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56 § Kokouksen avaus
Kirkkoherra Jukka Lopperin pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksesta annettu kuulutus on lähetetty jäsenille kokousasiakirjojen mukana:
”Kuulutus
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona
16.12.2015 Langinkosken kirkolla alkaen kello 18.00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
56 § Kokouksen avaus
57 § Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
58 § Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
59 § Pöytäkirjan tarkastus
60 § Lausunto/Seurakuntajaon muuttaminen Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä
61 § Vuoden 2016 talousarvio
62 § Lainan ottaminen seurakuntayhtymälle Kotka-Kymin hautainhoitorahastolta
63 § Muutokset vuoden 2015 talousarvion investointiosaan
64 § Kiinteistöjen katselmukset
65 § Muut mahdolliset asiat
66 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakuntayhtymän hallinto- ja kiinteistötoimistossa 30 päivän ajan 23.12.2015 - 22.1.2016 toimiston aukioloaikana.
Kotkassa 7. päivänä joulukuuta 2015
H ei k k i J. O k s a n e n
Heikki J. Oksanen
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja”

57 § Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Valtuutettu Anne Koivunen toimii yli kuusi kuukautta kestävässä määräaikaisessa palvelussuhteessa Langinkosken seurakunnan seurakuntapastorina ajalla 1.6. - 31.12.2015.
Kirkkolain 23 luvun 4§:n mukaan hän menettää vaalikelpoisuutensa ja siten luottamushenkilöpaikkansa yhteisessä kirkkovaltuustossa. Uusi viini ryhmän listalla ei ole varajäsentä, josta tulisi Anne Koivusen tilalle valtuutettu yhteisen kirkkovaltuustoon.
Tästä kokouksesta ovat vapautusta anoneet seuraavat jäsenet: Jukka Lemmetyinen, Satu
Vallema, Pirkko Leskinen, Aarno Mansikkamäki, Marika Pohjantuli ja Tapio Heino.
Kutsutuista varajäsenistä vapautusta on anonut Pasi Pöllänen.
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Todetaan, että valtuutettu Anne Koivunen on menettänyt vaalikelpoisuutensa KL 23
luvun 4§:n perusteella. Yhteinen kirkkovaltuusto vapauttaa hänet yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä. Todetaan, että Uusi viini -ryhmän valitsijayhdistyksellä ei ole
varajäsentä ko. luottamustehtävään.
Myönnetään tästä kokouksesta anotut vapautukset.
Todetaan nimenhuudolla kokouksessa läsnä olevat valtuutetut.
Todettiin, että valtuutettu Anne Koivunen on menettänyt vaalikelpoisuutensa KL 23
luvun 4§:n perusteella. Yhteinen kirkkovaltuusto vapauttaa hänet yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä. Todettiin, että Uusi viini -ryhmän valitsijayhdistyksellä ei ole
varajäsentä ko. luottamustehtävään.
Vapautukset myönnettiin ja tilalle kutsuttiin: Antero Marjakangas, Merja Ylivarvi,
Timo Vornanen, Jorma Jack, Lotta Hyvättinen ja Esa Ikonen.
Suoritetun nimenhuudossa todettiin, että kirkkovaltuuston neljästäkymmenestä (40)
jäsenestä olevan paikalla kolmekymmentäyhdeksän (39).

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

Todetaan yhteisen kirkkovaltuuston kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

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

59 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 22. päivänä joulukuuta 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 23.12.2015 - 22.1.2016 toimistojen aukioloaikoina.
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Isabelle Pekonen ja Marika Pohjantuli.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Isabelle Pekonen ja Kari Seppänen.

