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15 § Kokouksen avaus
Kirkkoherra Jukka Lopperin piti alkuhartauden. Puheenjohtaja Heikki J. Oksanen piti valtuutetuille
diaesityksen aiheesta luottamushenkilön tehtävät ja roolit, tämän jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksesta annettu kuulutus on lähetetty jäsenille kokousasiakirjojen mukana:
”Kuulutus
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona
18.3.2015 Langinkosken kirkon Toivonsalissa kello 18.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
15 § Kokouksen avaus
16 § Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
17 § Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
18 § Pöytäkirjan tarkastus
19 § Investointiohjelman muutos/Kymin kirkon vesikaton ja julkisivujen kunnostaminen
20 § Höyterin vesikaton harjakatoksi ja yläpohjan lisälämmöneristäminen
21 § Kiinteistöjen investointien toteutuminen 2014
22 § Muut mahdolliset asiat
23 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakuntayhtymän hallinto- ja kiinteistötoimistossa 30 päivän ajan 26.3. - 27.4.2015 toimiston aukioloaikana.
Kotkassa 10. päivänä maaliskuuta 2015
H e i k k i J. O k s a n e n
Heikki J. Oksanen
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja”

16 § Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Tästä kokouksesta ovat vapautusta anoneet seuraavat jäsenet: Topias Kotiniemi, Marja
Hynninen, Jouko Koivukoski, Pirjo Romppanen, Joonas Penttilä ja Isabelle Pekonen.
Kutsutuista varajäsenistä vapautusta on anonut: Arto Kurttio.
Ehdotus:

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

Päätös:

1. Vapautukset myönnettiin ja tilalle kutsuttiin: Timo Vornanen, Merja Ylivarvi, Heli
Paasi, Jani Kansonen ja Antero Marjakangas. Pirjo Romppasen tilalle ei listalla ollut
kutsua varajäsentä.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
SA AK
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2. Suoritetun nimenhuudossa todettiin, että kirkkovaltuuston jäsen Tapio Heino ei ollut
paikalla kokouksessa. Saman valitsijayhdistyksen listan ensimmäinen varajäsen Pasi
Pöllänen oli paikalla, todettiin hänen olevan Tapio Heinon tilalla kokouksessa. Todettiin neljästäkymmenestäyhdestä yhteisen kirkkovaltuuston jäsenestä olevan paikalla
38.

17 § 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.

18 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 25. päivänä maaliskuuta 2015 kello 15.00 mennessä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hallinto- ja kiinteistötoimistossa (Mariankatu 14 E, 48100
Kotka).
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 30 päivän ajan 26.3. - 27.4.2015 toimistojen aukioloaikoina.
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sini Airaksinen ja Jouko Koivukoski.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sini Airaksinen ja Anne Koivunen.

19 § Investointiohjelman muutos/Kymin kirkon vesikaton ja julkisivujen kunnostaminen
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh. 044 752 94 94
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti 24.11.2014 esittää Kymin kirkon vesikaton
muutoksen ja julkisivujen kunnostuksen rakennusselostuksen (1.12.2014) ja suunnitelmat
edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.
Johtokunta päätti lisäksi kirjata rakennusselostukseen maininnan siitä, että pintakuivatuksen rakenteet suunnitellaan myöhemmin ja toteutetaan kesällä 2016. Selostuksessa määritellään maalikerroksen paksuus.
Urakkalaskentavaiheessa päätettiin pyytää vaihtoehtoinen urakkahinta sille, että vesikatto
tehdään kuparista.
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2014:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää Kymin kirkon vesikaton muutoksen ja julkisivujen kunnostuksen rakennusselostuksen (1.12.2014) edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Suunnittelua ja hankkeen toteutusta jatketaan yhteistyössä Museoviraston kanssa. Yhteiselle
kirkkovaltuustolle esitetään, että se myöntää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle oikeuden
hyväksyä yksityiskohtaiset suunnitelmat ja toteuttaa kesälle 2015 ajoittuvat työt.
Asian käsittelyn aikana hallintojohtaja teki ehdotuksen, että asian valmistelua jatketaan ja yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee asian uudelleen, kun kustannusarviot ovat tarkentuneet.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että asian valmistelua jatketaan ja asia käsitellään uudelleen, kun
kustannusarviot ovat tarkentuneet.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
SA AK
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 10.12.2014:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Merkitään yhteisen kirkkoneuvoston päätös tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin yhteisen kirkkoneuvoston päätös tiedoksi.
Kustannusarvion ja asiantuntijalausunnon perusteella johtokunta päättää hankkeen jaksottamisesta vuosille 2015 ja 2016 myöhemmin. Päätettiin pyytää selvitys kustannuksineen tiilikatteesta
vaihtoehtoisena ratkaisuna.
Kustannusvertailut eri vaihtoehdoille (Itä-Suomen Controlteam 15.12.2014)
alv 0 %
alv 24 %
Vesikaton muutos peltikatteeksi ja julkisivujen kunnostus, kertahanke (euroa)
666 351
826 275
Vesikaton muutos peltikatteeksi, toteutus erillishankkeena

