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Kokouksen avaus
Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kirkkovaltuuston työjärjestys
Kirkkoneuvoston ohjesääntö
Taloussääntö
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö
Ilmoitus Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston vaalin tuloksesta vuosille
2017 - 2018
Sielunhoidon työalan tehtäväjärjestelyt
Määräaikaiset seurakuntapastorit
Erityisnuorisotyönohjaajan viransijaisuus
Viestintäpäällikön valitseminen Kotka-Kymin seurakuntayhtymään
Kirkon mediasäätiön tukeminen 2017 - 2019 sekä seurakunnan edustajan ja varahenkilön nimeäminen säätiön hallintoneuvostoon
Osviitta-lehden kustannussopimus
Muita asioita
1. Kokouskutsun mukana lähetetään muistio kirkkohallituksen yliarkkitehdin
Antti Pihkalan ja kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammiston neuvottelukäynnistä 8.6.2016.
2. Kokouskutsun mukana lähetetään Väestörekisterikeskuksen ilmoitus KotkaKymin seurakunnan numero väestötietojärjestelmässä 1.1.2017 alkaen
Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

28§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:

Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.
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29§ 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.

30§ Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 14 päivän ajan 6. - 20.10.2016 toimiston aukioloaikoina.
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Reino Korhonen ja Ville Mielonen.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Reino Korhonen ja Ville Mielonen.

31§ Kirkkovaltuuston työjärjestys
Valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494
Kirkkovaltuusto vahvistaa kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 §:n nojalla itselleen työjärjestyksen.
Työjärjestyksessä on tarkemmat määräykset kirkkovaltuuston työskentelystä sen lisäksi mitä
kirkkolaissa säädetään ja sen nojalla kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä määrätään.
Ehdotus, hallintojohtaja
Järjestelytoimikunta päättää esittää työjärjestyksen edelleen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.
Päätös:

Järjestelytoimikunta päätti, tehdyin teknisin tarkistuksin, esittää työjärjestyksen edelleen
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

32§ Kirkkoneuvoston ohjesääntö
Valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494
KL 10 luku 3§:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvostossa voi ohjesäännön mukaan olla taloudellinen jaosto ja muitakin jaostoja.
Taloudellisen jaoston puheenjohtajana on kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
Kirkkoneuvoston jaostolle voidaan antaa valta ratkaista kirkkoneuvoston puolesta ohjesäännössä mainittuja asioita, ei kuitenkaan asioita, joita koskeva päätös on alistettava tai jotka
koskevat esityksen tekemistä kirkkovaltuustolle tai sen päätöksen täytäntöön panemista.
Jaostoista on soveltuvin osin voimassa, mitä kirkkoneuvostosta on säädetty.
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Ohjesääntöluonnos on esitelty järjestelytoimikunnalle, yhteiselle kirkkovaltuustolle ja seurakunnan johtoryhmälle ja yhteistyötoimikunnalle. Esitys ohjesäännöksi toimitetaan kokouskutsun mukana.
Ehdotus, hallintojohtaja
Järjestelytoimikunta päättää esittää ohjesäännön edelleen Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Ohjesääntö alistetaan tuomikapitulille vahvistettavaksi.
Päätös:

Järjestelytoimikunta päätti, tehdyin teknisin tarkistuksin, esittää ohjesäännön edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Ohjesääntö alistetaan tuomiokapitulille vahvistettavaksi.

33§ Taloussääntö
Valmistelija talouspäällikkö Matti Ilmivalta puh. 040 706 2363
Kirkkolain 15 luvun 4 §:n 3 momentti:
Taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä.
Taloussäännön soveltaminen
Kirkkolain, kirkkojärjestyksen, kirjanpitolain ja -asetuksen sekä muiden lakien ja asetusten
sekä kirkkohallituksen ohjeiden ja määräysten lisäksi seurakunnassa noudatetaan tämän taloussäännön määräyksiä
toiminnan ja talouden suunnittelussa,
talousarvion laatimisessa ja täytäntöönpanossa,
omaisuuden hoidossa,
kirjanpidossa,
tilinpäätöksessä,
tilintarkastuksessa ja
sisäisessä valvonnassa.
Kirkkolaki 15 luku, 22 luvun 2 § 1 mom. kohdat 7 c ja 8
Kirkkojärjestys 15 luku
Kirjanpitolaki ja Kirjanpitoasetus
Kokouskutsun mukana lähetään ehdotus Kotka-Kymin seurakunnan taloussäännöksi.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Järjestelytoimikunta esittää taloussäännön edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:

Järjestelytoimikunta päätti, tehdyin teknisin tarkistuksin, esittää taloussäännön edelleen
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
RK
VM

Kotka - Kymin seurakunta
Järjestelytoimikunta

Pöytäkirja

3/2016
4 (11)

34§ Luottamushenkilöiden palkkiosääntö
Valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494
Yhdistelmässä on esitetty suluissa nykyiset palkkiot. Henkilöstöhallinto esittää kustannussyistä ja matkakorvausten laskemiseen käytettävän työajan perusteella matkakorvauksista
luopumista ja palkkioiden korottamista 1.1.2017 alkaen.
I

Yleistä

1§
Kotka - Kymin seurakunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, ja
matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan.
II Kokouspalkkio
2§
Seurakunnan toimielinten kokouksista maksetaan palkkiota seuraavasti:
Kirkkovaltuuston kokous
40 euroa
(30 €)
Kirkkoneuvoston kokous
40 euroa
(30 €)
Henkilöstöasianjaosto
40 euroa
(30 €)
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
40 euroa
(30 €)
Seurakuntatyön johtokunta
40 euroa
(30 €)
Toimikunnat, työryhmät, työmaakokoukset
30 euroa
(20 €)
Vaalilautakunta
30 euroa
(25 €)
- vaalilautakunnan puheenjohtaja
50 euroa
(50 €)
Vaalilautakunnan jäsenille maksetaan vaalitoimitsijana 8 euroa/tunti, puheenjohtajalle 10 euroa/tunti.
Muiden toimielinten kokouksista ei suoriteta kokouspalkkiota.
Kokouksella tarkoitetaan toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen ja josta laaditaan pöytäkirja tai neuvottelumuistio.
Puheenjohtajalle tai kokouksen aikana puheenjohtajana toimineelle varapuheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. Sihteerinä toimineelle luottamushenkilölle kokouspalkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, jotka osallistuvat yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen sekä kirkkoneuvoston jäsenelle, joka osallistuu kirkkovaltuuston kokoukseen
vaikka ei ole sen jäsen, maksetaan kokouspalkkio samoin perustein kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle.
3§
Kokouspalkkiota korotetaan 25 %:lla jokaista yli kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohti, enintään kuitenkin 150 %:lla. Jos toimielin pitää saman vuorokauden kuluessa useamman kuin yhden kokouksen, kokouspalkkio maksetaan eri kokouskertojen yhteenlasketun ajan mukaan.
4§
Kokouspalkkiot suoritetaan kerran vuodessa luottamushenkilön ilmoittamalle pankkitilille.
III Muut palkkiot
5§
Kirkkovaltuuston puheenjohtajalle, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajalle,
seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtajalle ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle, joka
toimii myös henkilöstöasiain jaoston puheenjohtajana, maksetaan vuosipalkkio 500 euroa/vuosi.
IV Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaukset
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6§
Luottamustoimesta johtuvien kokousten aiheuttamasta ansionmenetyksestä ja 1 §:ssä mainituista kustannuksista suoritetaan korvausta luottamushenkilölle kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä
on kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 503 peruspalkasta laskettu tuntipalkka käytettäessä kuukausipalkan jakajana lukua 163.
Saadakseen korvausta ansionmenetyksestään luottamushenkilön tulee esittää siitä työnantajan
todistus tai muu riittävä selvitys.
Saadakseen korvausta kustannuksista, joita aiheutuu luottamustehtävän vuoksi sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksistaan.
7§
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustehtävän hoitamiseksi tehdyistä
matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta ja päivärahaa soveltuvin osin kirkon yleisen
virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti, mikäli yhdensuuntainen matka on yli 10 km.
Saadakseen matkakustannusten korvausta luottamushenkilön tulee esittää niistä laskelma kirjallisesti.
8§
Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta tehtävästä, johon kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston
tai johtokunnan jäsen osallistuu asianomaisen toimielimen päätöksen perusteella maksetaan
korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannusten korvausta tämän säännön mukaan.
9§
Ansionmenetystä ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa seurakunnan taloustoimistoon.