60 § Lausunto/Seurakuntajaon muuttaminen Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä
Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh. 044 752 9494
Kotkan rovastikunnan yhteistyöselvityksen 2013 -2014 selvitysmies Raimo Turunen esitti raportissa 25.6.2014 mm. seuraavaa:
1. Kotka-Kymin seurakuntayhtymä aloittaa välittömästi selvitystyön seurakuntayhtymän purkamiseksi ja yhden seurakunnan perustamiseksi Kotkan kaupungin alueelle tavoitteena uuden
seurakunnan käynnistäminen 1.1.2016.
Nykytilanne on vuoden 2015 valmistelun yhteydessä kuvattu:
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän seurakuntien tärkein tehtävä on kertoa Jumalasta ja hänen
rakkaudestaan. Toiminnan peruspilarit ovat kirkolliset toimitukset, jumalanpalvelukset, sielunhoito ja diakonia, kasvatustyö, lähetystyö ja hautaustoimi. Näiden tueksi tarvitaan taloushallintoa, henkilöstöhallintoa sekä kiinteistöjen korjaamista ja ylläpitämistä.
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Kotkan seurakuntien jäsenmäärä on vuoden 2014 alussa 37 581 henkilöä. Jäsenmäärä on vähentynyt 6 762 henkeä (15 %) vuodesta 2000. Kirkkoon kuuluu 68,8 % kotkalaisista, yhteensä
37 581 henkilöä. Samanaikaisesti kirkollis- ja yhteisöverotulot ovat vähentyneet. Vähentymä
johtuu korkeasta työttömyydestä, muuttoliikkeestä ja kirkosta eroamisesta sekä siitä, että seurakunnissamme kuollaan enemmän kuin synnytään. Samanaikaisesti kirkkoon kuuluminen ei
enää ole itsestäänselvyys. Yhä vähemmän lapsia kastetaan seurakunnan jäseneksi ja monet jäsenet miettivät, haluavatko he kuulua kirkkoon.
Suurin osa seurakuntien varoista menee henkilöstön ylläpitämiseen. Henkilöstökulut ovat lähes 70 % budjetista. Tämänhetkinen seurakuntarakenne on varsin jäykkä vaikeuttaen ketterää
ja joustavaa päätöksentekoa sekä henkilöstön käyttöä. Jos jatkamme kuten tähän asti, on seurakuntayhtymän budjetti alijäämäinen jo tänä vuonna. Muutos alaspäin on jatkuva ja jyrkkä.
Seurakuntajaon muuttamisen ensisijainen tavoite on turvata laadukas seurakuntatyö koko Kotkan alueella kiristyvästä taloudesta huolimatta. Valmistelussa on arvioitu yhden seurakunnan
hallintomallia ja yhteistoimintaa perustuvaa seurakuntayhtymää seuraavilla osa -alueilla:
– Yhtenäisen henkilöstösuunnitelman luominen
– Johtamisen selkeyttäminen
– Byrokratian keventyminen
– Strategisen suunnittelun vahvistaminen
– Jäsenlähtöisen toimintatavan kehittäminen
Valmistelun aikana uudistuksen tavoitteita on esitelty työntekijäkokouksissa ja yhteisen kirkkovaltuuston tiedonantotilaisuudessa. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kuuleminen on lisäksi
toteutettu verkkokyselynä. Lisäksi kyselyssä sai tuoda esiin lisänäkökulmia keskustelua varten.
Näissä otettiin jo kantaa mahdolliseen uuteen seurakuntarakenteeseen ja tuotiin esiin erilaisia näkökulmia. Kyselyyn vastanneista luottamushenkilöstä ja työntekijöistä noin 70 prosenttia puoltaa
yhden seurakunnan hallintorakennetta.
Yhteisestä valmistelusta on vastannut puheenjohtajista ja johtoryhmän jäsenistä yhteisessä kirkkoneuvostossa nimetty Tulevaisuuden seurakunta 2025 projektiryhmä.
Jotta tavoite turvata vaikeutuneessa taloustilanteessa laadukas seurakuntatyö Kotkan kaupungin
alueella valmisteleva työryhmä on kokouksessaan 12.11.2015 suositellut seurakuntaneuvostoille
seurakuntajaon muuttamiseksi seuraavansisältöistä aloitetta:
1) Seurakuntaneuvosto tekee kirkkolain 13 luvun 1 §:n nojalla Kirkkohallitukselle aloitteen
seurakuntajaon muuttamiseksi Kotkassa siten, että nykyiset Kotkan seurakunta, Kymin seurakunta ja Langinkosken seurakunta lakkautetaan ja niistä muodostetaan 1.1.2017 lukien yksi seurakunta, jolloin Kotka-Kymin seurakuntayhtymä lakkaa samasta ajankohdasta lukien.
2) Seurakuntaneuvosto esittää, että uuden seurakunnan nimeksi tulee Kotka-Kymin seurakunta
