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Kokouksessa käsitellyt asiat:
14§ Kokouksen avaus
15§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
16§ Pöytäkirjan tarkastajat
17§ Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle 2017
18§ Talousarvio 2017/Henkilöstökulut
19§ Kotkan seurakuntakeskuksen kehityshanke
20§ Viestintäpäällikön toimen- /viranhaltijan valinta
21§ Kotka-Kymin ja Pyhtään seurakuntien yhteinen talousjohtajan virka
22§ Vaalilautakunnan perustaminen Kotka - Kymin seurakunnalle
23§ Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto
24§ Vs. johtava sairaalapapin Maikki-Liisa Ruhalan vetoomus sairaalasielunhoidon
virkajärjestelyistä
25§ Kotka-Kymin seurakunnan väliaikainen logo
26§ Muita asioita
27§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

14§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

15§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Ehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista
kokouksen työjärjestykseksi.
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Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista
kokouksen työjärjestykseksi siten, että lisättiin: 24§ Vs. johtava sairaalapapin Maikki-Liisa
Ruhalan vetoomus sairaalasielunhoidon virkajärjestelyistä, 25§ Kotka-Kymin seurakunnan
väliaikainenlogo ja 26§ Muita asioita: 2. Henkilörekisterimuutos 1.1.2017 ja 3. Kevan hankeraha.

16§ Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 14 päivän ajan 25.8. - 8.9.2016 toimiston aukioloaikoina.
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Onni Hämäläinen ja Aimo Ilomäki.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Onni Hämäläinen ja Aimo Ilomäki.

17§ Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle 2017
Valmistelija, talouspäällikkö Matti Ilmivalta puh. 040 706 2363
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakuntayhtymän talousarvio viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15.3).
Seurakuntajaon muuttuessa uuden seurakunnan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös talousarvio
ensimmäiseksi varainhoitovuodeksi (KJ 13.9).
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)
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.

TULOSLASKELMA, €
Toimintatuotot
Henkilöstökulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
Kirkollisverotulot
Yhteisövero/valtion
rahoitus
Verotulot
Verotuskulut
Keskusrahastomaksut
Eläkemaksut
Rahoitustuotot/kulut
VUOSIKATE
Poistot
Satunaiset erät

TP 2014

TP 2015

TA 2016

2 185 989
-6 557 570
-3 852 063
-8 223 644
8 964 169

2 418 656
-6 886 721
-3 992 493
-8 460 558
8 903 927

2 278 950
-6 383 070
-3 988 450
-8 092 570
8 500 000

2 400 000
-6 400 000
-3 960 000
-7 960 000
8 750 000

2 400 000
-6 200 000
-3 900 000
-7 700 000
8 600 000

1 015 189
9 979 358
-207 055
-498 780
-109 488

1 023 308
9 927 235
-197 184
-503 604
-110 544

1 066 100
9 566 100
-140 000
-454 200
-363 400

1 066 100
9 816 100
-140 000
-454 200
-363 400

1 066 100
9 666 100
-140000
-460000
-370000

4 292
936 097
-982 152
-1 300

7 700
652 083
-883 235
21 000

7 400
510 220
-901 660
100 000

898 500
-900 000
0

996 100
-900 000
0
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-47 355

-210 152

-291 440

-1 500

96 100

61 167

-130 075

-211 360

60 000

170 000

Talousarvion valmistelua ohjaavia periaatteita:
 Talousarvion valmistelu perustuu vuodelle 2016 ennustettuun toimintakatteeseen 7 960 000 euroa, henkilöstösuunnitelmaan vuodelle 2017 sekä arvioituun kirkollisverokertymään. Vuoden
2016 tammi-toukokuun verotulokehitys oli -1,6 %. Toimintakatteen muutosprosentti ohjaa seurakunnan vastuualueiden talousarvionvalmistelua. Määrärahat tarkastetaan ennen lopullisen talousarvion käsittelyä syksyllä/talvella 2016 verotulokehityksen mukaiseksi.
 Henkilöstösuunnitelma vuosille 2017 - 2018 käsitellään järjestelytoimikunnassa 18.8.
 Strategian painopistealueet vuosille 2017 - 2018 ovat uudistuva, ihmisläheinen seurakuntatyö,
strateginen johtaminen, vakaa talous ja toimintaa tukeva hallinto.
(YKV 11.5.2016, uuden seurakunnan strategia 2017 - 2018)
 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 seurakunta:
o ohjaa toimintaa strategian toteuttamiseen
o kaikkea toimintaa ohjaa uudistuminen, ihmisläheinen seurakuntatyö ja taloudelliset resurssit
huomioiva tekeminen
Talousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan taksojen ja maksujen korotustarve
Investointiohjelman valmistelua ohjaa kiinteistöselvitys ja -ohjelma

