppisopimuskoulutukseen.
Hännisen työpaikkaohjaajana toimii kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä.
Ehdotus, hallintojohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää oppisopimuskoulutuksen perusteella palkata määräaikaiseen työsuhteeseen vahtimestarin työtehtäviin Marko Hännisen ajaksi 1.1.2016 - 31.5.2018.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti oppisopimuskoulutuksen perusteella palkata määräaikaiseen
työsuhteeseen vahtimestarin työtehtäviin Marko Hännisen ajaksi 1.1.2016 - 31.5.2018.
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160 § Muutokset vuoden 2015 talousarvion investointiosaan
Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 4.11.2015, 103§:
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi talousarviovuoden
aikana.
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 6§:n mukaan kirkkovaltuusto päättää muutoksista talousarvioon. Muutoksista yhteistaloudessa olevien seurakuntien talousarvioon ei tarvitse hankkia seurakuntaneuvostojen lausuntoja.
Esityslistan mukana toimitetaan investointien toteutumavertailu 2.10.2015.
Investointimäärärahoihin 2015 tarvitaan muutoksia seuraavasti:
Investointimäärärahojen 2015 vähennykset
tilausnro
2000846
2000847
1000065
2001252

kohde
Helilän seurakuntatalo
Tapuli
Eri kiinteistöt
Höyterin kurssikeskus

työ
Ikkunoiden ja ovien kunnostus/maalaus
Vesikaton uusiminen
Kuntoarviot
Ruokalan katon uusiminen

Investointimäärärahojen vähennykset yhteensä

-20 000 €
-35 000 €
-30 000 €
-25 000 €
-110 000 €

Investointimäärärahojen 2015 lisäykset
kohde
2000597 Kotkan kirkko
2001319 Kotkan kirkko
Aittakorven seurakuntatalo
Eri kiinteistöt
Höyterin kurssikeskus
Tapuli

työ
Sadevesijärjestelmä
Äänentoistolaitteiden uusiminen
Peruskorjaus; puurunkoulkoseinien korjaaminen
Turvallisuusjärjestelmien uusiminen; suunnittelu
Ruokalan ja Liisanpirtin lattioiden pinnoittaminen
Lämmönsiirtimen uusiminen ja vesivahinkokorjaukset

Investointimäärärahojen 2015 lisäykset yhteensä

6 000 €
8 000 €
20 000 €
10 000 €
16 000 €
15 000 €
75 000 €

Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se vahvistaa
seuraavat muutokset talousarvion 2015 investointiosaan:
Investointimäärärahojen 2015 vähennykset
tilausnro kohde
työ
2000846
2000847
1000065
2001252

Helilän seurakuntatalo
Tapuli
Eri kiinteistöt
Höyterin kurssikeskus

Ikkunoiden ja ovien kunnostus/maalaus
Vesikaton uusiminen
Kuntoarviot
Ruokalan katon uusiminen

Investointimäärärahojen vähennykset yhteensä

Investointimäärärahojen 2015 lisäykset
kohde
2000597 Kotkan kirkko
2001319 Kotkan kirkko
Aittakorven seurakuntatalo

-20 000 €
-35 000 €
-30 000 €
-25 000 €
-110 000 €

työ
Sadevesijärjestelmä
Äänentoistolaitteiden uusiminen
Peruskorjaus; puurunkoulkoseinien korjaaminen

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Turvallisuusjärjestelmien uusiminen; suunnittelu
Ruokalan ja Liisanpirtin lattioiden pinnoittaHöyterin kurssikeskus
minen
Lämmönsiirtimen uusiminen ja vesivahinkoTapuli
korjaukset
Ristiniemen kurssikeskus
Saunojen panelointi
Investointimäärärahojen 2015 lisäykset yhteensä
Eri kiinteistöt

Päätös:

10 000 €
16 000 €
15 000 €
16 000 €
91 000 €

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se käsittelisi
ja hyväksyisi edellä mainitut muutokset talousarvion 2015 investointiosaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto 18.11.2015:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat muutokset vuoden 2015 talousarvion investointiosaan:
Investointimäärärahojen 2015 vähennykset
tilausnro kohde
2000846
2000847
1000065
2001252

työ

Helilän seurakuntatalo
Tapuli
Eri kiinteistöt
Höyterin kurssikeskus

Ikkunoiden ja ovien kunnostus/maalaus
Vesikaton uusiminen
Kuntoarviot
Ruokalan katon uusiminen

