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Kokouksessa käsitellyt asiat:
14 § Kokouksen avaus
15 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
16 § Pöytäkirjan tarkastajat
17 § Kotka - Kymin seurakunnan strategia
18 § Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
19 § Hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkisen irtisanoutuminen
20 § Hautaustoimen päällikön viran sijaisuus ja väliaikainen täyttö/Hannamari Kovakoski
21 § Keinokuituisten arkkumateriaalien käyttö hautauksissa ja tuhkauksissa Kotka-Kymin
seurakuntayhtymän hautausmailla ja Kymen krematoriossa 1.1.2017 alkaen
22 § Yhteisten työalojen toimintakertomukset
23 § Toimikuntien ja työryhmien muistiot
24 § Lapset ja nuoret kirkon päätöksenteossa
25 § Kotka-Kymin seurakuntayhtymän valmiussuunnitelma
26 § Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöspöytäkirja
27 § Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat
28 § Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirjat
29 § Talouspäällikön päätöspöytäkirja
30 § Kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat
31 § Saapuneet kirjeet
32 § Pöytäkirjat/muistiot
33 § Muita asioita
34 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
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14 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:

Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

15 § 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.

16 § Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 14 päivän ajan 17. - 31.3.2016 toimiston aukioloaikoina.
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Anita Jantunen ja Jukka Lemmetyinen.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pirjo Romppanen ja Jukka Lemmetyinen.

17 § Kotka - Kymin seurakunnan strategia
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494
Tulevaisuuden seurakunta 2015 työryhmä 22.2.2016:
Kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen esittelee työntekijöiden koulutuspäivän 19.2. tuloksien perusteella
seurakuntatyön strategian valmistelua.
Tämä pykälä käsiteltiin kokouksessa 3§:n käsittelyn jälkeen.
Kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen esitteli työryhmän jäsenille ennakkoon toimitetun aineiston. Käydyn keskustelun jälkeen esittely merkittiin tiedoksi. Valmisteluaikataulun mukaisesti johdon valmistelema strategialuonnos esitellään työntekijöille koulutuspäivässä 1.4. Työryhmä arvioi sitä kokouksessaan 4.4. Työryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle, että strategialuonnos olisi esillä huhtikuussa pidettävässä valtuustoinfossa.

Kokouskutsun mukana toimitetaan kirkkoherra Anna-Tiina Järvisen valmistelema asian esittelyaineisto.
Strategialuonnosta käsitellään yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 27.4.2016 klo 18.00,
paikkana Kotkan seurakuntakeskus.
Ehdotus, hallintojohtaja
Merkitään esittely tiedoksi.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin esittely tiedoksi.

18 § Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
Yhteisen kirkkovaltuuston 21.10.2015 käsittelemät asiat:
§
43§
44§
45§
46§
47§
48§
49§
50§
51§
52§
53§
54§
55§

Asia
Kokouksen avaus
Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastus
Kotka - Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan yhteinen määräaikainen talouspäällikön virka
Kiinteistötoimen virkojen lakkauttaminen
Määräalojen myynti Asunto Oy Korsulanpuistolle/Esisopimus ja kauppakirja
Perheneuvonnan työvoimaresurssin toimiminen vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla
ja määrärahasiirto
Hallinnonuudistuksen asiantuntijapalvelut
Höyterin uuden osan majoitussiiven Puustellin vesikaton uusiminen
Hautausmaakatselmuspöytäkirja
Muut mahdolliset asiat
Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Yhteisen kirkkovaltuuston 16.12.2015 käsittelemät asiat:
§
56§
57§
58§
59§
60§
61§
62§
63§
64§
65§
66§

Asia
Kokouksen avaus
Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastus
Lausunto/Seurakuntajaon muuttaminen Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä
Vuoden 2016 talousarvio
Lainan ottaminen seurakuntayhtymälle Kotka-Kymin hautainhoitorahastolta
Muutokset vuoden 2015 talousarvion investointiosaan
Kiinteistöjen katselmukset
Muut mahdolliset asiat
Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Ehdotus:

Todetaan yhteisen kirkkovaltuuston kokousten 21.10.2015 ja 16.12.2015 päätökset laillisiksi
ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Päätös:

Todettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokousten 21.10.2015 ja 16.12.2015 päätökset laillisiksi
ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

19 § Hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkisen irtisanoutuminen
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494
Hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen on kirjeellään 23.2.2016 irtisanoutunut eläkkeelle siirtymisen johdosta seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikön virasta 1.8.2016 alkaen.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Raimo Heikkiselle eron hautaustoimen päällikön virasta
1.8.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Raimo Heikkiselle eron hautaustoimen päällikön virasta
1.8.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

20 § Hautaustoimen päällikön viran sijaisuus ja väliaikainen täyttö/Hannamari Kovakoski
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494
Hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen jää vuosilomalle 1.3.2016 ja eläkkeelle 1.8.2016.
Hautaustoimen esimies- ja työnjohtotehtävät edellyttävät hautaustoimeen, rakennemuutoksen yhteydessä tapahtuvien tehtäväjärjestelyjen ajaksi, väliaikaiset viranhoidon järjestelyjä.
Hautaustoimen päällikön ollessa estynyt sijaisena on toiminut hautaustoimen työsuhteinen
työnjohtaja Hannamari Kovakoski. Hannamari Kovakosken kanssa on neuvoteltu vuoden
2016 tehtäväjärjestelyistä niin, että hän toimisi vs. hautaustoimenpäällikkönä ajan 1.3. –
31.7.2016 ja avoimen viran väliaikaisena hoitajana ajan 1.8. - 31.12.2016. Koska hänellä ei
ole muodollista kelpoisuutta virkaa, palkkataso määritetään 15 % alemmaksi KirVesTes:n 27
§:n 1 momentin perusteella.
Ehdotus, hallintojohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita hautaustoimen päällikön viran viransijaiseksi ajaksi
1.3.2016 – 31.7.2016 sekä saman viran väliaikaisesi hoitajaksi ajaksi 1.8. – 31.12.2016 puutarhuri Hannamari Kovakosken. Peruspalkka KirVesTes:n 27§:n1 momentin perusteella on
2652,94 euroa/kk.
Päätetään nimetä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän edustajaksi Laajakosken vesiosuuskunnan ja Parikan tiekunnan kokouksiin vuonna 2016 Hannamari Kovakoski.
Päätetään hyväksyä hautaustoimen laskujen tarkastusoikeus työnjohtajille Nina Salmelainen
ja Nina Rahola.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi hautaustoimen päällikön viran viransijaiseksi ajaksi
1.3.2016 - 31.7.2016 sekä saman viran väliaikaisesi hoitajaksi ajaksi 1.8. - 31.12.2016 puutarhuri Hannamari Kovakosken. Peruspalkka KirVesTes:n 27§:n1 momentin perusteella on
2652,94 euroa/kk.
Päätettiin nimetä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän edustajaksi Laajakosken vesiosuuskunnan ja Parikan tiekunnan kokouksiin vuonna 2016 Hannamari Kovakoski.
Hyväksyttiin hautaustoimen laskujen tarkastusoikeus työnjohtajille Nina Salmelainen ja Nina Rahola.