ja sen alueena on Kotkan kaupungin alue.
3) Seurakuntaneuvosto esittää edelleen Kirkkolain 13 luvun 3 §:n 2 momentin nojalla Kotkan,
Kymin ja Langinkosken seurakuntien kirkkoherranvirat lakkautettaviksi 1.1.2017 lukien, ja
että muodostettavan Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen samasta ajankohdasta lukien. Kotkan seurakunnan
kirkkoherra Hannu Marttila ja Langinkosken seurakunnan kirkkoherra Jukka Lopperi siirretään entisin palkkaeduin Kotka-Kymin seurakunnan kappalaisen virkoihin 1.1.2017 lukien.
4) Vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- tai testamenttivaroin, käytetään edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.
5) Seurakuntaneuvosto toteaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä seurakunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja seurakuntaneuvosto on merkinnyt tiedoksi kuulemisen tuloksen.
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6) Seurakuntaneuvosto lähettää kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla aloitteen
yhteiselle kirkkovaltuustolle, joka toimittaa sen tuomiokapitulille oman lausuntonsa ohessa.
Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntaneuvostot käsittelevät aloitetta seurakuntajaon muuttamisesta kokouksissaan 26.11.2015. Asiaa käsitellään yhteistyötoimikunnan kokouksessa
26.11.2015.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2015, 174§:
Ehdotus, hallintojohtaja:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lähettää Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntaneuvostojen aloitteet yhteiselle kirkkovaltuustolle.
2) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausunnossaan puoltaa seurakuntajaon muuttamista Kotkassa siten, että nykyiset Kotkan seurakunta, Kymin seurakunta ja Langinkosken seurakunta lakkautetaan ja niistä muodostetaan 1.1.2017 lukien yksi seurakunta, jolloin Kotka-Kymin seurakuntayhtymä lakkaa samasta ajankohdasta lukien. Uuden seurakunnan nimeksi yhteinen kirkkovaltuusto esittää Kotka-Kymin seurakunta ja sen toimialueeksi
Kotkan kaupungin alue.
3) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausunnossaan Kirkkolain
13 luvun 3 §:n 2 momentin nojalla esittää Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien kirkkoherranvirat lakkautettaviksi 1.1.2017 lukien, ja että muodostettavan Kotka-Kymin seurakunnan
kirkkoherraksi nimitetään Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen samasta ajankohdasta lukien. Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila ja Langinkosken seurakunnan
kirkkoherra Jukka Lopperi siirretään entisin palkkaeduin Kotka-Kymin seurakunnan kappalaisen
virkoihin 1.1.2017 lukien.
4) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausuntonaan ilmoittaisi, että kirkkovaltuusto muodostetaan KL 23 luvun 10§:n mukaan edellisen vaalin tuloksen perusteella, koska seurakunnat eivät aloitteissaan ole vaatineet ylimääräisiä vaaleja.
5) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausunnossaan toteaa vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- tai testamenttivaroin, käytettäväksi edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.
6) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle kirkkohallitukselle menevään aloitteeseen liitettäväksi luettelon Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kiinteästä omaisuudesta, joka
siirtyy 1.1.2017 uudelle Kotka-Kymin seurakunnalle.
7) Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä seurakuntayhtymän ja
seurakuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu nettikyselyllä. Yhteinen kirkkovaltuusto
merkitsee yhteistyötoimikunnan lausunnon ja työntekijöiden kuulemisen tiedoksi.
Yhteinen kirkkovaltuusto lähettää aloitteet ja lausuntonsa tuomiokapitulille.
Päätös:

1)
2)

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähettää Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntaneuvostojen
aloitteet yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausunnossaan puoltaa seurakuntajaon muuttamista Kotkassa siten, että nykyiset Kotkan seurakunta,
Kymin seurakunta ja Langinkosken seurakunta lakkautetaan ja niistä muodostetaan 1.1.2017 lukien yksi seurakunta, jolloin Kotka-Kymin seurakuntayhtymä lakkaa samasta ajankohdasta lukien. Uuden seurakunnan nimeksi yhteinen kirkkovaltuusto esittää Kotka-Kymin seurakunta ja sen
toimialueeksi Kotkan kaupungin alue.

Ehdotuksen 3- kohdan käsittely:
Kirkkoherrat Hannu Marttila, Anna-Tiina Järvinen ja Jukka Lopperi eivät esteellisinä osallistuneet 3-kohdan käsittelyyn. Kokouksen puheenjohtajan toimi 3-kohdan käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Kaisa Rönkä.
Käydyssä keskustelussa useat jäsenet kannattivat 3-kohdan päätösehdotusta, jonka mukaan yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausunnossaan Kirkkolain 13
luvun 3 §:n 2 momentin nojalla esittää Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien kirkkoherranvirat lakkautettaviksi 1.1.2017 lukien, ja että muodostettavan Kotka-Kymin seurakunnan
kirkkoherraksi nimitetään Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen samasta ajankohdasta lukien. Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila ja Langinkosken seurakunnan
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kirkkoherra Jukka Lopperi siirretään entisin palkkaeduin Kotka-Kymin seurakunnan kappalaisen
virkoihin 1.1.2017 lukien.
Jäsen Riku Pirinen teki jäsen Reino Korhosen kannattamana esityksen, että yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausunnossaan Kirkkolain 13 luvun 3 §:n 2
momentin nojalla esittää Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien kirkkoherranvirat lakkautettaviksi 1.1.2017 lukien, ja että muodostettavan Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherraksi
nimitetään Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila samasta ajankohdasta lukien. Kymin
seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen ja Langinkosken seurakunnan kirkkoherra Jukka
Lopperi siirretään entisin palkkaeduin Kotka-Kymin seurakunnan kappalaisen virkoihin 1.1.2017
lukien.
Koska yhteinen kirkkoneuvosto ei ollut asiassa yksimielinen, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi
kädennostoäänestyksen. Äänestyksessä annettiin päätösehdotuksen puolesta 6 ääntä ja Riku Pirisen esityksen puolesta 3 ääntä.
Puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen äänestyksen jälkeen esittää yhteiselle
kirkkovaltuustolle, että se lausunnossaan Kirkkolain 13 luvun 3 §:n 2 momentin nojalla esittää
Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien kirkkoherranvirat lakkautettaviksi 1.1.2017 lukien,
ja että muodostettavan Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään Kymin seurakunnan
kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen samasta ajankohdasta lukien. Kotkan seurakunnan kirkkoherra
Hannu Marttila ja Langinkosken seurakunnan kirkkoherra Jukka Lopperi siirretään entisin palkkaeduin Kotka-Kymin seurakunnan kappalaisen virkoihin 1.1.2017 lukien.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti jäsen Ville Mielosen ehdotuksesta esittää lisäksi,
että yhteinen kirkkovaltuusto perustelisi lausunnossaan tätä kohtaa seuraavasti:

4)

5)

6)

7)

