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1 § Kokouksen avaus
KJ 8 luku 5§:
”Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikko ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Jos asia on kiireellinen ei tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos jotakin asiaa ei ole saatu käsitellyksi kokouksessa ja se on päätetty siirtää käsiteltäväksi jatkokokouksessa, ei tähän tarvitse antaa eri kutsua.”
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen avaa valtuutettu Kaija Yläsuutari.
Päätös:

Vt. kirkkoherra Anna-Tiina Järvisen pitämän alkuhartauden ja kirkkoherra Jukka Lopperin pitämän yhtymän hallintokatsauksen jälkeen puheenjohtaja Kaija Yläsuutari avasi
kokouksen. Kokouksesta annettu kuulutus on lähetetty jäsenille kokousasiakirjojen mukana:
”Kuulutus
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona
28.1.2015 Langinkosken kirkon Toivonsalissa kello 18.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 § Kokouksen avaus
2 § Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
3 § Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
4 § Pöytäkirjan tarkastus
5 § Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2015 ja
2016
6 § Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys
7 § Suhteellisten vaalien vaalilautakunta
8 § Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2015 ja 2016
9 § Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten (8) valinta vuosille 2015 ja 2016
10 § Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten (8) henkilökohtaisten
varajäsenten valinta vuosille 2015 ja 2016
11 § Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan vaali vuosiksi 2015 - 2018
12 § Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan edustaja 2015 - 2018
13 § Muut mahdolliset asiat
14 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakuntayhtymän hallinto- ja kiinteistötoimistossa 30 päivän ajan 5.2. - 9.3.2015 toimiston aukioloaikana.
Kotkassa 15. päivänä tammikuuta 2015
Hannu Marttila
Hannu Marttila
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja”
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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2 § Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Valtuutettu Mikko Hauhia toimii kanttorina Kymin seurakunnassa ajalla 7. - 31.1.2015,
joten hän on esteellinen hoitamaan luottamustointaan ko. aikana. KL 8 luku 4§: ”Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos seurakunta tai seurakuntayhtymä ottaa hänet väliaikaisesti enintään kuuden kuukauden palvelussuhteeseen. Sen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.”
Tästä kokouksesta ovat vapautusta anoneet seuraavat jäsenet: Pirkko Leskinen, Pekka
Mättö, Marika Pohjantuli, Isabelle Pekonen, Jari Vuorimaa, Anne Koivunen ja Pirjo
Romppanen.
Kutsutuista varajäsenistä vapautusta ovat anoneet: Pasi Pöllänen ja Juho Eerola.
Ehdotus:

1. Myönnetään tästä kokouksesta anotut vapautukset.
2. Todetaan nimenhuudolla kokouksessa läsnä olevat valtuutetut.

Päätös:

1. Vapautukset myönnettiin ja tilalle kutsuttiin: Timo Vornanen, Freddy Van Wonterghem, Lotta Hyvättinen, Antero Marjakangas, Esa Ikonen ja Merja Ylivarvi.
Anne Koivusen tilalle ei listalla ollut varajäsentä kutsua kokoukseen.
2. Suoritetun nimenhuudon jälkeen todettiin neljästäkymmenestä yhteisen kirkkovaltuuston jäsenestä olevan paikalla 39.

3 § Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
Ehdotus:

Todettaneen yhteisen kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Todettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 4. päivänä helmikuuta 2015 kello 15.00 mennessä KotkaKymin seurakuntayhtymän hallinto- ja kiinteistötoimistossa (Mariankatu 14 E, 48100
Kotka).
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 30 päivän ajan 5.2. - 9.3.2015 toimiston aukioloaikana.
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Onni Hämäläinen ja Päivi Harsia.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Onni Hämäläinen ja Tapio Heino.

5 § Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2015 ja
2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.12.2014, 174§:
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2§: ”Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.”
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015 ja 2016.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteinen kirkkovaltuusto 28.1.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi yhteisen
kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015 ja 2016.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Heikki J. Oksanen Kymin seurakunnasta ja varapuheenjohtajaksi Aimo Ilomäki
Langinkosken seurakunnasta vuosiksi 2015 ja 2016.