Investointimäärärahojen vähennykset yhteensä

-20 000 €
-35 000 €
-30 000 €
-25 000 €

-110 000 €

Investointimäärärahojen 2015 lisäykset
kohde

työ

2000597 Kotkan kirkko
2001319 Kotkan kirkko
Aittakorven seurakuntatalo
Eri kiinteistöt
Höyterin kurssikeskus
Tapuli
Ristiniemen kurssikeskus

Sadevesijärjestelmä
Äänentoistolaitteiden uusiminen
Peruskorjaus; puurunkoulkoseinien korjaaminen
Turvallisuusjärjestelmien uusiminen; suunnittelu
Ruokalan ja Liisanpirtin lattioiden pinnoittaminen
Lämmönsiirtimen uusiminen ja vesivahinkokorjaukset
Saunojen panelointi

Investointimäärärahojen 2015 lisäykset yhteensä

6 000 €
8 000 €
20 000 €
10 000 €
16 000 €
15 000 €
16 000 €

91 000 €

Päätetään myöntää työlupa Höyterin kurssikeskuksen lattioiden kunnostamistyölle.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

161 § Vuoden 2016 talousarvio
Valmistelija talouspäällikkö Matti Ilmivalta puh. 040 706 2363
Yhteinen kirkkoneuvosto 20.5.2015
Yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakuntayhtymän talousarvio viimeistään edellisen vuoden
joulukuussa (KJ 15.3).
Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset
tehtävien hoitamiseen turvataan. (KJ 15.2)
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Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja
tuloista. Talousarvion tulee olla tehtäväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan
vuoden talousarvioon. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.
Talousarvion valmistelua ohjaavia periaatteita:
 Talousarvion valmistelu perustuu talousarvion 2015 toimintakatteen kokonaiskehykseen 8.520.000
euroa – vuoden tammi-huhtikuun verotulokehitys -3,7 %. Toimintakatteen muutosprosentti ohjaa
seurakuntien ja seurakuntayhtymän vastuualueiden talousarvionvalmistelua. Määrärahat tarkastetaan
ennen lopullisen talousarvion käsittelyä syksyllä 2015 verotulokehityksen mukaiseksi.
 Henkilöstösuunnitelmat vuosille 2016 - 2017 toimitetaan henkilöstöhallintoon 29.5. Samalla Siinä
ilmoitetaan muiden toimintakulujen osalta tiedossa olevat suuret (>10.000€) poikkeamat vuoden
2015 talousarvioon verrattuna.
 Painopistealue vuodelle 2016 - 2017: uudistamme ja avaamme toimintaamme, olemme avoimia muutokselle
(YKV 22.5.2013 strategia 2013 - 2017)
 Hallintotoimistossa lasketaan palkkoihin yleiskorotus, jonka kustannuksia korottava vaikutus on keskimäärin 0,9 % v.2014 ja 0,4 % v.2015.
 Pääluokkien ja työalojen toimintasuunnitelmatekstit tavoitteineen ja toimenpiteineen
Toimintasuunnitelman hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat tunnusmerkit
Kirkkohallituksen talousarvion perusohjeet:
o keskeiset tavoitteet (3-5 kpl)
o perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin
o sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu)
o tunnusluvut: esitetään mittari toteutumisen seuraamiseksi
o konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa, arvioitavissa (ei ole tehtäväkuvaus)
o haasteellinen, mutta saavutettavissa




Kotka-Kymin seurakuntayhtymä:
o ohjaa toimintaa strategian toteuttamiseen:
o uudistamme ja avaamme toimintaamme, olemme avoimia muutokselle.
Yhteinen tavoite näkyy pääluokkien, seurakuntien, työmuotojen ja henkilökohtaisissa tavoitteissa
o ympäristöohjelman tavoitteet näkyvät tavoitteissa. (Ympäristötyöryhmä kokoaa tavoitteet ympäristötyöryhmän puheenjohtajalle.)
o Lasten ja nuorten ja perheiden leiri- ja retkimaksujen tulee olla kohtuulliset
Talousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan taksojen ja maksujen korotustarve
Investointiohjelman valmistelua ohjaa kiinteistöselvitys ja -ohjelma