Seurakuntarakenteen muutosta valmistellut Tulevaisuuden seurakunta 2025 -projektiryhmä on
kirkkoherran viran osalta suositellut näin muotoiltua esitystä seurakuntayhtymän seurakunnille.
Kymin seurakunnan ja Langinkosken seurakunnan aloitteissa seurakuntajaon muuttamisesta on
myös esitetty tätä projektiryhmän suosittelemaa ratkaisua. Projektiryhmän valmistelussa on kartoitettu ominaisuuksia ja taitoja, joita uuden seurakunnan kirkkoherran viran hoitaminen edellyttää. Projektiryhmä on valmistelutyönsä perusteella päätynyt esittämään Anna-Tiina Järvistä uuden seurakunnan kirkkoherran tehtävään. Yhteinen kirkkovaltuusto puoltaa projektiryhmän esitystä ja katsoo sen olevan perusteellisesti valmisteltu.
Yhteinen kirkkoneuvosto esitti yksimielisesti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausuntonaan
ilmoittaisi, että kirkkovaltuusto muodostetaan KL 23 luvun 10§:n mukaan edellisen vaalin tuloksen perusteella.
Yhteinen kirkkoneuvosto esitti yksimielisesti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lausunnossaan
toteaa vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- tai testamenttivaroin, käytettäväksi edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto esitti yksimielisesti yhteiselle kirkkovaltuustolle kirkkohallitukselle
menevään aloitteeseen liitettäväksi luettelon Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kiinteästä omaisuudesta, joka siirtyy 1.1.2017 uudelle Kotka-Kymin seurakunnalle.
Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä seurakuntayhtymän ja
seurakuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu internet-kyselyllä. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee yhteistyötoimikunnan lausunnon ja työntekijöiden kuulemisen tiedoksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto lähettää aloitteet ja lausuntonsa tuomiokapitulille.

Yhteinen kirkkovaltuusto 16.12.2015:
Kokouskutsun mukana toimitetaan seurakuntien aloitteet, yhteistyötoimikunnan lausunto,
raportti internet-kyselystä ja asiakirja: Kotkan seurakuntien rakennemuutosprosessi syksyllä 2015.
Ehdotus:

1) Yhteinen kirkkovaltuusto päättää lähettää Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntaneuvostojen aloitteet Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille.
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2) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto lausunnossaan puoltaa
seurakuntajaon muuttamista Kotkassa siten, että nykyiset Kotkan seurakunta, Kymin
seurakunta ja Langinkosken seurakunta lakkautetaan ja niistä muodostetaan 1.1.2017
lukien yksi seurakunta, jolloin Kotka-Kymin seurakuntayhtymä lakkaa samasta ajankohdasta lukien. Uuden seurakunnan nimeksi yhteinen kirkkovaltuusto esittää KotkaKymin seurakunta ja sen toimialueeksi Kotkan kaupungin alue.
3) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto esittää lausunnossaan
Kirkkolain 13 luvun 3 §:n 2 momentin nojalla Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien kirkkoherranvirat lakkautettaviksi 1.1.2017 lukien, ja että muodostettavan
Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen samasta ajankohdasta lukien. Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila ja Langinkosken seurakunnan kirkkoherra Jukka Lopperi siirretään
entisin palkkaeduin Kotka-Kymin seurakunnan kappalaisen virkoihin 1.1.2017 lukien.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto perustelee lausunnossaan tätä kohtaa seuraavasti:
Seurakuntarakenteen muutosta valmistellut Tulevaisuuden seurakunta 2025 projektiryhmä on kirkkoherran viran osalta suositellut näin muotoiltua esitystä seurakuntayhtymän seurakunnille. Kymin seurakunnan ja Langinkosken seurakunnan
aloitteissa seurakuntajaon muuttamisesta on myös esitetty tätä projektiryhmän suosittelemaa ratkaisua. Projektiryhmän valmistelussa on kartoitettu ominaisuuksia ja taitoja, joita uuden seurakunnan kirkkoherran viran hoitaminen edellyttää. Projektiryhmä on valmistelutyönsä perusteella päätynyt esittämään Anna-Tiina Järvistä uuden
seurakunnan kirkkoherran tehtävään. Yhteinen kirkkovaltuusto puoltaa projektiryhmän esitystä ja katsoo sen olevan perusteellisesti valmisteltu.
4) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto ilmoittaa lausuntonaan, että kirkkovaltuusto muodostetaan KL 23 luvun 10§:n mukaan edellisen vaalin
tuloksen perusteella.
5) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto toteaa vapaaehtoisia
rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- tai testamenttivaroin, käytettäväksi edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.
6) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että Kirkkohallitukselle menevään aloitteeseen päätetään liittää luettelo Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kiinteästä omaisuudesta, joka
siirtyy 1.1.2017 uudelle Kotka-Kymin seurakunnalle.
7) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä seurakuntayhtymän ja seurakuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu internet-kyselyllä. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee yhteistyötoimikunnan lausunnon ja työntekijöiden kuulemisen tiedoksi.
Yhteisen kirkkovaltuuston lausunto toimitetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille.
Päätös:

1) Yhteinen kirkkovaltuusto päätti lähettää Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntaneuvostojen aloitteet Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille.
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2) Yhteinen kirkkovaltuusto lausunnossaan puoltaa seurakuntajaon muuttamista Kotkassa siten, että nykyiset Kotkan seurakunta, Kymin seurakunta ja Langinkosken seurakunta lakkautetaan ja niistä muodostetaan 1.1.2017 lukien yksi seurakunta, jolloin
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä lakkaa samasta ajankohdasta lukien. Uuden seurakunnan nimeksi yhteinen kirkkovaltuusto esittää Kotka-Kymin seurakunta ja sen toimialueeksi Kotkan kaupungin alue.
3) Ehdotuksen 3- kohdan käsittely:
Valtuutettu Kaisa Rönkä teki valtuutettu Onni Hämäläisen kannattamana ehdotuksen,
että yhteinen kirkkovaltuusto esittää lausunnossaan Kirkkolain 13 luvun 3 §:n 2 momentin nojalla Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien kirkkoherranvirat lakkautettaviksi 1.1.2017 lukien, ja että muodostettavan Kotka-Kymin seurakunnan
kirkkoherraksi nimitetään Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila samasta
ajankohdasta lukien. Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen ja Langinkosken seurakunnan kirkkoherra Jukka Lopperi siirretään entisin palkkaeduin
Kotka-Kymin seurakunnan kappalaisen virkoihin 1.1.2017 lukien.
Käydyssä keskustelussa valtuutettu Antero Marjakangas kannatti 3-kohdan päätösehdotusta, jonka mukaan yhteinen kirkkovaltuusto esittää lausunnossaan Kirkkolain 13
luvun 3 §:n 2 momentin nojalla Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien kirkkoherranvirat lakkautettaviksi 1.1.2017 lukien, ja että muodostettavan Kotka-Kymin
seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina
Järvinen samasta ajankohdasta lukien. Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila ja Langinkosken seurakunnan kirkkoherra Jukka Lopperi siirretään entisin palkkaeduin Kotka-Kymin seurakunnan kappalaisen virkoihin 1.1.2017 lukien.
Koska oli tehty toinen kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi
nimenhuutoäänestyksen ja tämä hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin päätösehdotuksen puolesta 29 ääntä (Oksanen, Ilomäki, Airaksinen, Eerola, Hentunen, Hynninen, Hänninen, Jantunen, Johansson, Marjakangas,
Jack, Osola, Pekonen, Penttilä, Romppanen, Saastamoinen, Ylivarvi, Yläsuutari, Harsia, Ikonen, Hellgren, Lippo, Mielonen, Mättö, Neiglick, Hyvättinen, Seppänen,
Säämänen ja Vuorimaa).
Kaisa Röngän ehdotuksen puolesta 10 ääntä (Hauhia, Hämäläinen, Kekkonen, Koivukoski, Korhonen, Kotiniemi, Vornanen, Peltonen, Rönkä ja Torkkeli).
Puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkovaltuuston päättäneen äänestyksen jälkeen esittää
lausunnossaan Kirkkolain 13 luvun 3 §:n 2 momentin nojalla Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien kirkkoherranvirat lakkautettaviksi 1.1.2017 lukien, ja että
muodostettavan Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen samasta ajankohdasta lukien. Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila ja Langinkosken seurakunnan kirkkoherra Jukka
Lopperi siirretään entisin palkkaeduin Kotka-Kymin seurakunnan kappalaisen virkoihin 1.1.2017 lukien.
Yhteinen kirkkovaltuusto perustelee lausunnossaan tätä kohtaa seuraavasti:
Seurakuntarakenteen muutosta valmistellut Tulevaisuuden seurakunta 2025 projektiryhmä on kirkkoherran viran osalta suositellut näin muotoiltua esitystä seurakuntayhtymän seurakunnille. Kymin seurakunnan ja Langinkosken seurakunnan
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aloitteissa seurakuntajaon muuttamisesta on myös esitetty tätä projektiryhmän suosittelemaa ratkaisua. Projektiryhmän valmistelussa on kartoitettu ominaisuuksia ja taitoja, joita uuden seurakunnan kirkkoherran viran hoitaminen edellyttää. Projektiryhmä on valmistelutyönsä perusteella päätynyt esittämään Anna-Tiina Järvistä uuden
seurakunnan kirkkoherran tehtävään. Yhteinen kirkkovaltuusto puoltaa projektiryhmän esitystä ja katsoo sen olevan perusteellisesti valmisteltu.
4) Yhteinen kirkkovaltuusto ilmoittaa lausuntonaan, että kirkkovaltuusto muodostetaan
KL 23 luvun 10§:n mukaan edellisen vaalin tuloksen perusteella.
5) Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu
määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- tai testamenttivaroin, käytettäväksi edelleen
niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.
6) Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että Kirkkohallitukselle menevään aloitteeseen liitetään luettelo Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kiinteästä omaisuudesta, joka siirtyy
1.1.2017 uudelle Kotka-Kymin seurakunnalle.
7) Yhteinen kirkkovaltuusto totesi, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä seurakuntayhtymän ja seurakuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu internet-kyselyllä.
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi yhteistyötoimikunnan lausunnon ja työntekijöiden
kuulemisen tiedoksi.
Yhteisen kirkkovaltuuston lausunto toimitetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille.