6 § Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys
Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 §:n nojalla itselleen työjärjestyksen 19.1.2011. Työjärjestyksessä on tarkemmat määräykset kirkkovaltuuston työskentelystä, sen lisäksi on huomioitu, mitä kirkkolaissa säädetään ja sen nojalla kirkkojärjestyksessä ja
kirkon vaalijärjestyksessä määrätään.
”Kirkkolaissa sekä erityisesti kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä on säännelty aiempaa tarkemmin hallintoelinten koollekutsuminen, asioiden käsittelymenettely ja vaalien toimittaminen. Työjärjestyksessä ei siten ole syytä toistaa näitä perussäännöksinä noudatettavia säännöksiä. Kun työjärjestykseen otettavista täydentävistä määräyksistä pelkästään muodostuisi liian
hajanainen, on mallityöjärjestys laadittu siten, että varsinaisten työjärjestyksen omien määräysten
kohdalle on otettu siinä käsiteltävää asiaa koskevat kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännökset. Näin työjärjestys muodostaa yhden kokonaisuuden kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja jäsenten tueksi ilman että normaalitapauksessa on tutkittava erikseen em. säädöksiä. Tällaista tarvetta saattaa ilmetä lähinnä silloin kun kirkkovaltuusto toimittaa suhteelliset vaalit. Käytännössä tällaiset vaalit valtuustotasolla ovat kuitenkin harvinaisia. Muutoksena on myös
otettava huomioon, että suhteellisessa vaalissa voidaan äänestää ainoastaan ehdokaslistalla olevaa
ehdokasta.”
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.12.2014, 175§:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteinen kirkkovaltuusto 28.1.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle sen työjärjestyksen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys.

7 § Suhteellisten vaalien vaalilautakunta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n perusteella valtuusto asettaa ensimmäisessä kokouksessaan suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valitaan
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kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.12.2014, 176§:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaalin.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteinen kirkkovaltuusto 28.1.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaalin.

Päätös:

Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Antti Torkkeli,
Antero Kekkonen ja Pirjo Hellgren. Varajäseniksi valittiin samassa järjestyksessä
Jukka Lemmetyinen, Topias Kotiniemi ja Jari Lippo.

8 § Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2015 ja 2016
Kirkkojärjestyksen 10 luvun 10§: ”Yhteisen kirkkoneuvoston jäseninä ovat tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja ja yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä vähintään 5 ja enintään 15 muuta
jäsentä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään. Kirkkoherraa lukuun ottamatta kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita saman seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen noudattamista ja laillisuutta valvoo sen puheenjohtaja, jollei ohje- tai johtosäännössä ole toisin määrätty.”
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 1§:n mukaan
yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä. Ohjesääntö määrittää lisäksi, että yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan
yhteisessä kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt vuosiksi 2015 ja 2016 yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi Kotkan seurakunnan kirkkoherran Hannu Marttilan.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.12.2014, 177§:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteinen kirkkovaltuusto 28.1.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Kaisa Röngän Kotkan seurakunnasta vuosiksi 2015 - 2016.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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9 § Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten (8) valinta vuosille 2015 ja 2016
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaalin perusteet on esitelty varapuheenjohtajan valintaa käsittelevässä pykälässä.
Vaalissa on lisäksi otettava huomioon Kirkkolain 25 luku 10a§: ”Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä
muuta johdu.”
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.12.2014, 178§:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi yhteisen
kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten (8) vaalin vuosiksi 2015 - 2016.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteinen kirkkovaltuusto 28.1.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi yhteisen
kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten (8) vaalin vuosiksi 2015 - 2016.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti yhteiseen kirkkoneuvostoon seuraavat
kahdeksan (8) varsinaista jäsentä vuosiksi 2015 - 2016:
Kotkan seurakunnasta:
Reino Korhonen
Riku Pirinen
Kymin seurakunnasta:
Jukka Lemmetyinen
Pirjo Romppanen
Seppo Eerola
Anita Jantunen
Langinkosken seurakunnasta:
Ville Mielonen
Päivi Harsia.

10 § Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten (8) henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosille 2015 ja 2016
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 §: Kun edellä 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, on eri vaalilla valittava henkilökohtaiset varajäsenet.
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.12.2014, 179§:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2015 - 2016.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteinen kirkkovaltuusto 28.1.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2015
- 2016.
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Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jouko Koivukosken Kotkan seurakunnasta sekä
yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi 2015 - 2016:
Varsinainen jäsen
henkilökohtainen varajäsen:
Kotkan seurakunnasta:
Reino Korhonen
Timo Vornanen
Riku Pirinen
Risto Hokkanen
Kymin seurakunnasta:
Jukka Lemmetyinen
Isabelle Pekonen
Pirjo Romppanen
Veikko Räsänen
Seppo Eerola
Joonas Penttilä
Anita Jantunen
Sini Airaksinen
Langinkosken seurakunnasta:
Ville Mielonen
Kari Seppänen
Päivi Harsia
Silja Neiglick.