Valmisteluaikataulu:
 Budjetin syöttö Akkunaan – koulutukset budjettivastuullisille 14.4, 5.5, 27.5, 18.8. (koulutuskutsut
lähetetty sähköpostilla)
 Toukokuu: Yhteisen kirkkoneuvoston talousarvion laadintaohjeet
 Toukokuu: kirkkoherrojen esitykset kesän 2016 työntekijöistä hallinto- ja kiinteistötoimistolle 22.5.
mennessä
 Toukokuu: Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen veroprosentista vuodelle 2016
 Virka- ja työsuhteisten palkkojen budjetointi xx.xx.2015 mennessä
 Toukokuu: Seurakuntaneuvostojen ohjeet työaloille, esimerkiksi painopistemuutokset
 Elokuu: Työalojen tiedot Akkunassa 28.8. mennessä.
 Syyskuu: Seurakuntaneuvostojen kokoukset 11.9. mennessä – esitykset toimitetaan hallinto- ja kiinteistötoimistoon (yhteiselle kirkkoneuvostolle)
 Kiinteistötoimen- ja hautaustoimen johtokunnan talousarviokokous on 16.9.
 1.9. - 30.9: Talouspalvelut toimittaa aineiston yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi talousarvioksi ja neuvottelee tarvittaessa johtoryhmän kanssa tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista eri ehdotuksiin.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Marraskuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman ja lähettää talousarvioesityksen ja investointiohjelman lausunnolle seurakuntaneuvostoille kokouksessa 18.11.2015.
Lausunnon toimitetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle viimeistään 27.11.2015.
Joulukuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman toisen kerran ja antaa
esityksensä kirkkovaltuustolle 2.12.2015.
Joulukuu: Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman
16.12.2015.
Tammikuu: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (Taloussääntö 4§).

Raportointi (Taloussääntö 21 §)
Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle, seurakuntaneuvostoille ja muille hallintoelimille toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Talousarviovuoden aikana on raportoitava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustolle. Muut hallintoelimet määrittelevät, millä tasolla, tarkkuudella ja kuinka usein niille raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta tilikauden aikana.
Talousarvio on sitova toiminnan ohje. Toimikunnat/työntekijät laativat seurakuntaneuvostolle/yhteiselle kirkkoneuvostolle/kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle talousarvion 2016 laadinnan yhteydessä talouden ja toiminnan osavuosikatsaukset.

Ehdotus, hallintojohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa edellä olevat ohjeet talousarvion 2016 valmisteluun.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi edellä olevat ohjeet talousarvion 2016 valmisteluun.

Yhteinen kirkkoneuvosto 18.11.2015:
Ehdotus, talouspäällikkö:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy:
1. talousarvioehdotuksen 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 - 2018.
Talousarviossa vuosikate on 510 220 € ja alijäämä -211 360 €.
- Talouden tasapainottamiseksi ja laadukkaan seurakuntatyön turvaamiseksi on käynnistetty ”Tulevaisuuden seurakunta 2025” -hanke. Hankkeessa käydään läpi seurakuntatyön organisointi Kotkassa, henkilöstösuunnitelmat seuraavalle viidelle vuodelle ja hallinnon sekä kiinteistötoiminnan organisointi.
Päätetään pyytää talousarviosta KJ 10 luvun 14§:n 3-kohdan perusteella seurakuntaneuvostojen lausunnot.
2. investointiohjelman 2016. Investointiohjelmaan esitetään varattavaksi 1.236.500 euron
määrärahat (talousarviokirjan sivut 5 ja 42). Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti.
Päätetään KJ 10 luvun 14§:n 7-kohdan perusteella pyytää investointiohjelmasta seurakuntaneuvostojen lausunnot.
3.

talousarvion sitovuustasoksi esitetään (talousarviokirjan sivu 7):
- Seurakuntien työmuodot: seurakuntaneuvostot päättävät sitovuustasot (suositus tiliryhmä)
- Seurakuntaneuvostoille talousarvion sitovuustasona on oman seurakunnan toimintakate (Kotka 781 350 €, Kymi 1 966 920 € ja Langinkoski 1 272 840 €). Seurakuntaneuvosto päättää kustannuspaikkojen/tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista.
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Yhtymän yhteiset työalat, sitovuustasona on työalojen toimintakatteet, yhteinen
kirkkoneuvosto päättää mahdollisista kustannuspaikkojen/ tehtäväalueiden välisistä
määrärahasiirroista.
Yhteisen kirkkoneuvoston muilla vastuualueella talousarvion sitovuustasona on vastuualueen (hallinto/1 323 560 €, hautaustoimi/486 850 € ja kiinteistötoimi/1 628 860
€) toimintakate. Yhteinen kirkkoneuvosto voi päättää kustannuspaikkojen/tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tai viranhaltijan ehdotuksesta.
Yhtymän yhteisten työalojen työntekijät vastaavat tehtäväalueensa talousarviosta
toimintamenojen (tiliryhmät: palvelut, vuokrat, tarvikkeet, avustukset, muut toimintakulut) määrärahakehyksen puitteissa yhteiselle kirkkoneuvostolle

hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja esittää ne
edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (talousarviokirjan sivut 48). Hautainhoitorahaston toimintakate on 350 €, ylijäämä 5 250 €.