324 225

402 038

Vesikaton muutos kuparikatteeksi, toteutus erillishankkeena

458 447

568 475

Vesikaton muutos tiilikatteeksi, toteutus erillishankkeena

366 957

455 027

Julkisivujen kunnostus, toteutus erillishankkeena

406 686

504 291

Halvin toteuttamisvaihtoehto:
Vesikaton muutos peltikatteeksi ja julkisivujen kunnostus, kertahanke (8 kk)
- edellyttää ainakin osin vesikatto- ja julkisivutyön samanaikaista toteuttamista
- mikäli esiin tulee paljon työnaikaisia lisä- ja muutostöitä on riskinä ajautuminen talvitoteutukseen ja sen aiheuttamiin taloudellisiin lisäpanoksiin, jopa hankkeen keskeytymiseen
Erillishankkeet riskinhallinnan näkökulmasta:
Vesikaton muutos peltikatteeksi, toteutus erillishankkeena (4 kk)
- voidaan toteuttaa itsenäisenä hankkeena ilman julkisivutyön tahdistavaa vaikutusta
- antaa hanketoteutukseen aikataulullista pelivaraa
Julkisivujen kunnostus, toteutus erillishankkeena (6 kk) 406 686 504 291
- voidaan toteuttaa itsenäisenä hankkeena ilman vesikattotyön tahdistavaa vaikutusta
- antaa hanketoteutukseen aikataulullista pelivaraa
Erillishankkeet yhteensä: 730 911 (alv 0 %) ja 906 329 (alv 24 %)
Vuoden 2015 investointiohjelmassa on varattu Kymin kirkon vesikaton ja julkisivujen kunnostamiseen 700 000 euron määräraha.
- Kirkon vesikatto kunnostetaan purkamalla nykyinen tiilikate ja sen alle oleva vanha peltikate.
Tilalle tehdään uusi peltikate. Muutos on ennallistava, koska 1850 valmistuneessa kirkossa
oli alun perin peltikatto, joka 1950-luvulla päällystettiin tiilellä. Suunnitelmissa on huomioitu
Museoviraston lausunto. Muutokselle on voimassa oleva rakennuslupa.
Kirkkohallitus 14.10.2014
Kirkkohallitus vahvisti Kotka - Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen
ja edellyttää, että seurakunta kehittää hanketta yhteistyössä Museoviraston kassa sekä varaa tälle
mahdollisuuden osallistua suunnittelun ja työmaan seurantaan.
Kiinteistö- ja hautaustoimen 7.1.2015:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Ottaen huomioon kohteelle myönnetyn määrärahan ja kunnostustöihin tarvittavat urakka-ajat (vesikaton muutos peltikatteeksi 4 kuukautta, vesikaton muutos ja julkisivujen kunnostaminen 8
kuukautta) johtokunta päättää toteuttaa kesällä 2015 erillishankkeena vesikaton muutoksen peltikatteeksi. Valmistelua jatketaan välittömästi kilpailuttamalla vesikaton muutostyöt.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
SA AK
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Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se antaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle
oikeuden päättää urakoitsijasta kilpailutuksen jälkeen niin, että Kymin kirkon vesikaton muutos
toteutetaan kesällä 2015 erillishankkeena.
Päätös:

Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se antaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle
oikeuden päättää urakoitsijasta kilpailutuksen jälkeen niin, että Kymin kirkon vesikaton muutos
toteutetaan kesällä 2015 erillishankkeena.
Valmistelua päätettiin välittömästi jatkaa kilpailuttamalla vesikaton muutostyö.
Hankitaan museotoimen perustelut vanhojen kattotiilien säilyttämiseen ja ehdotus säilytettävien
tiilien määrästä. Kattotiilistä varastoidaan enintään 20 %, mikäli niitä voidaan myöhemmin hyödyntää omassa käytössä.
Yhteinen kirkkoneuvosto 11.2.2015, 13§:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle oikeuden päättää
Kymin kirkon vesikattotyön urakoitsijasta kilpailutuksen jälkeen niin, että Kymin kirkon vesikaton muutos toteutetaan kesällä 2015 erillishankkeena.
Esitetään ko. investointiohjelman muutos edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle oikeuden päättää
Kymin kirkon vesikattotyön urakoitsijasta kilpailutuksen jälkeen niin, että Kymin kirkon vesikaton muutos toteutetaan kesällä 2015 erillishankkeena.
Esitetään ko. investointiohjelman muutos edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
niin, että kesällä 2015 toteutetaan erillishankkeena Kymin kirkon vesikaton muutos peltikatteeksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto 18.3.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi investointiohjelman muutoksen niin, että Kymin kirkon vesikaton muutos peltikatteeksi toteutetaan kesällä 2015 erillishankkeena.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi investointiohjelman muutoksen niin, että Kymin kirkon vesikaton muutos peltikatteeksi toteutetaan kesällä 2015 erillishankkeena.

20 § Lisämääräraha/Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton muutostyö harjakatoksi ja yläpohjan lisälämmöneristäminen
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh. 044 752 94 94
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.1.2015:
Työntekijöiden hankeryhmä on kokouksessa 8.12.2015 päättänyt esittää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle Höyterin ruokalarakennuksen katon korjauksen suunnittelua ja toteutusta
vuoden 2015 aikana kiireellisenä. Rakennusinsinööri Markku Kaarlela on suorittamansa katselmuksen perusteella kiirehtinyt ruokalarakennuksen katon kunnostamista.
Työntekijöiden yhteistyöryhmä valmistelee kevään 2015 aikana ehdotuksen tarveselvityksestä,
jossa huomioidaan leiritoiminnan ja talouden lähtökohdista kokonaisvaltaisesti Höyterin ja Ristiniemen kurssikeskuksien peruskorjaustarve kustannuksineen. Ammattikorkeakoulun energiatehokkuuden kehityshanke liittyy hankesuunnitteluun. Rahoituspäätös hankkeesta saadaan kevään
2015 kuluessa.
Kustannuksista:
- vesikaton uusiminen ja yläpohjan lisälämmöneristys
- seinien lisälämmöneristys seinien ulkopuolelle
- ruokalarakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
SA AK

121 396 € (alv 24 %)
136 896 € (alv 24 %)
1 001 424 € (alv 24 %)
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Kokouksessa kuullaan esitys ruokalan lattiarakenteiden kunnostamistarpeesta.
Investointiohjelmassa on varattuna 10 000 euroa Höyterin kurssikeskuksen peruskorjauksen
suunnitteluun.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Päätetään tilata suunnitelmat Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimisesta harjakatoksi ja
yläpohjan lisälämmöneristyksestä.
Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja
lisälämmöneristämiseen myönnettäisiin 140 000 euron määräraha. Rahoitus hankkeelle esitetään
vähentämällä Kymin kirkon kunnostamistyöhön varattua määrärahaa 140 000 eurolla.
Päätös:

Päätettiin tilata suunnitelmat Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimisesta ensisijaisesti
harjakatoksi ja yläpohjan lisälämmöneristyksestä.
Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja
lisälämmöneristämiseen myönnettäisiin 140 000 euron määräraha. Rahoitus hankkeelle esitetään
vähentämällä Kymin kirkon kunnostamistyöhön varattua määrärahaa 140 000 eurolla.
Yhteinen kirkkoneuvosto 11.2.2015, 14§:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja
lisälämmöneristämiseen myönnettäisiin 140 000 euron määräraha. Rahoitus hankkeelle esitetään
vähentämällä Kymin kirkon kunnostamistyöhön varattua investointimäärärahaa 140 000 eurolla.
Päätös:

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja lisälämmöneristämiseen myönnettäisiin 140 000 euron määräraha. Rahoitus hankkeelle
esitetään vähentämällä Kymin kirkon kunnostamistyöhön varattua investointimäärärahaa 140 000
eurolla.

