KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

Aika:

Keskiviikko 28.10.2015 kello 16.30 – 17.30

Paikka:

Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä:

Hannu Marttila
Kaisa Rönkä
Päivi Harsia
Anita Jantunen
Reino Korhonen
Jukka Lemmetyinen
Ville Mielonen
Riku Pirinen
Pirjo Romppanen
Joonas Penttilä
Jorma Korpela
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puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
”
”
”
”
”
”
”
varajäsen
hallintojohtaja

Läsnäolo- ja puheoikeutetut:
Aimo Ilomäki
Jukka Lopperi
Anna-Tiina Järvinen
Matti Kontkanen

yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
kirkkoherra
kirkkoherra
yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja

Kutsuttuna:

Matti Ilmivalta

talouspäällikkö, sihteeri

Poissa:

Heikki J. Oksanen
Seppo Eerola

yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, ilm. esteestä
jäsen, ilm. esteestä

Jatta Tiihonen

sihteeri, ilm. esteestä

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
147 § Kokouksen avaus
148 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
149 § Pöytäkirjan tarkastajat
150 § Johtavan sairaalasielunhoitajan virka
151 § Tulevaisuuden seurakunta 2025
152 § Muita asioita
153 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
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PH JL

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

9/2015
2 (4)

147 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:

Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen

148 § 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.

149 § Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 14 päivän ajan 5. - 19.11.2015 toimiston aukioloaikoina.
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Harsia ja Jukka Lemmetyinen.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Harsia ja Jukka Lemmetyinen.

150 § Johtavan sairaalasielunhoitajan virka
Valmistelija yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen, puh. 044 752 9541
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.9.2015, 108§:
Karoliina Nikula on jättänyt eroanomuksensa johtavan sairaalasielunhoitajan virasta 17.11.2015 lukien.
Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä on kaksi sairaalapapin virkaa. Kun molemmat virat tulivat avoimiksi vuonna 2011, yhteinen kirkkoneuvosto kävi keskustelun virkojen tarpeellisuudesta ja päätyi
siihen, että molemmat virat täytetään vakinaisesti. Samassa yhteydessä päätettiin neuvotella yhteistyösopimukset naapuriseurakuntien kanssa kustannusten jakamisesta. Yhteistoimintasopimusten mukaisesti Haminan ja Pyhtään seurakunnat osallistuvat sairaalasielunhoidon kustannuksiin yhteensä
noin 7 000 € vuosittain.
Johtoryhmä on 4.9.2015 keskustellut johtavan sairaalapapin viran auki julistamisesta ja puoltaa ehdotusta, että johtavan sairaalapapin virka täytettäisiin vakinaisesti. Johtoryhmä edellyttää, että johtamisen ja sielunhoitotyön rajaa selkeytetään tehtävänkuvissa.
Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää anomuksesta eron Karoliina Nikulalle johtavan sairaalasielunhoitajan virasta 17.11.2015 lukien.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa luvan viran vakinaisen täyttämisen valmistelulle sen jälkeen
kun henkilöstöasiain jaosto on hyväksynyt sairaalapappien tarkistetut tehtävänkuvaukset.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi anomuksesta eron Karoliina Nikulalle johtavan sairaalasielunhoitajan virasta 17.11.2015 lukien.
Yhteinen kirkkoneuvosto antoi luvan johtavan sairaalasielunhoitajan viran vakinaisen täyttämisen
valmistelulle sen jälkeen kun henkilöstöasiain jaosto on hyväksynyt sairaalapappien tarkistetut tehtävänkuvaukset.

Henkilöstöasiain jaosto 12.10.2015
Päätös: henkilöstöasiain jaosto hyväksyi sairaalapappien tarkistetut tehtävänkuvaukset.

Johtoryhmä 13.10.2015
Henkilöstöasiain jaosto on 12.10.2015 kokouksessaan keskustellut siitä, että johtavan sairaalapapin
virka täytettäisiin määräaikaisesti vuodeksi 2016, koska seurakuntien rakenne- ja henkilöstösuunnittelun yhteydessä on ilmennyt tarvetta varata tilaa tehtäväjärjestelyille yhtymän sisällä.
Johtoryhmä esittää yhteisenä kantanaan että tässä vaiheessa mitään seurakuntien tai yhtymän virkoja
ei täytetä vakituisesti vuonna 2016.

Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2015:
Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa luvan valmistella johtavan sairaalasielunhoitajan viran täyttämistä määräaikaisesti vuodeksi 2016.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti että mitään virkaan tai tointa ei täytetä vakinaisesti vuoden
2016 aikana.

151 § Tulevaisuuden seurakunta 2025
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494
Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitellään valmistelevan työryhmän esityksen perusteella arviointia tavoitteista: jäsenlähtöinen toimintatapa, strategisen suunnittelun vahvistaminen, johtamisen selkeyttäminen, byrokratian keventäminen ja yhtenäinen henkilöstösuunnitelma.
Arvioidaan kokonaisvaltaisen henkilöstösuunnittelun talousvaikutuksia.
Esitellään luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kyselyjen tulokset.
Aineisto toimitetaan yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille viikolla 44.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Merkitään valmistelutilanne tiedoksi ja annetaan työryhmälle mahdolliset ohjeet jatkovalmisteluun.
Päätös:

Merkittiin valmistelutilanne tiedoksi.
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152 § Muita asioita
Muita asioita ei ollut.

153 § 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
päättää kokouksen klo 17.30.

Hannu Marttila
Hannu Marttila
puheenjohtaja

Matti Ilmivalta
Matti Ilmivalta
sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kotkassa 4. päivänä marraskuuta 2015
Päivi Harsia
Päivi Harsia

Jukka Lemmetyinen
Jukka Lemmetyinen

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
PH JL