Valmisteluaikataulu:
 Toukokuu: järjestelytoimikunta teki päätöksen veroprosentista vuodelle 2017 (1,5 %)
 Elokuu: uudet kustannuspaikat päätetty15.8.2016 mennessä
 Elokuu: alustava investointisuunnitelma vuosille 2017 – 2018 31.8.2016 mennessä
 Syyskuu: virka- ja työsuhteisten palkkojen budjetointi/laskenta
 1.9. - 14.10: Talouspalvelut yhdessä esimiesten kanssa toimittaa aineiston järjestelytoimikunnalle esitettäväksi talousarvioksi ja neuvottelee tarvittaessa kirkkoherran ja järjestelytoimikunnan
tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista eri ehdotuksiin.
 Marraskuu: järjestelytoimikunta käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman ja antaa esityksensä
kirkkovaltuustolle 24.11.2016.
 Budjetin on oltava Kipassa 15.12. mennessä
 Tammikuu 2017: Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman
4.1.2017
 Tammikuu: 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.
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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 kirkkoneuvostolle/kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle talousarvion 2017 laadinnan yhteydessä talouden
ja toiminnan osavuosikatsaukset.

Ehdotus, hallintojohtaja:
Järjestelytoimikunta antaa edellä olevat ohjeet talousarvion 2017 valmisteluun.
Päätös:

Järjestelytoimikunta antoi edellä olevat ohjeet talousarvion 2017 valmisteluun.

