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Aika:

Keskiviikko 30.3.2016 kello 16.30 - 17.35

Paikka:

Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä:

Hannu Marttila
Kaisa Rönkä
Seppo Eerola
Päivi Harsia
Sini Airaksinen
Reino Korhonen
Jukka Lemmetyinen
Ville Mielonen
Riku Pirinen
Jatta Tiihonen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
varajäsen
jäsen
”
”
”, poistui klo 17.05, 38§:n käsittelyn aikana
sihteeri

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

yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
kirkkoherra
kirkkoherra
hallintojohtaja
yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja

Kutsuttuna:

Matti Ilmivalta

talouspäällikkö

Poissa:

Anita Jantunen
Pirjo Romppanen
Veikko Räsänen
Heikki J. Oksanen

jäsen (ilm. esteestä)
”
varajäsen
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja (ilm. esteestä)

Kokouksessa käsitellyt asiat:
35 § Kokouksen avaus
36 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
37 § Pöytäkirjan tarkastajat
38 § Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätös
39 § Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2015
40 § Tuomiokapitulin lausunto aloitteista seurakuntajaon muuttamiseksi
41 § Karhulan Tapulin yhtiöittäminen
42 § Henkilöstökertomus 2015
43 § Seurakuntaneuvostojen ehdotukset järjestelytoimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä
44 § Seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus
45 § Avustushakemus hiippakunnan diakoniarahastolle
46 § Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat
47 § Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirjat
48 § Kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat
49 § Saapuneet kirjeet
50 § Pöytäkirjat/muistiot
51 § Vapautusanomus yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä/Anita Jantunen
52 § Muita asioita
53 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
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35 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:

Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

36 § 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 siten, että lisättiin 51§ Vapautusanomus yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä/Anita Jantunen.

37 § Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 14 päivän ajan 7. - 21.4.2016 toimiston aukioloaikoina.
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Ville Mielonen ja Riku Pirinen.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ville Mielonen ja Seppo Eerola.

38 § Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätös
Valmistelija, talouspäällikkö Matti Ilmivalta, puh 040 706 2363
Talouspäällikön esitys:
Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. (KJ 15.5§)
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, sisäisestä valvonnasta
sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on
myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. (KJ 15.6§)
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava henkilö. (KJ 15.5§)
Henkilöstökulut (6,9 milj. €) kasvoivat 5 %, 329 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna.
Kasvu selittyy Kipan aikaisempaa erilaisella käytännöllä laskea lomapalkkajaksotukset, Kipan laskema summan on 253 t€ aikaisempaa laskentakäytäntöä suurempi. Vertailukelpoinen
palkkasumman kasvu on 1,2 %. Muut toimintakulut (4,0 milj. €) kasvoivat 3,6 %, 140 000
euroa. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 63,3 % (65,0 % v.2014).
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Toimintatuotot (2,4 milj. €) kasvoivat 10,6 %, 232 000 euroa. Suurimmat kasvut olivat hautaustoimen maksuissa sekä liike- ja toimistotilojen vuokratuotoissa.
Kirkollisverotuotto (8 904 t€) oli 0,7 %, 60 242 € edellisvuotta pienempi. Yhteisöveron tuotto on heilahdellut vuosien aikana. Viime vuosien suurin pudotus oli vuonna 2012 32 %.
Vuoden 2015 tulo (1 023 t€) oli vuosien 2011 ja 2008 jälkeen kolmanneksi suurin. Kokonaisuutena verotulot jäivät 52 123 euroa edellisvuotta ja 12 235 euroa talousarviota pienemmiksi.
Vuonna 2015 satunnaisia myyntivoittoja kertyi 21 000 euroa.
Seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksessä vuosikate on + 652 083,28 euroa, tilikauden tulos - 210 151,56 euroa ja alijäämä - 130 075,22 euroa.
Taseen loppusumma on 21 398 060,82 euroa (v. 2014 loppusumma 21 473 344,74 euroa).
Vuosikate ei riittänyt kattamaan investointeja (742 732 €) ja lainanlyhennyksiä (105 000 €).
Tilinpäätös on ylijäämäinen ja tasapainoinen vuosina 2013 - 2014.
Ehdotus, hallintojohtaja:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää, että tilikauden alijäämä 130 075,22 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on kirjattu tasekirjaan (s. 51).
2. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää käsitellä ja hyväksyä seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja päättää allekirjoittaa tasekirjan.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa vuoden 2015 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1. esittää, että tilikauden alijäämä 130 075,22 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on kirjattu tasekirjaan (s. 51).
2. käsitteli ja hyväksyi seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja allekirjoitti tasekirjan.
3. päätti antaa vuoden 2015 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää, että
yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.