Ehdotus, hallintojohtaja:
Järjestelytoimikunta esittää palkkiosäännön kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:

Järjestelytoimikunta päätti, että kokousmatkoista suoritetaan matkakorvausta, mikäli yhdensuuntainen matka on yli 10 km.
Palkkiosääntö päätettiin esittää edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

35§ Ilmoitus Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston vaalin tuloksesta vuosille 2017 - 2018
Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552
Ehdotus, kirkkoherra:
Annetaan tiedoksi 15.9.2016 toimitetun Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston vaalin
tulos.
Valitut varsinaiset jäsenet Kotkan seurakunnasta
Laajapohjainen ehdokaslista: Korhonen Reino, Rönkä Kaisa, Kotiniemi Topias, Leskinen
Pirkko, Koivukoski Jouko
Uusi viini –ehdokaslista: Hauhia Mikko
Sosialidemokraattinen ehdokaslista: Kekkonen Antero, Hämäläinen Onni
Varajäsenet Kotkan seurakunnasta
Laajapohjainen ehdokaslista: Vornanen Timo, Paasi Heli, Tilli Juha, Tähtinen Birgit, Piispanen Eero, Talikka Kyllikki
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Uusi viini -ehdokaslista: Ei varajäseniä
Sosialidemokraattinen ehdokaslista: Peltonen Anne, Pirinen Riku, Hokkanen Risto, Valjus
Tuula, Innanen Pertti, Forss Eija
Valitut varsinaiset jäsenet Kymin seurakunnasta
Sitoutumattomat ehdokaslista: Lemmetyinen Jukka, Oksanen Heikki, Pekonen Isabelle,
Mansikkamäki Aarno
Sosialidemokraattinen ehdokaslista: Romppanen Pirjo, Hentunen Kari, Hynninen Marja,
Räsänen Veikko
Laajapohjainen ehdokaslista: Eerola Seppo, Osola Pirjo, Hänninen Eine, Saastamoinen
Marja-Leena, Airaksinen Sini, Torkkeli Antti, Penttilä Joonas
Varajäsenet Kymin seurakunnasta
Sitoutumattomat ehdokaslista: Yläsuutari Kaija, Marjakangas Antero, Jack Jorma, Naski
Heikki
Sosialidemokraattinen ehdokaslista: Vallema Satu, Ylivarvi Merja, Kurttio Arto
Laajapohjainen ehdokaslista: Johansson Anu, Kansonen Jani, Heikkilä Hannu, Eerola Lauri,
Suursoho Soile, Paananen Jani, Pentti Martti, Ojamies Timo, Mikkola Jani, Kujala Seija,
Nygren Janne
Valitut varsinaiset jäsenet Langinkosken seurakunnasta
Sosialidemokraattinen ehdokaslista: Hellgren Pirjo
Sanasta…2014 –ehdokaslista: Lippo Jari, Neiglick Silja, Ilomäki Aimo, Mielonen Ville,
Säämänen Juha, Heino Tapio, Vuorimaa Jari, Pohjantuli Marika
Laajapohjainen ehdokaslista: Harsia Päivi
Varajäsenet Langinkosken seurakunnasta
Sosialidemokraattinen ehdokaslista: Domander Anna-Leena, Nordberg Terttu
Sanasta…2014 –ehdokaslista: Seppänen Kari, Pöllänen Pasi, Hyvättinen Lotta, Ikonen Esa
Laajapohjainen ehdokaslista: Mättö Pekka, Eerola Juho, Van Wonterghem Freddy, Ojanen
Pilvikki, Heikkilä Eija, Rissanen Petri
Päätös:

Merkittiin tiedoksi Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston vaalin tulos vuosille 2017 2018.