18§ Talousarvio 2017/Henkilöstökulut
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494
Kirkkohallituksen päätöksestä:
”1. Kotkan seurakunta, Kymin seurakunta ja Langinkosken seurakunta lakkautetaan 31.12.2016, jolloin Kotka-Kymin seurakuntayhtymä tämän johdosta lakkaa samasta ajankohdasta lukien ja 1.1.2017
lukien perustetaan uusi Kotka-Kymin seurakunta niminen seurakunta, jonka alueena on Kotkan kaupungin alue.
2. Nykyisen Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen siirretään 1.1.2017 perustettavaan
Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherran virkaan. Kotkan ja Langinkosken seurakuntien kirkkoherran
virat lakkautetaan 31.12.2016. Virkojen nykyiset haltijat siirretään 1.1.2017 Kotka-Kymin seurakuntaan perustettaviin kappalaisen virkoihin.
Muista henkilöjärjestelyistä päättää järjestelytoimikunta. Tuomiokapituli antaa siirretylle papille ja
lehtorille viranhoitomääräyksen. Siirretyllä viranhaltijalla ja pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevalla työntekijällä on oikeus saada virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat
edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.”
Henkilöstöjärjestelyjen valmistelua on hyväksytyn viranhaltijaorganisaation mukaisesti jatkettu niin,
että tehtävänkuvaukset ovat järjestelytoimikunnan käsittelyssä syyskuussa. Talousarvoin valmisteluun liittyen järjestelytoimikunnalle esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2017 alustava henkilöstöohjelma henkilöstökulujen budjetointia varten.
Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän vakinaisista viroista ja toimista on avoinna tai määräaikaisesti täytettynä:
- talouspäällikkö
1 virka
- seurakuntapastori
2 virkaa
- kappalainen
1 virka
- johtava sairaalasielunhoitaja
1 virka
- diakonian viranhaltija 1 virka
- hautaustoimen päällikkö
1 virka
- siivooja
1 virka
Järjestelytoimikunta on hyväksynyt viestintäpäällikön toimen/viran perustamisen.
Hallinnon johtamis- ja esimiestyössä hallintojohtajan ja määräaikaisen talouspäällikön virat yhdistyvät 1.1.2017 talousjohtajan viraksi, joka on yhteinen Pyhtään seurakunnan kanssa.
Hautaustoimen päällikön virka muutetaan seurakuntapuutarhurin viraksi, johon siirtyy hautaustoimen
vakinainen työnjohtaja. Määräaikaisena kausityönjohtajana toiminut työnjohtaja vakinaistetaan ottamalla hänet kiinteistö- ja hautaustoimen työnjohtajan virkaan.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Eläkkeelle siirtymisestä on tehty kysely 60- vuotta täyttäneille työntekijöille. Kyselyyn vastasi 20
työntekijää. Vastauksien perusteella vuonna 2017 jää eläkkeelle 3 työntekijää ja vuonna 2018 jää
eläkkeelle 7 työntekijää.
Kiinteistötoimessa on eläköitynyt vuosina 2014 - 2016 yhteensä 9,5 työntekijää. Näistä vapautuneista
tehtävistä on täytetty vakinaisesti 2 - suntion virka ja kiinteistönhoitajan työsuhde. Määräaikaisella
työsopimuksella on tällä hetkellä töissä yksi vahtimestari ja yksi vahtimestari/kiinteistönhoitaja. Lisäksi käytetään tarvittaessa töihin kutsuttavia tuntityöntekijöitä.
Palkkakulujen säästö on ollut täyttämättömien paikkojen osalta n. 130 000 €/a.
Eläkkeelle siirtynee kiinteistötoimen työntekijät:
2014
2015
2016
2017
2018
3
5,5
1
2
3
Kahden seuraavan vuoden aikana 2017 - 2018 kiinteistötoimesta eläköityy kyselyn perusteella ainakin 5 työntekijää. Vuoden 2017 aikana jää eläkkeelle erityisammattimies sekä siivooja ja vuoden
2018 aikana suntio, vahtimestari ja kappelivahtimestari.
Nykyisellä toiminnan määrällä vahtimestarityössä tarvitaan vähintään 16 työntekijää, jotta tehtävät
saadaan hoidettua.
Kiinteistötoimen henkilöstön määrä on pienentynyt merkittävästi parin viime vuoden aikana ja eläkkeelle jäämiset jatkuvat tulevinakin vuosina. Tuleviin eläköitymisiin on varauduttava rekrytoimalla
uudet työntekijät hyvissä ajoin, jotta heidät on perehdytetty tehtäviinsä ennen työntekijävaihdoksia.
Kiinteistöpalvelupäällikön ehdotus järjestelytoimikunnalle:
Ehdotan varattavaksi määrärahaa täyttämättä oleviin kiinteistötoimen vakinaisiin toimiin seuraavasti:
- määräaikainen vahtimestari vakinaistetaan kiinteistönhoitajaksi 1.1.2017 alkaen
- kahden vahtimestarin palkkaamisen määräraha 1.1.2017 alkaen
- yhden vahtimestarin palkka 1.9.2017 alkaen
- kappelivahtimestari/vahtimestarin palkka 1.1.2017 alkaen
Tehtäväjärjestelyjen arvioitu nettovaikutus on noin - 150 000 euroa, henkilöstökulujan vähentävät lisäksi lomarahaleikkaukset noin 90 000 euroa.

Ehdotus, hallintojohtaja:
Järjestelytoimikunta päättää varata määrärahat viestintäpäällikön ja talousjohtajan viran
palkkausmenoihin.
Järjestelytoimikunta päättää olla varaamatta määrärahaa 2 seurakuntapastorin, 1 kappalaisen,
1 diakonian viranhaltijan, hautaustoimen päällikön, siivoojan, talouspäällikön ja hallintojohtajan virkojen palkkausmenoihin.
Järjestelytoimikunta päättää varata määrärahan seurakuntapuutarhurin viran ja kiinteistö- ja
hautaustoimen työnjohtajan viran palkkausmenoihin. Virat täytetään tehtäväjärjestelyjen yhteydessä seurakuntayhtymän nykyisillä työntekijöillä.
Järjestelytoimikunta päättää varata määrärahat kiinteistöpalvelupäällikön esityksen perusteella seuraavasti:
- määräaikainen vahtimestari vakinaistetaan kiinteistönhoitajaksi 1.1.2017 alkaen
- kahden vahtimestarin palkkaamisen määräraha 1.1.2017 alkaen
- yhden vahtimestarin palkka 1.9.2017 alkaen
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kappelivahtimestari/vahtimestarin palkka 1.1.2017 alkaen.