39 § Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2015
Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh. 044 752 9541
Diakoniarahaston tilinpäätös on tasekirjan osana sivuilla 64 - 66:
 Kotkan diakoniarahaston toimintakertomus
 Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös. Rahasto on perustettu 2010, tase 31.12.2015 on
142 677,59 euroa ja tilikauden tulos - 1 547,14 euroa.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää käsitellä ja hyväksyä Kotkan diakoniarahaston vuoden
2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilinpäätös annetaan seurakuntayhtymän tilinPöytäkirjan tarkastusmerkintä
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tarkastajien tarkastettavaksi. Samalla yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi Kotkan diakoniarahaston vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilinpäätös annetaan seurakuntayhtymän tilintarkastajien tarkastettavaksi. Samalla yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto
päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.

40 § Tuomiokapitulin lausunto aloitteista seurakuntajaon muuttamiseksi
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494
Kokouskutsun mukana lähetetään tuomiokapitulin 8.3.2016 antama puoltava lausunto Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien aloitteista seurakuntajaon muuttamiseksi.
Ehdotus, hallinjohtaja:
Merkitään tuomiokapitulin lausunto tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tuomiokapitulin lausunto tiedoksi.

41 § Karhulan Tapulin yhtiöittäminen
Valmistelija, talouspäällikkö Matti Ilmivalta, puh. 040 706 2363
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 23.3.3016, 26§:
Seurakuntayhtymän omistaa Tapuli -nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 285-031-0003-2001-Y) ja
kerrostalon osoitteessa Vesivallinaukio 1, Kotka. Yhtymällä on tarkoitus perustaa asunto-osakeyhtiö
ja myydä kerrostalo perustettavalle yhtiölle. Perustettavan yhtiön nimeksi tulee Asunto Oy Kotkan
Karhulan Tapuli ja yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia nro 2001 Kotkan kaupungin 31.
kaupunginosan korttelissa nro 3 sekä sillä sijaitsevaa asuin- ja toimitilarakennusta.
Seurakuntayhtymä tulee omistamaan koko yhtiön osakekannan.
Yhtiön osakepääoma tulee olemaan 6 392 euroa ja yhtiössä on 6 392 osaketta.
Luonnos perustettava yhtiön yhtiöjärjestyksestä on liitteenä.
Yhtiöittäminen mahdollistaa jatkossa mm. huoneistokohtaisen realisoinnin. Yhtiö voi jatkossa tehdä
ja lainoittaa remontteja omaan taseeseensa rasittamatta seurakuntayhtymän kassavaroja ja tasetta.
Kokouskutsun mukana toimitetaan Itä-Suomen Controlteam Oy:n laatima Tapulia koskeva raportti,
jossa on kartoitettu Tapulin tulevia korjaus- ja remonttitarpeita ja niiden kustannuksia.
Talouspäällikön esitys
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapuli -nimisen osakeyhtiön perustamista liitteenä olevan perustamissopimuksen mukaisesti. Lisäksi johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa:
- Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapulin yhtiöjärjestyksen hyväksymistä

-

-

kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että perustettavan yhtiön hallitukseen valittaisiin seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä ja hänen lisäkseen yhteinen kirkkoneuvosto nimeäisi hallitukseen 2-3 jäsentä.
Heidän lisäkseen yhteinen kirkkovaltuusto nimeäisi hallitukseen yhden tai kaksi jäsentä.
tilintarkastajayhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy
yhtiölle avataan pankkitili
yhtiön perustamisesta tehdään ilmoitus patentti- ja Rekisterihallitukseen
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-

johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle määrärahan myöntämistä perustettavan osakeyhtiön osakepääoman (6 392 euroa) maksamista
varten.
Ehdotus, hallintojohtaja
Hyväksytään talouspäällikön esitys.
Päätös:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti jatkaa asunto-osakeyhtiön perustamisen valmistelua edelleen.
Yhteinen kirkkoneuvosto 30.3.2016:
Johtokunnan päätös esitellään kokouksessa.
Ehdotus, hallintojohtaja.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee johtokunnan päätöksen ja esittää Karhulan Tapulin yhtiöittämisen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös:

Päätettiin siirtää asian käsittelyä.