36§ Sielunhoidon työalan tehtäväjärjestelyt
Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552
Matti Kontkasen siirryttyä uusiin tehtäviin, tulevat sielunhoidon työalan tehtäväjärjestelyt
mietittäväksi uudelleen. Järjestelytoimikunnan kokouksessa 18.8. toimikunta antoi valtuutuksen valmistella sairaalapapin määräaikaista virantäyttöä. Samoin esitys työalaa johtavasta
työntekijästä tuli antaa seuraavassa kokouksessa.
Asiaa on valmisteltu seuraavasti:
1. Sielunhoidon työalan esimieheksi esitetään Jukka Lopperia. Lopperi on itse ollut kiinnostunut tehtävästä ja antanut suostumuksensa sen hoitamiseen. Lopperin tehtävän vastuu Verkostoista vastaavana on tärkeä, mutta hänen mukaansa aikaa riittää myös sielunhoidon työalan johtamiseen. Työala itse toivoi kokenutta pappia johtoonsa.
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Vs. sairaalapappi Hanna Hietanen on kertonut olevansa käytettävissä määräaikaisena
sairaalapappina vuoden 2017 ajan. Tuomiokapituli on myöntyväinen määräaikaiseen virantäyttöön. Hietanen aloittaa sairaalasielunhoidon erikoistumisopinnot, hänen varsinainen työnantajansa Haminan seurakunta on sitoutunut kustantamaan opinnot loppuun, jos
Hanna palaa Haminan seurakuntaan vuoden 2018 alussa. Keväällä 2017 on aloitettava
keskustelu viran vakinaisesta täyttämisestä, viran tehtävänkuvasta jne.
Vs. perheneuvoja Johanna Tanskaa esitetään siirrettäväksi uuteen seurakuntaan perheneuvojan virkaan. Tanska on toiminut vs. perheneuvojana ja saanut hyvää palautetta asiakkailta ja perheasianneuvottelukeskuksen muilta työntekijöiltä. Hän itse toivoo siirtoa
kappalaisen virasta perheneuvojan virkaan. Viranhoito edellyttää erikoistumisopintoja,
joita hän ei viransijaisena ole voinut aloittaa.

Ehdotus, kirkkoherra:
1. Nimetään Jukka Lopperi sielunhoidon työalan esimieheksi.
2. Esitetään Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille että Hanna Hietanen määrätään määräaikaiseksi sairaalapastoriksi 2.1.2017 - 31.12.2017
3. Siirretään Kymin seurakunnan kappalainen Johanna Tanska perheneuvojan virkaan
1.1.2017 lukien. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 vähimmäispalkan mukaan. Hänen virkansa Kymin seurakunnan kappalaisena on tyhjä ja se lakkautuu vuoden
2017 alussa.
Päätös:

Järjestelytoimikunta päätti:
1. Nimetä Jukka Lopperin sielunhoidon työalan esimieheksi.
2. Esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että Hanna Hietanen määrätään määräaikaiseksi sairaalapastoriksi 2.1.2017 - 31.12.2017. Palkka on vaativuusryhmän 602 vähimmäispalkka 3 121,11 euroa /kk.
3. Siirtää Kymin seurakunnan kappalainen Johanna Tanska perheneuvojan virkaan
1.1.2017 lukien. Viran palkkaus 3 121,11 euroa/kk määräytyy vaativuusryhmän 602 vähimmäispalkan mukaan. Hänen virkansa Kymin seurakunnan kappalaisena on tyhjä ja se
lakkautuu vuoden 2017 alussa.