Järjestelytoimikunta päätti:
- varata määrärahat viestintäpäällikön ja talousjohtajan viran palkkausmenoihin
-

olla varaamatta määrärahaa 2 seurakuntapastorin, 1 kappalaisen, 1 diakonian viranhaltijan, hautaustoimen päällikön, siivoojan, talouspäällikön ja hallintojohtajan virkojen
palkkausmenoihin

-

varata määrärahan seurakuntapuutarhurin viran ja kiinteistö- ja hautaustoimen työnjohtajan viran palkkausmenoihin. Virat täytetään tehtäväjärjestelyjen yhteydessä seurakuntayhtymän nykyisillä työntekijöillä.

-

varata määrärahat kiinteistöpalvelupäällikön esityksen perusteella seuraavasti:
o määräaikainen vahtimestari vakinaistetaan kiinteistönhoitajaksi 1.1.2017 alkaen
o kahden vahtimestarin palkkaamisen määräraha 1.1.2017 alkaen
o yhden vahtimestarin palkka 1.9.2017 alkaen
o kappelivahtimestari/vahtimestarin palkka 1.1.2017 alkaen.

19§ Kotkan seurakuntakeskuksen kehityshanke
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494
Yhteinen kirkkovaltuusto 20.5.2015:
Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että Kotkan kaupungille jätetään
kaavoitushakemus asemakaavamuutoksesta. Valmistelevan työryhmän perusteluissa
on esitetty uudisrakentamisen vaihtoehdolle enemmän puoltavia perusteita kuin täydentämisrakentamisen vaihtoehdolle. Siksi kaavoituksen lähtökohtana voidaan käyttää
uudisrakentamisen vaihtoehdon mukaisia linjauksia (Playa Arkkitehdit Oy:n luonnos).
Kaavoituksessa tulee pyrkiä lopputulokseen, joka mahdollistaa hankkeen toteuttamisen seurakuntatoiminnan tarpeet, seurakuntayhtymän talouden ja rahoituksen mahdollisuudet huomioiden.

Asemakaavanmuutoksen laatiminen sisältyy kaupunkisuunnittelun ajankohtaiseen kaavoitusohjelmaan. Luonnoksen valmistelua ei ole aloitettu, koska valmistelan työryhmä esittää hankkeen yhteistyökumppanin valintaa ja kumppanin kanssa yhdessä tehtävää hankkeen sisällön tarkentumista. Valinta tehdään yhdessä Kotkan kaupungin kanssa. Asemakaavan muutoksen arvioidaan valmistuvan
vuoden 2017 loppuun mennessä.
Yhteistyökumppanin valittaisiin kilpailutuksen perusteella. Tarjouspyyntö toimitetaan kokouskutsun
mukana.
Tarjouspyynnön tarkoitus
Seurakuntayhtymän tarkoitus on hakea tontin kehittämiseen ja toteuttamiseen kumppani sekä neuvotella toteutusmalli, joka luo taloudelliset edellytykset seurakuntakeskuksen rakentamiselle. Menettelyllä halutaan:
 varmistaa suunnitelmien toiminnallinen, tekninen ja taloudellinen toteutettavuus
 taata toteutuksen korkea arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen laatu
 rakennuttaa seurakuntakeskukselle toimivat uudet tilat
Tavoitteena on laatia valittavan yhteistyökumppanin kanssa esisopimus tontin toteuttamisesta. Esisopimuksen vahvistaa kirkkohallitus. Lopullinen toteuttamissopimus tontin toteuttamisesta, rakennusPöytäkirjan tarkastusmerkintä
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oikeuden myynnistä, velvoitteiden jaosta ym. pyritään valmistelemaan niin, että se voisi tulla voimaan vastaavan asemakaavanmuutoksen saatua lainvoiman. Kehittämiskumppanilla on mahdollisuus
vaikuttaa hankkeen ja laadittavan asemakaavan sisältöön.
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.8.2016:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kotkan seurakuntakeskuksen kehityshankkeen yhteistyökumppanin valinnan valmistelun syksyn 2016 aikana toteuttavalla kilpailutukselle.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy tarjouspyynnön.
Asian käsittely:
Käydyn keskustelun kuluessa hallintojohtaja täydensi ehdotustaan esittäen, että kilpailutuksessa sovelletaan Hankintalain neuvottelumenettelyä.
Käydyn keskustelun aikana jäsen Ville Mielonen teki Seppo Eerolan kannattaman esityksen, että yhteinen kirkkoneuvosto palauttaa Kotkan seurakuntakeskuksen kehityshankkeen jatkovalmisteluun,
jossa tulee: selvittää seurakunnan tilantarve myös 1.1.2017 jälkeen; selvittää seurakunnan kannalta
vaikutukset eri vaihtoehdoista rakennuttamisvastuun jakamisessa; selvittää kiinteistön yhtiöittämisen
mahdollisuus ja kiinteistön ja rakennusten tilojen omistuksen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset seurakunnan kannalta.
Koska yhteinen kirkkoneuvosto ei ollut asiassa yksimielinen, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen. Äänestyksessä annettiin päätösehdotuksen puolesta 7 ääntä (Kaisa Rönkä, Pirjo Romppanen, Silja Neiglick, Jukka Lemmetyinen, Risto Hokkanen, Reino Korhonen, Hannu Marttila) ja Ville Mielosen esityksen puolesta 3 ääntä (Marja-Leena Saastamoinen, Ville Mielonen, Seppo
Eerola).
Päätös:

Puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen hyväksyä äänestyksen jälkeen Kotkan
seurakuntakeskuksen kehityshankkeen yhteistyökumppanin valinnan valmistelun syksyn 2016 aikana
toteuttavalla kilpailutukselle.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi tarjouspyynnön ja päätti, että valmistelussa sovelletaan
Hankintalain neuvottelumenettelyä.

Järjestelytoimikunta 18.8.2016:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Merkitään yhteisen kirkkoneuvoston päätös tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin yhteisen kirkkoneuvoston päätös tiedoksi.

20§ Viestintäpäällikön toimen- /viranhaltijan valinta
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494
Yhteinen kirkkoneuvosto ja järjestelytoimikunta ovat hyväksyneet seuraavat periaatteet viestintäpäällikön tehtävien hoidosta ja toimen / viran täyttämisestä:
 Tehtäväkuvauksen ja kelpoisuusehdot
 Viran palkkaus on 2 800 euroa (vtr 601:n vähimmäispalkka + vaativuusosa).
 Tehtävä julistetaan haettavaksi kesän 2016 aikana. Toimi muutetaan Kotka-Kymin seurakunnan viraksi syksyn tehtäväjärjestelyissä ja työntekijä siirtyy uuteen seurakuntaan
vanhana työntekijänä.
 viestintäpäällikön tehtävässä noudatetaan virastotyöaikaa kahden viikon jaksotuksella.
Viestintäpäällikkö velvoitetaan tarvittaessa ilta- ja viikonlopputyöhön.
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Viranhakuilmoitus toimitetaan kokouskutsun yhteydessä. Hakuaika päättyy 14.9.2016.

Ehdotus, kirkkoherra:
Järjestelytoimikunta nimeää edustajansa vaalia valmistelevaan työryhmään.
Päätös:

Viestintäpäällikön valintaan valmistelevaan työryhmään valittiin Kaisa Rönkä, Hannu Marttila ja Anna-Tiina Järvinen. Yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi työryhmään on valittu
Pirjo Romppanen.

21§ Kotka-Kymin ja Pyhtään seurakuntien yhteinen talousjohtajan virka
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494
Järjestelytoimikunta päätti 9.6.2016 esittää Pyhtään seurakunnalle, että Kotka - Kymin seurakuntaan perustetaan talousjohtajan virka, joka on yhteinen Pyhtään seurakunnan kanssa. Viranhaltijan töiden jakaantumisesta sovitaan erikseen, Pyhtään seurakunnan osuus on vuoden 2016 kokemuksien perusteella enintään nykyinen 20 prosenttia.
Hallintojohtaja Jorma Korpela jää vuosilomalle tammikuussa 2017 ja eläkkeelle 1.4.2017 KotkaKymin seurakunnan ko. virasta.
Kokouskutsun mukana lähetään ehdotus viran tehtävänkuvauksesta, viran johtosäännöstä ja viranhakuilmoituksesta.