Yhteinen kirkkovaltuusto 18.3.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja lisälämmöneristämiseen myönnettäisiin 140 000 euron määräraha. Rahoitus hankkeelle esitetään vähentämällä Kymin kirkon kunnostamistyöhön varattua investointimäärärahaa 140 000 eurolla.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja
lisälämmöneristämiseen 140 000 euron määrärahan. Rahoitus hankkeelle otetaan vähentämällä Kymin kirkon kunnostamistyöhön varattua investointimäärärahaa 140 000 eurolla.

21 § Kiinteistöjen investointien toteutuminen 2014
Valmistelijat hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494 ja kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko
Itälä puh. 044 752 9513
Vuoden 2014 investointiohjelman loppusumma oli vuoden aikana haettuina lisämäärärahoineen
616 100 €.
Kotkan seurakunnan alueella suurimmat hankkeet olivat Kotkan kirkon ulkopuolisen sadevesijärjestelmän rakentaminen ja ulkopuolisten ja sisäpuolisten korjausten suunnittelu sekä Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämishanke.
Kotkan kirkon ulkopuolisen sadevesijärjestelmänkustannukset kohosivat yli alkuperäisen arvion
louhintatöiden ja Museoviraston tutkimusten sekä maanvaihdon takia.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
SA AK
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Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämisprosessissa on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän asiantuntijapalvelua erilaisten selvitystöissä, joihin omalla henkilökunnalla ei ole resurssia
eikä osaamista.
Kymin seurakunnan alueella tehtiin Kymin kirkon peruskorjauksen suunnittelu.
Langinkosken seurakunnan alueella hankkeet keskittyivät Langinkosken kirkolle – urkujen peruskunnostus ja nuorisotilojen suunnittelu - ja Aittakorven seurakuntatalolle, jossa muutettiin
lämmitysjärjestelmä kaukolämpöjärjestelmäksi ja tehtiin ulkoseinien ja ikkunoiden kunnostusta.
Muissa kiinteistöissä tehtiin pieniä sisätilojen korjaustöitä.
INVESTOINNT 2014
KOTKAN SEURAKUNTA
Kotkan kirkko, sadevesijärjestelmä
Kotkan kirkko, ulkop ja sisäp korjaukset
Kotkan seurakuntakeskus, kiinteistöselvitys
KYMIN SEURAKUNTA
Kymin kirkko, peruskorjaus
LANGINKOSKEN SEURAKUNTA
Langinkosken kirkko, urkujen kunnostus
Langinkosken kirkko, nuorisotilat
Aittakorven srktalo, vesikaton suunnittelu
Aittakorven srktalo, kaukolämpö
Aittakorven srktalo, julkisivukorjaukset
KURSSIKESKUKSET
Höyterin kurssikeskus, kehittäminen
ASUNNOT YM.
Tapuli, kuntokartoitus
Haltijantien kerhohuone, peruskorjaus
Ruununmaankadun toimitila, korjaustyöt

TA 2014

TOT 2014

€

€

130 000

208 006

-78 006

70 000
128 000
328 000

31 077
152 854
391 937

38 923
-24 854

40 000
40 000

25 138
25 138

14 862

10 000
15 000
7 400

8 600
12 710
7 316

1 400
2 290
84

50 000
20 000
102 400

48 547
27 865
105 038

1 453
-7 865

20 000
20 000

7 521
7 521

12 479

10 000
10 000
11 000
31 000

8 559
18 675
12 799
40 033

1 441
-8 675
-1 799

4 700

4 650

50

10 000
14 000
24000

11 780
12 274
24 054

-1 780
1 726

545 400

598 371

-52 971

HAUTAUSMAAKAPPELIT
Parikan huoltorakennus, vesikaton suunnittelu
HAUTAUSMAAT
Laajakosken hautausmaa, muslimien hautarivi
Kirkonmaan hautausmaa, aidan uusiminen