61 § Vuoden 2016 talousarvio
Valmistelija talouspäällikkö Matti Ilmivalta puh. 040 706 2363
Yhteinen kirkkoneuvosto 20.5.2015
Yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakuntayhtymän talousarvio viimeistään edellisen
vuoden joulukuussa (KJ 15.3).
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.
Talousarvion valmistelua ohjaavia periaatteita:
 Talousarvion valmistelu perustuu talousarvion 2015 toimintakatteen kokonaiskehykseen
8.520.000 euroa – vuoden tammi-huhtikuun verotulokehitys -3,7 %. Toimintakatteen muutosprosentti ohjaa seurakuntien ja seurakuntayhtymän vastuualueiden talousarvionvalmistelua. Määrärahat tarkastetaan ennen lopullisen talousarvion käsittelyä syksyllä 2015 verotulokehityksen mukaiseksi.
 Henkilöstösuunnitelmat vuosille 2016 - 2017 toimitetaan henkilöstöhallintoon 29.5. Samalla Siinä ilmoitetaan muiden toimintakulujen osalta tiedossa olevat suuret (>10.000€) poikkeamat vuoden 2015 talousarvioon verrattuna.
 Painopistealue vuodelle 2016 - 2017: uudistamme ja avaamme toimintaamme, olemme avoimia
muutokselle
(YKV 22.5.2013 strategia 2013 - 2017)
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Hallintotoimistossa lasketaan palkkoihin yleiskorotus, jonka kustannuksia korottava vaikutus on
keskimäärin 0,9 % v.2014 ja 0,4 % v.2015.
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 seurakuntayhtymä:
o ohjaa toimintaa strategian toteuttamiseen:
o uudistamme ja avaamme toimintaamme, olemme avoimia muutokselle.
Yhteinen tavoite näkyy pääluokkien, seurakuntien, työmuotojen ja henkilökohtaisissa tavoitteissa
o ympäristöohjelman tavoitteet näkyvät tavoitteissa. (Ympäristötyöryhmä kokoaa tavoitteet
ympäristötyöryhmän puheenjohtajalle.)
o Lasten ja nuorten ja perheiden leiri- ja retkimaksujen tulee olla kohtuulliset
Talousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan taksojen ja maksujen korotustarve
Investointiohjelman valmistelua ohjaa kiinteistöselvitys ja -ohjelma