Ehdotus, kirkkoherra:
Järjestelytoimikunta päättää:
- vahvistaa Kotka-Kymin ja Pyhtään seurakuntien yhteisen talousjohtajan viran johtosäännön ja tehtävänkuvauksen
- julistaa viran haettavaksi ja nimetä edustajat talousjohtajan valintaa valmistelevaan työryhmään. Päätetään kutsua työryhmään kirkkoherra Marjo Kujala.
Päätös:

Järjestelytoimikunta päätti:
- vahvistaa Kotka-Kymin ja Pyhtään seurakuntien yhteisen talousjohtajan viran johtosäännön ja tehtävänkuvauksen
- julistaa viran haettavaksi. Talousjohtajan valintaa valmistelevaan työryhmään nimettiin
Kaisa Rönkä, Heikki J. Oksanen ja Anna-Tiina Järvinen. Päätettiin kutsua työryhmään
Pyhtään seurakunnan kirkkoherra Marjo Kujala.

22§ Vaalilautakunnan perustaminen Kotka-Kymin seurakunnalle
Valmistelija, kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, puh. 044 752 9552
Seurakuntarakenteen muuttuessa tuomiokapituli asettaa järjestelytoimikunnan hoitamaan ja valmistelemaan uuden seurakunnan asioita. Yhtenä järjestelytoimikunnan tehtävänä on valita vaalilautakunta toimittamaan uuden seurakunnan seurakuntavaalit kirkkovaltuuston nimeämistä varten.
KJ 13:8
” Järjestelytoimikunnan tulee siihen saakka, kun seurakunnalla on kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto, edustaa seurakuntaa ja huolehtia hallinnon järjestämisestä uudessa seurakunnassa.
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Järjestelytoimikunnan asiana on
1) valita kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettu vaalilautakunta ja sen puheenjohtaja
huolehtimaan seurakuntavaalien valmistelemisesta ja toimittamisesta, sekä päättää äänestyspaikoista;”
Kirkkolain 23 luvun 10 § 1 ja 3 mom:
”Kun kesken vaalikauden tapahtuu seurakuntajaotuksen muutos, seurakunta liittyy seurakuntayhtymään tai eroaa siitä taikka seurakuntayhtymä puretaan, kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkovaltuusto ja
seurakuntaneuvosto muodostetaan edellisen vaalin tuloksen perusteella.

Tämän perusteella Kotka-Kymin seurakunnalle tulee valita uusi kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston muodostetaan edellisen vaalin tuloksen perusteella, ns. paperivaalina. Kirkkovaltuuston koko
määräytyy seuraavasti:
Jos seurakunta yhdistetään toiseen seurakuntaan, kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenten
paikat jaetaan seurakuntien kesken siten kuin 11 luvun 7 §:n 2 momentissa säädetään.”
KL 11 luvun 7 §:n 2 mom:
”Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa tai, jos seurakuntia on
enemmän kuin kaksikymmentä, yksi paikka. Muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa.”
KJ 8 luvun 1 §:
”Kirkkovaltuustoon valitaan jäseniä seurakunnan väkiluvun ollessa
1 000 tai vähemmän
11,
1 001 - 4 000
15,
4 001 - 7 000
19,
7 001 - 10 000
23,
10 001 - 20 000
27,
20 001 - 50 000
33 ja
yli 50 000
39.”

Kotkan seurakunnan edustajien määrä on 2+6, yhteensä 8 edustajaa, Kymin seurakunnan edustajien määrä on 2+13, yhteensä 15 edustajaa ja Langinkosken seurakuntien edustajien määrä on
2+8, yhteensä 10 edustajaa. Yhteenlaskettu määrä on 33 edustajaa.
Tulos muodostetaan seuraavien pykälien ohjeiden mukaisesti.
KVJ 54 §
” Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston muodostaminen vaaleja toimittamatta
Kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkovaltuusto ja seurakuntaneuvosto muodostetaan kirkkolain 23 luvun
10 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa uusia vaaleja toimittamatta edellisten vaalien tuloksen
perusteella seuraavasti:
1) kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkovaltuusto edellisten vaalien kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston ehdokaslistojen perusteella;
Vaalilautakunta tai vaalilautakunnat tekevät 1 momentissa tarkoitetun muodostamispäätöksen ja ilmoittavat siitä siten kuin 52 §:ssä säädetään.”
KVJ 50 §
”Äänestyksen tulos lasketaan erikseen kirkkovaltuuston jäsenten, yhteiseen kirkkovaltuustoon kustakin seurakunnasta valittavien jäsenten ja seurakuntaneuvoston jäsenten vaalissa. Tuloksen määräämiseksi kirjoitetaan eri ehdokaslistoilla olevien ehdokkaiden nimet heidän saamiensa vertauslukujen osoittamaan järjestykseen. Kunkin kohdalle merkitään myös hänen vertauslukunsa. Valituksi
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tulee kussakin vaalissa tämän nimisarjan alusta niin monta ehdokasta, kuin siinä vaalissa on jäseniä
valittava.
Ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan
valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.”