21 § Keinokuituisten arkkumateriaalien käyttö hautauksissa ja tuhkauksissa Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautausmailla ja Kymen krematoriossa 1.1.2017 alkaen
Valmistelija, hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen, puh. 041 462 6210
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3.2.2016:
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesääntö on vahvistettu tuomiokapitulissa
31.1.2006. Hautaustoimen ohjesääntö 11§
”Ruumis on haudattava helposti maatuvassa arkussa. Ruumiin hautaaminen voidaan erityisistä syistä sallia ilman arkkua, mikäli terveydensuojelusäännökset sallivat sen. Tuhka on haudattava helposti
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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maatuvassa uurnassa. Tuhkan voi haudata myös ilman uurnaa, hautausmaan käyttösuunnitelman
mukaan.”
Käytössä on kuitenkin keinokuitumateriaaleja ja muovia sisältäviä arkkuja ja uurnia, jotka aiheuttavat hautausmailla ja krematoriossa työturvallisuuteen, ympäristöön ja krematoriouunin toimintaan
liittyviä riskejä.
Keinokuituinen arkun verhoilumateriaali syttyy leimahtamalla arkun ollessa vielä sisäänvientivaiheessa krematoriouuniin. Palavat muoviroiskeet voivat pysäyttää syöttövaunun liian aikaisin ja krematorion huonetilaan pääsee haitallisia palokaasuja, joille krematorion työntekijät altistuvat. Keinokuidut lisäävät oleellisesti krematorion hiukkaspäästöjä ja vaikuttavat haitallisesti uunin rakenteisiin
lyhentäen arinalaattojen ja muurausosien käyttöikää. Perinteisessä arkkuhautauksessa keinokuidut
vaikeuttavat hautasijan uudelleenkäyttöä ja hidastavat vainajan maatumisprosessia. Esitettävällä keinokuituisten arkku- ja uurnamateriaalien kielolla pyritään hautausmaan maaperään ja krematorion
savukaasujenkautta ilmaan joutuvien haitallisten aineiden vähentämiseen ja työturvallisuuden parantamiseen. Vuoden siirtymäaika auttaa alan yrityksiä sopeuttamaan liiketoimintansa muutosten mukaiseksi. Aiheesta on käyty keskustelutilaisuus hautausalan toimijoiden kanssa 1.6.2015 Helsingissä.
Tehtävästä päätöksestä ilmoitetaan kaikille Kymen krematorion palvelualueella oleville hautausalan
toimijoille.
Kokousasiakirjojen mukana lähetetään muistio keinokuituisten arkkumateriaalien kieltämistä koskevasta keskustelutilaisuudesta.
Ehdotus, hautaustoimen päällikkö:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Kymen krematoriossa tuhkattavissa arkuissa sekä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautausmaille haudattavissa arkuissa ja uurnissa kielletään keinokuitumateriaalien käyttö 1.1.2017 alkaen.
Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Kymen krematoriossa tuhkattavissa arkuissa sekä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautausmaille haudattavissa arkuissa ja uunissa kielletään keinokuitumateriaalien käyttö 1.1.2017 alkaen.
Hautaustoimen päällikkö valmistelee yhteiselle kirkkoneuvostolle ehdotuksen täydennyksestä hautaustoimen ohjesääntöön, johon kirjataan edellä mainittu määräys 1.1.2017 alkaen.

Hautaustoimen päällikön ehdotus:
Hautaustoimen ohjesäännön 11 pykälän yllä sitaateissa oleva tekstikohta muutetaan muotoon ”Ruumis on haudattava tai tuhkattava helposti maatuvassa arkussa, joka ei sisällä ympäristölle ja terveydelle haitallisia maatumattomia keinokuitumateriaaleja. Ruumiin hautaaminen voidaan sallia erityisistä syistä ilman arkkua, mikäli terveydensuojelusäännökset
sallivat sen. Tuhka on haudattava helposti maatuvassa uurnassa, joka ei sisällä ympäristölle
haitallisia maatumattomia keinokuitumateriaaleja. Tuhkan voi haudata myös ilman uurnaa,
hautausmaan käyttösuunnitelman mukaan.”
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä johtokunnan ehdotuksen, jonka perusteella Kymen krematoriossa tuhkattavissa arkuissa sekä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautausmaille haudattavissa arkuissa ja uunissa kielletään keinokuitumateriaalien käyttö 1.1.2017
alkaen.
Päätetään antaa ohjeeksi Kotka – Kymin seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön valmisteluun periaate, jonka mukaan ohjesäännössä on arkkumateriaaleista pykälä:
”Ruumis on haudattava tai tuhkattava helposti maatuvassa arkussa, joka ei sisällä ympäristölle ja terveydelle haitallisia maatumattomia keinokuitumateriaaleja. Ruumiin hautaaminen
voidaan sallia erityisistä syistä ilman arkkua, mikäli terveydensuojelusäännökset sallivat
sen. Tuhka on haudattava helposti maatuvassa uurnassa, joka ei sisällä ympäristölle haitallisia maatumattomia keinokuitumateriaaleja. Tuhkan voi haudata myös ilman uurnaa, hautausmaan käyttösuunnitelman mukaan.”
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi johtokunnan ehdotuksen, jonka perusteella Kymen krematoriossa tuhkattavissa arkuissa sekä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautausmaille haudattavissa arkuissa ja uunissa kielletään keinokuitumateriaalien käyttö 1.1.2017 alkaen.
Kirkkoneuvosto päätti antaa ohjeeksi Kotka - Kymin seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön valmisteluun periaate, jonka mukaan ohjesäännössä on arkkumateriaaleista pykälä:
”Ruumis on haudattava tai tuhkattava helposti maatuvassa arkussa, joka ei sisällä ympäristölle ja terveydelle haitallisia maatumattomia keinokuitumateriaaleja. Ruumiin hautaaminen
voidaan sallia erityisistä syistä ilman arkkua, mikäli terveydensuojelusäännökset sallivat
sen. Tuhka on haudattava helposti maatuvassa uurnassa, joka ei sisällä ympäristölle haitallisia maatumattomia keinokuitumateriaaleja. Tuhkan voi haudata myös ilman uurnaa, hautausmaan käyttösuunnitelman mukaan.”