5. Kotkan diakoniarahaston toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja esittää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (talousarviokirjan sivut 50).
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talouspäällikön ehdotuksen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön ehdotuksen yksimielisesti siten täydennettynä, että talousarvion 6 sivun 2.7 -kohdassa teksti kirjoitetaan seuraavaksi: 3. Henkilöstösuunnitelma, tavoite 1000 t€ säästöt henkilöstökuluissa vuoteen 2020 mennessä.

162 § Rakennemuutosprosessin periaatteita ja aikataulu
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh. 044 752 9494
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.9.2015:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto perusti hallinto- ja rakenneuudistuksen työryhmän.
Työryhmän jäseniksi nimetään: Heikki J. Oksanen, Aimo Ilomäki, Kaisa Rönkä, Seppo Eerola, Ville
Mielonen, Hannu Marttila, Anna-Tiina Järvinen, Jukka Lopperi, Matti Kontkanen, Jorma Korpela
(sihteeri) ja asiantuntijana talouspäällikkö Matti Ilmivalta.

Valittiin yksimielisesti työryhmän puheenjohtajaksi Kaisa Rönkä ja varapuheenjohtajaksi Heikki J.
Oksanen.
Työryhmä kokoontuu 1.10.2015 kello 16.30.
Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2015:
Työryhmä kokoontui 1.10.2015 käsittelemään muutosprosessin periaatteita ja aikataulua huomioiden
luottamushenkilökyselyn tuloksia. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille on toimitettu työryhmän aineisto ja kokousmuistio.
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan kanssa on sovittu tiedonannosta asiassa valtuuston kokouksen 21.10.2015 yhteydessä.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Käydään periaatekeskustelu rakenneuudistuksen valmistelusta ja sen aikataulusta.
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Käydyn periaatekeskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto 18.11.2015:
Tulevaisuuden seurakunta 2015 projektityöryhmä antaa kokouksessaan 12.11.2015 suosituksen KL 13 luvun 1 §:n mukaisesta aloitteesta seurakuntajaon muuttamiseksi.
Seurakuntaneuvostojen aloitteet lähetetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, joka on lähetettävä
ne tuomiokapitulille oman lausuntonsa ohessa.
Työryhmän suositus toimitetaan yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille ennen kokousta.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee työryhmän esityksen tiedoksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi työryhmän esityksen tiedoksi.

163 § Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat
Merkitään tiedoksi hallintojohtajan päätöspöytäkirjat.
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
- 24§ Vuosisidonnainen palkanosa
- 25§ Sopimus/Työssäoppimisjakso
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

164 § Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirjat
Merkitään tiedoksi yhteisten työalojen keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirjat.
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
- 12§ Puhelindatapalvelujen muutos
- 13§ Perehdyttämiskorvaus
- 14§ Etätyösopimus
- 15§ Johtavan sairaalasielunhoitajan viran määräaikainen täyttäminen
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

165 § Kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat
Merkitään tiedoksi kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat.
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
- 11§ Tapulin liiketilan vuokraaminen
- 12§ Paloilmoittimien huoltopalvelun hankinnan keskeyttäminen
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.
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Merkittiin tiedoksi.

166 § Hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirja
Merkitään tiedoksi hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirja.
Päätöspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.
- 3§ Seurakuntayhtymän (hautaustoimi) Stark -alueauran myynti
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

167 § Saapuneet kirjeet
1. Kirkkohallituksen yleiskirje 20/2015
- Kirkon toimintatilastojen ja tilastointijärjestelmien uudistaminen
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 21/2015
- Kolehdin kerääminen sähköisillä välineillä
3. Kirkkohallituksen yleiskirje 22/2015
- Vuoden 2016 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
4. Kirkkohallituksen yleiskirje 23/2015
- Liputus lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2015 ja lapsivaikutusten arviointi päätösten
valmistelussa
5. Kouvolan seurakuntayhtymä: Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjanote
- 41§ Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymien yhteisen talouspäällikön viran
lakkauttaminen
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

168 § Pöytäkirjat/muistiot
- Kymin seurakuntaneuvosto 7/2015
- Langinkosken seurakuntaneuvosto 5/2015
- Kymin seurakuntaneuvosto 8/2015
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

169 § Muita asioita
Muita asioita ei ollut.
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170 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja
päättää kokouksen.
Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja
päätti kokouksen kello 18.04
Hannu Marttila
Hannu Marttila
puheenjohtaja

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kotkassa 25. päivänä marraskuuta 2015
Ville Mielonen
Ville Mielonen

Riku Pirinen
Riku Pirinen
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