Kotka-Kymin seurakunnassa kirkkovaltuuston jäsenmäärä on 33. Paikat jaetaan samalla tavalla
kuin aikaisemmin yhteisessä kirkkovaltuustossa, eli jokaiselle seurakunnalle kaksi paikkaa ja loput 27 väkilukuun suhteutettuna (Kotka 8 paikkaa, Kymi 15 paikkaa, Langinkoski 10 paikkaa).
Uudet kirkkovaltuuston jäsenet tulevat yhteisen kirkkovaltuuston vaalin perusteella nimisarjasta
vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä, sen mukaan kuinka monta paikkaa kullekin seurakunnalle tulee.
Paperivaalit toimittaa järjestelytoimikunnan asettama vaalilautakunta.

Ehdotus:

Järjestelytoimikunta nimeää vaalilautakunnan toimittamaan kirkkovaltuuston jäsenten vaalin. Järjestelytoimikunta nimeää vaalilautakunnalle puheenjohtajan. Vaalilautakunta toteaa
vaalin tuloksen järjestelytoimikunnan kokouksessa 29.9.2016.

Päätös:

Vaalilautakuntaan nimettiin Anna-Tiina Järvinen, Aimo Ilomäki, Eine Hänninen ja Reino
Korhonen. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin Anna-Tiina Järvinen ja sihteerinä
toimii Anne-Maarit Helle. Vaalilautakunta toteaa vaalin tuloksen järjestelytoimikunnan kokouksessa 29.9.2016.

23§ Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto
Valmistelija, kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513
Kiinteistöpalvelupäällikön ehdotus:
”Kiinteistö- ja hautaustoimen tehtävät organisoidaan uudelleen viiteen toimintaryhmään. Kiinteistönhuollon toimintaryhmän vakinaiseen lähiesimiestehtävään siirtyy hautaustoimen kausityönjohtaja
Nina Salmelainen.
Tehtävien uudelleen organisoinnin yhteydessä käydyissä keskusteluissa Nina Salmelaisen kanssa todettiin lisäkoulutustarve mm. kiinteistönhuollon palvelukokonaisuuksien organisointiin ja laadun
varmistukseen sekä kiinteistöautomaation säätöön ja ohjaukseen.
Tarvittavan osaamisen hankkiminen on mahdollista suorittamalla Edupolin järjestämä kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto. Em. tutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksena monimuotoopetuksena työn ohella. Koulutus alkaa 15.9.2016 ja kestää n. 1,5 vuotta.
Esitän, että Nina Salmelainen suorittaa työn ohella kiinteistöpalveluiden erikoisammattitutkinnon
Edupolissa 15.9.2016 alkavassa koulutuksessa.”
Insinööri Nina Salmelainen on vuodesta 2013 alkaen ollut vuosittain hautaustoimen kausityönjohtajana. Nykyinen työsuhde päättyy 31.12.2016. Rakenneuudistukseen liittyvissä tehtäväjärjestelyissä
on lähtökohtana ollut kiinteistötoimen ja hautaustoimen kokonaisvaltainen suunnittelu ja kehittäminen. Kokonaisuudesta vastaa kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen vastuuhenkilönä on seurakuntapuutarhuri kiinteistöpäällikön alaisuudessa. Työnjohtaja vastaa tehtäväkuvauksen mukaisesti lähiesimiestehtävistä sekä hautaustoimen että kiinteistönhuollon tehtävissä.