22 § Yhteisten työalojen toimintakertomukset
Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh. 044 752 9541
Liitteenä viestinnän, erityisnuorisotyön, Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen, Etelä-Kymenlaakson palvelevan puhelimen, sairaalasielunhoidon, ruotsinkielisen
toiminnan, yhtymän yhteisten tapahtumien, Kolahtaako -tapahtuman, oppilaitostyön ja kansainvälisen työn toimintakertomukset vuodelta 2015.
Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy yhteisten työalojen ja yhteisten tapahtumien toimintakertomukset vuodelta 2015.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yhteisten työalojen ja yhteisten tapahtumien toimintakertomukset vuodelta 2015.

23 § Toimikuntien ja työryhmien muistiot
Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh. 044 752 9541
Kokouksessa nähtävänä erityisnuorisotyön ja oppilaitostyön toimikunnan, kansainvälisen
työn toimikunnan, Kolahtaako työryhmän, kumppanuushankkeen ohjausryhmän, perheasiain
neuvottelukeskuksen toimikunnan, ruotsinkielisen työn toimikunnan, sairaalasielunhoidon ja
palvelevan puhelimen toimikunnan ja viestinnän toimikunnan viimeisimmät muistiot.
Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee muistiot tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

24 § Lapset ja nuoret kirkon päätöksenteossa
Valmistelija, kirkkoherra Jukka Lopperi puh. 041 462 6201
Esitys:
Kirkolliskokous on toukokuussa 2014 tehnyt päätöksen lisätä kirkkojärjestykseen säännöksen lapsivaikutuksen arvioinnista:
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KJ 23 luku 3 §
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja
otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutuksen arvioinnin tekee se viranomainen,
joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.
Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja päätöksentekoa punnitaan lasten edun näkökulmasta. Lapsilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia alle 18-vuotiaita. Tavoitteena on tarkastella päätöksentekoa lapsen ja nuoren näkökulmasta ja
pyrkiä löytämään heidän hyvinvointinsa kannalta parhaita ratkaisuja. Lapsivaikutusten arviointi edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.
Se toimii myös suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä.
Kirkkoherra Jukka Lopperin esitys:
Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä LaVa arviointi tehdään vuoden 2016 aikana vastaavien
viranhaltijoiden toimesta.
Vuoden 2017 alusta nimetään uuteen, yhteen seurakuntaan yksi viranhaltija lapsiasiahenkilöksi, jonka tehtävänä on valvoa, että lapsivaikutus tulee huomioiduksi päätöksenteossa.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2016 aikana LaVa-arviointi tehdään valmistelusta vastaavien viranhaltijoiden toimesta.
Vuoden 2017 alusta nimetään uuteen, yhteen seurakuntaan yksi viranhaltija lapsiasiahenkilöksi, jonka tehtävänä on valvoa, että lapsivaikutus tulee huomioiduksi päätöksenteossa.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että vuoden 2016 aikana LaVa-arviointi tehdään valmistelusta vastaavien viranhaltijoiden toimesta.
Vuoden 2017 alusta nimetään uuteen, yhteen seurakuntaan yksi viranhaltija lapsiasiahenkilöksi, jonka tehtävänä on valvoa, että lapsivaikutus tulee huomioiduksi päätöksenteossa.