42 § Henkilöstökertomus 2015
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh. 044 752 9494
Henkilöstöasiain jaosto 16.3.2016:
Hallinto- ja kiinteistötoimistossa on valmisteltu vuoden 2015 henkilöstötilinpäätös, jossa arvioidaan
henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumista.
Henkilöstökertomus toimitetaan kokouskutsun mukana. Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa kokouksessa 8.3.2016.
Ehdotus, hallintojohtaja
Henkilöstöasiain jaosto esittää henkilöstökertomuksen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi.
Päätös:
Henkilöstöasiain jaosto esittää henkilöstökertomuksen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.3.2016:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää henkilöstökertomuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli henkilöstökertomuksen ja esittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

43 § Seurakuntaneuvostojen ehdotukset järjestelytoimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494
Valmistelevan työryhmän kokous 22.2.2016:
Kirkkojärjestys 13 luku
7§:
Kun kirkkohallitus on päättänyt perustaa uuden seurakunnan, tuomiokapitulin on viipymättä asetettava järjestelytoimikunta seurakunnan alueella asuvista luottamustoimiin vaalikelpoisista jäsenistä.
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Järjestelytoimikunnan jäsenten ja varajäsenten lukumäärän ja kokoonkutsujan määrää tuomiokapituli.
Niiden seurakuntien kirkkoneuvostojen tai seurakuntaneuvostojen, joista uusi seurakunta on muodostettu, on tehtävä tuomiokapitulille ehdotukset järjestelytoimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä.
Järjestelytoimikunnasta on soveltuvin kohdin voimassa, mitä kirkkoneuvostosta tai seurakuntaneuvostosta on säädetty. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
8§:
Järjestelytoimikunnan tulee siihen saakka, kun seurakunnalla on kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto, edustaa seurakuntaa ja huolehtia hallinnon järjestämisestä uudessa seurakunnassa.
Järjestelytoimikunnan asiana on
1) valita kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettu vaalilautakunta ja sen puheenjohtaja
huolehtimaan seurakuntavaalien valmistelemisesta ja toimittamisesta, sekä päättää äänestyspaikoista;
2) valmistella kirkkovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa esille tulevat asiat;
3) hoitaa muut valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät;
4) tehdä sopimukset viranhaltijoiden siirroista ja työntekijöiden sijoittamisesta; sekä
5) päättää seurakunnan tuloveroprosentista ja muista seurakunnan toiminnasta aiheutuvista välittömistä ja kiireellisistä toimenpiteistä
Ehdotus:

Päätetään määrittää seurakuntaneuvostoille suositukset järjestelytoimikuntaan ehdotettavista jäsenistä
ja varajäsenistä.

Päätös:

Työryhmä päätti suosittaa seurakuntaneuvostoille, että ne esittäisivät järjestelytoimikuntaan 3 varsinaista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Esitykset merkitään tiedoksi 30.3.2016 yhteisessä kirkkoneuvostossa, joka välittää ne edelleen tuomiokapitulille.

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.3.2016:
Langinkosken seurakuntaneuvosto 8.3.2016:
varsinainen jäsen
henkilökohtainen varajäsen
Ville Mielonen
Pasi Pöllänen
Aimo Ilomäki
Juha Säämänen
Silja Neiglick
Pirjo Hellgren
Kotkan seurakuntaneuvosto 10.3.2016:
varsinainen jäsen
henkilökohtainen varajäsen
Kaisa Rönkä
Pirkko Leskinen
Reino Korhonen
Mikko Hauhia
Onni Hämäläinen
Risto Hokkanen
Kymin seurakuntaneuvosto 17.3.2016:
varsinainen jäsen
henkilökohtainen varajäsen
Eine Hänninen
Pirjo Romppanen
Heikki Oksanen
Kari Hentunen
Seppo Eerola
Maarit Mattila
Ehdotus, hallintojohtaja:
Merkitään tiedoksi ja välitetään esitykset edelleen tuomiokapitulille.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi seurakuntaneuvostojen ehdotukset järjestelytoimikunnan jäsenistä sekä
varajäsenistä ja välitetään esitykset edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille.
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44 § Seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus
Valmistelija talouspäällikkö Matti Ilmivalta, puh. 040 706 2363
Kirkkolain 7 luvun 7§: Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan ja yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta
Sopimusten ja muiden asiakirjojen allekirjoittaminen perustuu yhteisessä kirkkoneuvostossa,
henkilöstöasiainjaostossa tai kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnassa tehtyihin päätöksiin
tai ohjesäännön perusteella tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.
Tällä hetkellä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän Kymenlaakson Osuuspankissa olevalle
pankkitilille on käyttöoikeus entisellä talouspäällikkö Virpi Hernesaholla.
Ehdotus, hallintojohtaja

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa Virpi Hernesahon käyttöoikeudet seurakuntayhtymän pankkitileille ja myöntää talouspäällikkö Matti Ilmivallalle Kotka-Kymin seurakuntayhtymän pankkitilien käyttö- ja allekirjoitusoikeuden.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lakkauttaa Virpi Hernesahon käyttöoikeudet seurakuntayhtymän pankkitileille ja myönsi talouspäällikkö Matti Ilmivallalle Kotka-Kymin seurakuntayhtymän pankkitilien käyttö- ja allekirjoitusoikeuden.