Yhteensä
Kiireelliset johtokunnan päätöksellä

50 000

Tietokoneet

16 000

18 897

-2 897

616 100

610 924

5 176

Investoinnit 2014 yhteensä

Määräraharaportti lähetetään kokouskutsun mukana.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
SA AK

50 000
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 18.2.2015, 18§:
EHDOTUS, Kiinteistöpalvelupäällikkö:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on tutustunut selvitykseen investointien 2014 toteutumisesta ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.
PÄÄTÖS:

Johtokunta päätti esittää selvityksen investointien 2014 toteutumisesta yhteisen kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi.
Yhteisen kirkkoneuvosto 4.3.2015, 33§:
Investointimäärärahojen ylityksistä:
Kotkan kirkon ulkopuolisen sadevesijärjestelmänkustannukset kohosivat yli alkuperäisen arvion
louhintatöiden ja Museoviraston tutkimusten sekä maanvaihdon takia.
Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämisprosessissa on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän asiantuntijapalvelua erilaisten selvitystöissä, joihin omalla henkilökunnalla ei ole resurssia
eikä osaamista. Konsulttipalveluja on tilattu arkkitehtitoimistolta, kiinteistöasiantuntijalta, kustannuslaskentaan ja rakenteiden kantavuuden ja lujuuden selvittämiseen erikoistuneilta insinööritoimistoilta. Seurakuntayhtymän viranhaltijoiden palkkausmenoja on aktivoitu ko. kustannuspaikoille.
Haltijantien kerhohuoneen sähkötyöt tilattiin urakoitsijalta oman sähköasentajan ollessa estynyt.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi seuraaville investointimäärärahoille ylitysoikeudet:
- Kotkan kirkko, sadevesijärjestelmä
78 006 euroa
- Kotkan seurakuntakeskus, kehittämishanke
24 854 euroa
- Aittakorven seurakuntatalon, julkisivukorjaukset
7 865 euroa
- Haltijantien kerhohuoneen peruskorjaus
8 675 euroa.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi seuraaville
investointimäärärahoille ylitysoikeudet:
- Kotkan kirkko, sadevesijärjestelmä
78 006 euroa
- Kotkan seurakuntakeskus, kehittämishanke
24 854 euroa
- Aittakorven seurakuntatalon, julkisivukorjaukset
7 865 euroa
- Haltijantien kerhohuoneen peruskorjaus
8 675 euroa.

Yhteinen kirkkovaltuusto 18.3.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi seuraaville investointimäärärahoille ylitysoikeudet:
- Kotkan kirkko, sadevesijärjestelmä
78 006 euroa
- Kotkan seurakuntakeskus, kehittämishanke
24 854 euroa
- Aittakorven seurakuntatalon, julkisivukorjaukset
7 865 euroa
- Haltijantien kerhohuoneen peruskorjaus
8 675 euroa.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi seuraaville investointimäärärahoille ylitysoikeudet:
- Kotkan kirkko, sadevesijärjestelmä
78 006 euroa
- Kotkan seurakuntakeskus, kehittämishanke
24 854 euroa
- Aittakorven seurakuntatalon, julkisivukorjaukset
7 865 euroa
- Haltijantien kerhohuoneen peruskorjaus
8 675 euroa.

22 § Muut mahdolliset asiat
1. Luottamushenkilöiden seminaaripäivä 28.3.2015
Puheenjohtaja muistutti valtuutettuja seminaaripäivästä ja siihen ilmoittautumisesta.
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2. Kotkan diakoniarahasto
Matti Kontkanen esitteli ja jakoi valtuutetuille esitteen, jossa kerrotaan Kotkan diakoniarahaston pääoman kartuttamisesta lahjoitusvaroin.
3. Yhteisen kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään 17.6.2015 kello 18.00
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

23 § 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 18.46.
H e i k k i J. O k s a n e n
Heikki J. Oksanen
puheenjohtaja

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kotkassa 25.3.2015
Sini Airaksinen
Sini Airaksinen

Anne Koivunen
Anne Koivunen
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