25 § Kotka-Kymin seurakuntayhtymän valmiussuunnitelma
Kirkkohallitus on antanut seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohjeen, joka on hyväksytty kirkkohallituksen virastokollegiossa 28.11.2013.
Valmiussuunnittelun tarkoituksena on turvata organisaation toiminta ja erityisesti sen perustehtävän hoitaminen kaikissa oloissa. Valmiussuunnittelu käsittää organisaation toiminnan
suunnittelun häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä tarpeelliset ennakkotoimenpiteet tämän
toiminnan varmistamiseksi.
Kirkon tehtävänä on hengellisen elämän hoito ja hengellisen toiminnan turvaaminen. Kirkon
tehtävä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa poikkeustilanteissa liittyy kansakunnan kriisinsietokyvyn ylläpitämiseen.
Valmiussuunnitelma koostuu varsinaisesta valmiussuunnitelmasta ja sen liitteistä.
Valmiussuunnitelma ja sen liitteet ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 8 kohdan nojalla.
Ehdotus, puheenjohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän valmiussuunnitelman. Valmiussuunnitelma toimitetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille tiedokPöytäkirjan tarkastusmerkintä
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si.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Kotka-Kymin seurakuntayhtymän valmiussuunnitelman.
Valmiussuunnitelma toimitetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille tiedoksi.

26 § Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöspöytäkirja
Merkitään tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöspöytäkirja.
Päätöspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.
- 1§ Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen 60 v
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

27 § Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat
Merkitään tiedoksi hallintojohtajan päätöspöytäkirjat.
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
- 2§ Vuosisidonnainen palkanosa
- 3§ Koulutussuunnitelman täydentäminen
- 4§ Vahingonkorvaus
- 5§ Hautaustoimen määräaikainen työnjohtaja
- 6§ Suunnittelijan valinnat/Metsäkulman kappeli ja Langinkosken kirkko
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

28 § Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirjat
Merkitään tiedoksi yhteisten työalojen keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirjat.
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
- 2§ Palvelevan Puhelimen listasihteerin tehtävät
- 3§ Aloitepalkkion maksaminen
- 4§ Sunilan seurakuntakodin alakerran vuokrasopimus
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

29 § Talouspäällikön päätöspöytäkirja
Merkitään tiedoksi talouspäällikön päätöspöytäkirja.
Päätöspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.
- 1§ Karhulan Tapulin kiinteistöarvio
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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30 § Kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat
Merkitään tiedoksi kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat.
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
- 1§ Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen
- 2§ Korvaus asuntojen sähkön kulutuksesta Tapulin vesivuotokorjauksen aikana
- 3§ Korvaus asumishaitasta Tapulin vesivuotokorjauksen aikana as 8
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

31 § Saapuneet kirjeet
1. Kirkkohallituksen yleiskirje 2/2016
- Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2016
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2016
- Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2015
3. Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2016
- Oikeudenkäyntimaksut nousivat 1.1.2016 – Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallien oikeudenkäyntimaksun päivittäminen
4. Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2016
- Hengellisen työn virkojen tutkintovaatimukset
5. Kirkkohallituksen virastokollegio
- Pöytäkirjanote: § 48 Kotka-Kymin seurakuntayhtymän tontin ja määräalan myynti
6. Kaakkois-Suomen poliisilaitos
- Tutkinnan päätös
7. Kotkan kaupunki
- Kuulutus: Asemakaavan muutos Helilässä, kaava nro 0115
8. Kunnan Taitoa Oy
- Sopimus hankintapalveluiden tuottamisesta
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

32 § Pöytäkirjat/muistiot
- Tulevaisuuden seurakunta 2025 työryhmä 1/2016
- Kotkan seurakuntakeskuksen asemakaavanmuutos, suunnitteluryhmän muistio
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

33 § Muita asioita
Muita asioita ei ollut.
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34 § 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 17.38.
Hannu Marttila
Hannu Marttila
puheenjohtaja

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kotkassa 16. päivänä maaliskuuta 2016
Pirjo Romppanen
Pirjo Romppanen

Jukka Lemmetyinen
Jukka Lemmetyinen
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