37§ Määräaikaiset seurakuntapastorit
Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552
Kesän aikana on tapahtunut papiston keskuudessa siirtymisiä toisiin seurakuntiin ja toisiin
tehtäviin. Pastori Outi Apell siirtyi Lappeenrantaan, keskusrekisterin ja yhteisten työalojen
johtaja Matti Kontkanen Lahteen ja kappalainen Johanna Tanskaa esitetään siirrettäväksi
perheneuvojan virkaan. Heidät kaikki kolme oli laskettu papiston vahvuuteen vuotta 2017
ajatellen.
Yhtymän seurakunnissa työskentelee määräaikaisena seurakuntapastorina kolme pappia,
Maarit Maatraiva, Elise Hasanen ja Tapio Suontakanen. Heidän virkamääräyksensä päättyvät 31.12.2016.
Yhteisesti on sovittu, että vuonna 2016 ei avata haettavaksi yhtään virkaa, poikkeuksen tästä
tekevät viestintäpäällikön toimi ja talousjohtajan virka. Vuoden 2017 on tarkoitus laatia seurakuntatyön henkilöstösuunnitelma, jossa otetaan kantaa mm. papiston ja muidenkin hengellistä työtä tekevien määrään uudessa seurakunnassa. Kotka-Kymin seurakunta voi perustaa
tarvitsemansa papinvirat vuoden 2017 aikana. Kuitenkin työvoimaa tarvitaan myös vuonna
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2017 ja tuleva vuosi myös osoittaa, miten uudessa seurakunnassa pappistyövoiman tarve
määrittyy. Tuomiokapituli on suostuvainen vuoden määräaikaisiin virkamääräyksiin. Pastorit Maatraiva, Hasanen ja Suontakanen ovat kiinnostuneita vuoden jatkosta viransijaisuuteen.
Ehdotus kirkkoherra:
Pyydetään Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulia määräämään pastori Maarit Maatraivan,
pastori Elise Hasasen ja pastori Tapio Suontakasen Kotka-Kymin seurakunnan määräaikaisiksi seurakuntapastoreiksi 1.1.2017 - 31.12.2017. Papiston esimies Nina Eskoli ja muut työalojen esimiehet keskustelevat pastoreiden sijoittumisesta työaloille. Kaikkien palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 601 mukaan eikä kenenkään tehtäviin kuulu esimiestehtäviä.
Kirkkoherra tekee viranhaltijapäätöksen seurakuntapastorien palkkauksen määräytymisestä
vaativuusryhmän 601 palkkahinnoittelun sisällä, kun pastoreiden sijoittuminen työaloille ja
tehtävänkuvaukset ovat selvillä.
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

38§ Erityisnuorisotyönohjaajan viransijaisuus
Valmistelija: Kotka-Kymin seurakunnan kasvatustiimin esimies Johanna Nyman
Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen on päätöksellään 5/2016,
16.3.2016 päättänyt palkata nuorisotyönohjaaja Mikko Kirin Kotka-Kymin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyönohjaajan viransijaiseksi 2.5.2016–1.1.2017. Kotka-kymin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyönohjaajan virka siirtyy 1.1.2017 aloittavan Kotka-Kymin seurakunnan viraksi. Erityisnuorisotyönohjaaja Tuula Uusitalon lakisääteinen virkavapaus päättyy
23.5.2017. Asiaa on valmisteltu yhdessä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Marttilan kanssa.
Ehdotus, kirkkoherra:
Esitän, että Kotka-Kymin seurakunnan järjestelytoimikunta päättää jatkaa nuorisotyönohjaaja Mikko Kirin viransijaisuutta 2.1.2017 - 23.5.2017 välisen ajan nykyisin palkkaeduin.
Mikko Kiri on antanut suostumuksensa asiaan.
Päätös:

Järjestelytoimikunta päätti jatkaa nuorisotyönohjaaja Mikko Kirin viransijaisuutta 2.1.2017 23.5.2017 välisen ajan nykyisin palkkaeduin.
Mikko Kiri on antanut suostumuksensa asiaan.