11 § Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan vaali vuosiksi 2015 - 2018
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 21§:ssä on todettu, että sen alaisuudessa toimii
kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta, jonka toimintaa määrittää yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä johtosääntö.
Johtosäännön 2§:
Johtokunnan, joka on yhteisen kirkkoneuvoston alainen, yhteinen kirkkovaltuusto asettaa
toimikautensa ajaksi. Kullekin jäsenelle yhteinen kirkkovaltuusto valitsee henkilökohtaisen varajäsenen.
Johtokuntaan kuuluvat yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat kaksi edustajaa kustakin jäsenseurakunnasta ja yhteisen kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsema edustaja.
Johtokunnan kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus seurakuntien kirkkoherroilla ja
seurakuntayhtymän hallintojohtajalla ja talousjohtajalla.
Johtokunnan puheenjohtajan valitsee yhteinen kirkkovaltuusto. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kokouksen sihteerinä toimii hallinto- ja taloustoimiston
toimistosihteeri.
Puheenjohtaja voi kutsua myös muita alan asiantuntijoita johtokunnan kokoukseen tietyn
asian käsittelyä varten.
Oman toimi- ja vastuualueensa asiat esittelee hallintojohtaja, toimistopäällikkö, kiinteistöpäällikkö ja hautaustoimenpäällikkö.
Vaalissa on lisäksi otettava huomioon Kirkkolain 25 luku 10a§: Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä
muuta johdu.
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.12.2014, 180§:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteisen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että toimittaisi kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnan jäsenten vaalin ja toimittaisi johtokunnan puheenjohtajan vaalin.
Samalla esitetään, että yhteinen kirkkovaltuuston toimittaisi varsinaisten jäsen henkilökohtaisten
varajäsenten vaalin.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Yhteinen kirkkovaltuusto 28.1.2015:
Ehdotus:

Yhteisen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että toimittaisi kiinteistöja hautaustoimen johtokunnan jäsenten vaalin ja toimittaisi johtokunnan puheenjohtajan
vaalin.
Samalla esitetään, että yhteinen kirkkovaltuuston toimittaisi varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2015 - 2018:
Varsinainen jäsen
henkilökohtainen varajäsen:
Kotka seurakunnasta:
Topias Kotiniemi
Heli Paasi
Onni Hämäläinen
Mikko Hauhia
Kymin seurakunnasta:
Eine Hänninen
Marja-Leena Saastamoinen
Kari Hentunen
Marja Hynninen
Langinkosken seurakunnasta:
Ville Mielonen
Jari Vuorimaa
Juha Säämänen
Aimo Ilomäki.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Ville Mielosen johtokunnan puheenjohtajaksi.

12 § Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan edustaja 2015 - 2018
Valmistelija, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Marttila puh. 044 752 9533
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä kuuluu Kouvolan IT-aluekeskukseen. Aluekeskuksen
johtosäännön mukaan aluekeskuksen johtokuntaan valitsevat alueen neljä suurinta seurakuntataloutta (Kouvola, Mikkeli, Lappeenranta ja Kotka-Kymi) yhden edustajan, ja muut
pienemmät seurakunnat neljä seurakuntaa vuorollaan yhden edustajan neljäksi vuodeksi
kerrallaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto on valinnut Kotka-Kymin seurakuntayhtymän edustajaksi
Kouvolan IT-aluekeskukseen vuosille 2011 - 2014 yhteisten työalojen ja keskusrekisterin
johtaja Matti Kontkasen ja varalle hallintojohtaja Jorma Korpelan.
Seuraavan nelivuotiskauden edustajien valintaa on valmisteltu johtoryhmässä 9.10.2014.
Se ehdottaa, että Kotka-Kymin seurakuntayhtymän edustajiksi Kouvolan ITaluekeskuksen johtokuntaan kaudelle 2015 – 2018 valittaisiin yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen ja varalle talouspäällikkö Virpi Hernesaho.
Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2014, 143§:
Ehdotus, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita Kotka-Kymin seurakuntayhtymän edustajaksi Kouvolan
IT-aluekeskuksen johtokuntaan kaudelle 2015 - 2018 yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkasen ja varalle talouspäällikkö Virpi Hernesahon.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita Kotka-Kymin seurakuntayhtymän edustajaksi Kouvolan
IT-aluekeskuksen johtokuntaan kaudella 2015 - 2018 yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkasen ja varalle talouspäällikkö Virpi Hernesahon.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2014, 168§/1:
Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan edustajan valinnan vuosille 2015 - 2018 edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan ehdotuksen.

Yhteinen kirkkovaltuusto 28.1.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsisi KotkaKymin seurakuntayhtymän edustajaksi Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokuntaan kaudelle 2015 - 2018 yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkasen ja varalle
talouspäällikkö Virpi Hernesahon.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi Kotka-Kymin seurakuntayhtymän edustajaksi Kouvolan
IT-aluekeskuksen johtokuntaan kaudelle 2015 - 2018 yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkasen ja varalle talouspäällikkö Virpi Hernesahon.

13 § Muut mahdolliset asiat
1. Tiedoksiannot
Yhteisen kirkkovaltuuston seminaaripäivä pidetään 28.3.2015 ja yhteisen kirkkoneuvoston kokous 11.2.2014.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

14 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen.
Päätös:

Puheenjohtaja Heikki J. Oksanen antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka
liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen kello 18.58
Kaija Yläsuutari
Kaija Yläsuutari
puheenjohtaja 1§ - 5§

H e i k k i J. O k s a n e n
Heikki J. Oksanen
puheenjohtaja 6§ - 14§

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kotkassa 4.2.2015
Onni Hämäläinen
Onni Hämäläinen

Tapio Heino
Tapio Heino

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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