Ehdotus, hallintojohtaja
Järjestelytoimikunta päättää ottaa vakinaiseen työjohtajan työsuhteiseen toimeen insinööri
Nina Salmelaisen 1.1.2017 alkaen.
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Järjestelytoimikunta hyväksyy Nina Salmelaisen osallistumisen kiinteistöpalveluiden erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutukseen.
Päätös:

Järjestelytoimikunta päätti ottaa vakinaiseen työjohtajan työsuhteiseen toimeen insinööri
Nina Salmelaisen 1.1.2017 alkaen.
Järjestelytoimikunta hyväksyi Nina Salmelaisen osallistumisen kiinteistöpalveluiden erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutukseen.

24§ Vs. johtava sairaalapapin Maikki-Liisa Ruhalan vetoomus sairaalasielunhoidon virkajärjestelyistä
Valmistelija, kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552
Asia: Liitteenä toimitetaan vs. johtava sairaalapapin Maikki-Liisa Ruhalan vetoomus toisen sairaalapapin viran täyttämisestä. Asia liittyy Kotka-Kymin seurakunnan sielunhoidon tiimin virkajärjestelyihin ja siksi se käsitellään järjestelytoimikunnassa. Johtavan sairaalapapin virka on täytettynä sijaisjärjestelyin ja seurakuntarakenteen muuttumisen myötä kaikkia sijaisjärjestelyin hoidettuja virkoja ja
niiden täyttämistä tarkastellaan uuden organisaation näkökulmasta.
Vs. johtava sairaalapastori esittää vetoomuksessaan, että Kotka-Kymin seurakunnassa säilytetään
kaksi sairaalasielunhoitajan virkaa. Liitteistä selviää, että asiaa on käsitelty sielunhoidon tiimissä.
Myös Carean lääkärit puoltavat asiaa. Samoin sielunhoidon tiimi esittää Matti Kontkasen siirtämistä
johtavan sairaalapapin virkaan.

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi. Todetaan, että Kotka-Kymin seurakunnan sielunhoidon tiimin tehtäväjärjestelyjen osalta valmistelua jatketaan. Valmistelussa on huomioitava seurakuntayhtymän
yhteisten työalojen johtajan irtisanoutumisen vaikutukset sielunhoidon tiimin tehtäväjärjestelyihin.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että Kotka-Kymin seurakunnan sielunhoidon tiimin tehtäväjärjestelyjen osalta valmistelua jatketaan. Valmistelussa on huomioitava seurakuntayhtymän
yhteisten työalojen johtajan irtisanoutumisen vaikutukset sielunhoidon tiimin tehtäväjärjestelyihin.

25 § Kotka-Kymin seurakunnan väliaikainen logo
Valmistelija, hallinjohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494
Graafisen ilmeen valmistelussa on lähtökohdaksi otettu, että Kotka-Kymin seurakunta käyttäisi alkuvaiheessa nykyistä seurakuntayhtymän logoa muokattuna. Yhteisten työalojen johtaja on ollut yhteydessä graafisen ilmeen tekijän oikeudet omaavaan graafikko Anni Savolaiseen, joka on suullisesti antanut luvan muokata graafista ilmettä.
Kotka-Kymin seurakunnan väliaikainen logo esitellään kokouksessa.

Ehdotus, hallintojohtaja:
Järjestelytoimikunta hyväksyy Kotka-Kymin seurakunnan väliaikaiseksi logoksi KotkaKymin seurakuntayhtymän logon muokattuna.
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Järjestelytoimikunta hyväksyi Kotka-Kymin seurakunnan väliaikaiseksi logoksi KotkaKymin seurakuntayhtymän logon muokattuna.

26§ Muita asioita
1. Käydään periaatekeskustelu kirkkoneuvoston ohjesäännön delegoinnin periaatteista.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

2. Henkilörekisterimuutos 1.1.2017
Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Asian valmistelua jatketaan seuraavaan kokoukseen.

3. Kevan hankeraha
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

4. Kotkan kirkon kosteusvauriot
Päätös:

Päätettiin käsitellä kirkkohallituksen arkkitehdin Antti Pihkalan katselmuksista
Kotkan ja Kymin kirkoissa ja Laajakosken kappelissa kirjoitettu muistio seuraavassa kokouksessa.

27§ 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 18.20.
Kaisa Rönkä
Kaisa Rönkä
puheenjohtaja

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kotkassa 24. päivänä elokuuta 2016
Onni Hämäläinen
Onni Hämäläinen

Aimo Ilomäki
Aimo Ilomäki
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