45 § Avustushakemus hiippakunnan diakoniarahastolle
Valmistelija yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen, 044 752 9541
Kotkan diakoniarahaston johtokunta on tehnyt esityksen anoa 10.000 € avustusta Mikkelin
hiippakunnan diakoniarahastolta.
Diakoniarahasto perustelee hakemusta sillä, että rahasto on tehnyt kuuden vuoden ajan kotkassa asuvien köyhien hyväksi työtä ja auttanut tänä aikana lähes 300 yksityistä ja perhettä.
Kotkan kaupungin ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän alun perin antama 150.000 €:n pääoma on toistaiseksi riittänyt vaikka rahasto on joutunut kirjaamaan luottotappioita noin
90.000 €:n verran. Luototusasiakkaita on ollut koko ajan runsaasti ja heitä tulee todennäköisesti olemaan jatkossakin, kun Kotkan työttömyysprosentti on yli 20. Rahaston jatkuvuuden
turvaamiseksi luottotappioiden syntymistä on kyetty jonkin verran pienentämään. Tällä hetkellä tappioiden määrä on tasaantunut noin kymmeneen tuhanteen euroon vuodessa.
Taloudellisen avun antamisen lisäksi rahastolla on yleistä yhteisöllisyyttä palvelevaa merkitystä, kun sen kautta tiedotamme sekä avun tarpeesta että auttamismahdollisuuksista. Rahaston keräys viime vuonna tuotti noin 6.000 € sekä yksityisiltä että yrityksiltä.
Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lähettää Kotkan diakoniarahaston avustusanomuksen
(10.000 €) Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähettää Kotkan diakoniarahaston avustusanomuksen
(10.000 €) Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille.
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46 § Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat
Merkitään tiedoksi hallintojohtajan päätöspöytäkirjat.
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
- 7§ Vartiointipalvelun hankinta
- 8§ Paloilmoittimien kunnossapitopalvelu
- 9§ Henkilöstöhallinnon teemapäivät/koulutussuunnitelman täydentäminen
- 10§ Asumispalvelupäivä/koulutussuunnitelman täydentäminen
- 11§ Kokemuslisä
- 12§ Kokemuslisä
- 13§ Kokemuslisä
- 14§ Hankintasopimus/ KirkkoHR - Elbit Oy
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

47 § Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirjat
Merkitään tiedoksi yhteisten työalojen keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirjat.
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
- 5§ Erityisnuorityönohjaajan viransijaisuus
- 6§ Nimenkirjoitusoikeuden antaminen jäsenrekisteriotteisiin
- 7§ Katriina ohjelmiston verkkolaskutuslisäosan hankinta
- 8§ Sairaalapastorin palkaton virkavapaus
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

48 § Kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat
Merkitään tiedoksi kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat.
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
- 4§ Käytävämattojen hankinta
- 5§ Tapulin liikehuone 2 vuoraaminen
- 6§ Suunnittelijavalinta Ristiniemen kurssikeskuksen kylmälaitteiden uusimis- ja WC muutostyöhön
- 7§ AV-laitteiden hankinta Ristiniemen kurssikeskukseen
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

49 § Saapuneet kirjeet
1. Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2016
- Tilastolomakkeiden A7 - A9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta 2015
2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A1/2016
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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-

Vuosilomalain muutoksilla ei vaikutusta Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen
soveltamiseen
3. Talousvertailu tammikuu 2016
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

50 § Pöytäkirjat/muistiot
- Langinkosken seurakuntaneuvosto 1/2016
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

51 § Vapautusanomus yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä/Anita Jantunen
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen Anita Jantusen kirjelmä 22.3.2016:
”Anon vapautusta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä. Perusteena on muutto Kymin seurakunnan alueelta Kotkan seurakunnan alueelle, jonka
seurauksena on lisäksi kotiseurakunnan vaihtuminen.”
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää pyynnöstä
Anita Jantuselle eron yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen jäsenen yhteiseen kirkkoneuvostoon.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää pyynnöstä Anita Jantuselle eron yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen jäsenen yhteiseen kirkkoneuvostoon.

52 § Muita asioita
Muita asioita ei ollut.

53 § 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 17.35.
Hannu Marttila
Hannu Marttila
puheenjohtaja

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri
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Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kotkassa 6. päivänä huhtikuuta 2016
Ville Mielonen
Ville Mielonen

Seppo Eerola
Seppo Eerola
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