39§ Viestintäpäällikön valitseminen Kotka-Kymin seurakuntayhtymään
Valmistelija, kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552
Yhteinen kirkkoneuvosto 21.9.2016, 110§:
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt avata haettavaksi
viestintäpäällikön toimen. Viestintäpäällikön tehtävät on määritelty tehtävänkuvauksessa
(esityslistan liite 1), palkkaus on vaativuusryhmä 601 mukainen + vaativuuslisä, 2800 e kuukaudessa. Viestintäpäällikön tehtävässä noudatetaan virastotyöaikaa kahden viikon jaksotuksella. Viestintäpäällikkö velvoitetaan tarvittaessa ilta- ja viikonlopputyöhön. Toimi muutetaan viraksi vuoden 2017 alusta kun tehtävä siirtyy Kotka-Kymin seurakuntaan.
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Viranhakuilmoitus (esityslistan liite 2) on julkaistu Kotimaa-lehdessä ja kirkon rekrytointipalvelussa sekä MOL:n sivuilla. Hakuaika päättyi 14.9. klo 15.
Haastattelutyöryhmään valittiin 17.8.2016 YKN:n puheenjohtaja Hannu Marttila, varapuheenjohtaja Kaisa Rönkä, YKN:n edustajana Pirjo Romppanen sekä kirkkoherra Anna-Tiina
Järvinen. Haastattelutyöryhmä haastattelee valitut ehdokkaat 19.9. Työryhmän esitys viestintäpäälliköksi esitellään kokouksessa.
Yhdistelmä virkaa hakeneista toimitetaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen.
Täydennys yhteinen kirkkoneuvosto 21.9.2016:
Viestintäpäällikön toimea/virkaa haki yhteensä 30 henkilöä. Hakuaika päättyi 14.9. klo 15.

Tältä osin nettisivulla olevan pöytäkirjan tekstiä on lyhennetty, koska
haastatteluun kutsutuista usea on toivonut, ettei heidän nimiään julkaista.

Esitys, puheenjohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Kotka-Kymin seurakuntayhtymälle viestintäpäällikön.
Valitaan viestintäpäällikön toimeen Emilia Mänttäri.
Päätös:

Keskustelun jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti viestintäpäällikön toimeen Emilia Mänttärin ja hänen varalleen Eveliina Lauhion.

Viestintäpäällikön toimeen valitun tulee toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan ennen
valinnan vahvistamista.
Järjestelytoimikunta 29.9.2016:
Ehdotus, kirkkoherra:
Järjestelytoimikunta merkitsee tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston 21.9.2016 tekemän valintapäätöksen.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi, että kokouksessaan 21.9.2016 yhteinen kirkkoneuvosto valitsi viestintäpäällikön toimeen Emilia Mänttärin ja hänen varalleen Eveliina Lauhion.
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40§ Kirkon mediasäätiön tukeminen 2017 - 2019 sekä seurakunnan edustajan ja varahenkilön nimeäminen säätiön hallintoneuvostoon
Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on ollut mukana perustamassa Kirkon Mediasäätiötä yhdessä 23 muun seurakunnan/seurakuntayhtymän ja kirkkohallituksen kanssa. Seurakuntayhtymä on tukenut säätiön toimintaa kolmivuotisjaksoilla vuosina 2005 – 2016. Tuen määrä on
ollut 0,10 euroa/jäsen, yhteensä 3701,90 euroa. Tuen avulla on rahoitettu erilaisia ohjelmahankkeita, vuosien 2006 – 2015 aikana Kirkon mediasäätiö on saanut n. 1200 hakemusta ja
tukea on myönnetty yhteensä 262:lle eri ohjelmahankkeelle yhteensä 3,32 miljoonaa euroa.
Pääosa ohjelmahankkeista on ollut erilaisia tv-dokumenttiohjelmia, joita tähän mennessä on
esitetty 64 eri ohjelmaa ja ne ovat saaneet parhaimmillaan yli 800 000 katsojaa. Lisäksi teatterilevityksessä on ollut 7 pitkää elokuvaa tai dokumenttia, säätiön tuella on valmistunut
myös useita radio-ohjelmia, lapsille ja nuorille suunnattuja verkkosivustoja sekä osallistuttu
Tampereen yliopiston viisivuotiseen mediakasvatuksen lahjoitusprofessuuriin ja sen ohjausryhmään. Tuettuja ohjelmia on palkittu kotimaassa ja ulkomailla.
Uuden säätiölain voimaanastumisen myötä Kirkon mediasäätiön valtuuskunta on kevätkokouksessaan 16.5.2016 päättänyt muuttaa valtuuskunnan vuoden 2017 alusta uuden lain mukaiseksi hallintoneuvostoksi. Kirkon mediasäätiö pyytää nimeämään hallintoneuvostoon jäsenen ja hänelle varahenkilön kaudelle 2017 - 2019.
Ehdotus, kirkkoherra:
Jatketaan Kirkon mediasäätiön tukemista aikaisemmalla summalla (0.10 euroa/jäsen). Nimetään hallintoneuvoston jäseneksi Kotka-Kymin seurakunnan viestintäpäällikkö ja varajäseneksi Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherra.
Päätös:

Järjestelytoimikunta päätti jatkaa Kirkon mediasäätiön tukemista aikaisemmalla summalla
(0.10 euroa/jäsen). Nimettiin hallintoneuvoston jäseneksi Kotka-Kymin seurakunnan viestintäpäällikkö ja varajäseneksi Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherra.

41§ Osviitta-lehden kustannussopimus
Valmistelija Osviitta-lehden vt. päätoimittaja, kirkkoherra Hannu Marttila puh. 044 752 9533
Kotka-Kymin seurakunnalla on Painoyhtymä Oy:n kanssa kustannussopimus Osviittalehdestä. Sopimus on päättymässä kuluvan vuoden lopussa. Sopimukseen sisältyy optio yhdestä lisävuodesta.
Valmistelijan ehdotus:
Ehdotan, että Kotka-Kymin seurakunnan järjestelytoimikunta päättää, että 1.1.2017 toimintansa aloittava Kotka-Kymin seurakunta ilmoittaa Painoyhtymä Oy:lle, että se käyttää Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Painoyhtymä Oy:n sopimukseen sisältyvän optiovuoden
seurakuntalehti Osviitan kustantamiseksi vuonna 2017.
Ehdotus, kirkkoherra:
Järjestelytoimikunta päättä valmistelijan ehdotuksen mukaisesti, että 1.1.2017 toimintansa
aloittava Kotka-Kymin seurakunta ilmoittaa Painoyhtymä Oy:lle, että se käyttää KotkaKymin seurakuntayhtymän ja Painoyhtymä Oy:n sopimukseen sisältyvän optiovuoden seurakuntalehti Osviitan kustantamiseksi vuonna 2017.
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Järjestelytoimikunta päätti, että 1.1.2017 toimintansa aloittava Kotka-Kymin seurakunta ilmoittaa Painoyhtymä Oy:lle, että se käyttää Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Painoyhtymä Oy:n sopimukseen sisältyvän optiovuoden seurakuntalehti Osviitan kustantamiseksi
vuonna 2017.

42§ Muita asioita
1. Kokouskutsun mukana lähetetään muistio kirkkohallituksen yliarkkitehdin Antti
Pihkalan ja kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammiston neuvottelukäynnistä 8.6.2016.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

2. Kokouskutsun mukana lähetetään Väestörekisterikeskuksen ilmoitus Kotka-Kymin
seurakunnan numero väestötietojärjestelmässä 1.1.2017 alkaen
Ehdotus, kirkkoherra:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

43§ 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 17.26.

Kaisa Rönkä
Kaisa Rönkä
puheenjohtaja

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kotkassa 5. päivänä lokakuuta 2016
Reino Korhonen
Reino Korhonen

Ville Mielonen
Ville Mielonen
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