Valmisteluaikataulu:
 Budjetin syöttö Akkunaan – koulutukset budjettivastuullisille 14.4, 5.5, 27.5, 18.8. (koulutuskutsut lähetetty sähköpostilla)
 Toukokuu: Yhteisen kirkkoneuvoston talousarvion laadintaohjeet
 Toukokuu: kirkkoherrojen esitykset kesän 2016 työntekijöistä hallinto- ja kiinteistötoimistolle
22.5. mennessä
 Toukokuu: Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen veroprosentista vuodelle 2016
 Virka- ja työsuhteisten palkkojen budjetointi xx.xx.2015 mennessä
 Toukokuu: Seurakuntaneuvostojen ohjeet työaloille, esimerkiksi painopistemuutokset
 Elokuu: Työalojen tiedot Akkunassa 28.8. mennessä.
 Syyskuu: Seurakuntaneuvostojen kokoukset 11.9. mennessä – esitykset toimitetaan hallinto- ja
kiinteistötoimistoon (yhteiselle kirkkoneuvostolle)
 Kiinteistötoimen- ja hautaustoimen johtokunnan talousarviokokous on 16.9.
 1.9. - 30.9: Talouspalvelut toimittaa aineiston yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi talousarvioksi ja neuvottelee tarvittaessa johtoryhmän kanssa tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista eri
ehdotuksiin.
 Marraskuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman ja lähettää talousarvioesityksen ja investointiohjelman lausunnolle seurakuntaneuvostoille kokouksessa
18.11.2015. Lausunnon toimitetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle viimeistään 27.11.2015.
 Joulukuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman toisen kerran ja
antaa esityksensä kirkkovaltuustolle 2.12.2015.
 Joulukuu: Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman
16.12.2015.
 Tammikuu: Yhteinen 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.
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.
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Talousarvio on sitova toiminnan ohje. Toimikunnat/työntekijät laativat seurakuntaneuvostolle/yhteiselle kirkkoneuvostolle/kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle talousarvion 2016
laadinnan yhteydessä talouden ja toiminnan osavuosikatsaukset.
Ehdotus, hallintojohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa edellä olevat ohjeet talousarvion 2016 valmisteluun.

Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto antoi edellä olevat ohjeet talousarvion 2016 valmisteluun.
Yhteinen kirkkoneuvosto 18.11.2015, 161§:
Ehdotus, talouspäällikkö:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy:
1. talousarvioehdotuksen 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 - 2018. Talousarviossa vuosikate on 510 220 € ja alijäämä -211 360 €.
- Talouden tasapainottamiseksi ja laadukkaan seurakuntatyön turvaamiseksi on käynnistetty
”Tulevaisuuden seurakunta 2025” -hanke. Hankkeessa käydään läpi seurakuntatyön organisointi Kotkassa, henkilöstösuunnitelmat seuraavalle viidelle vuodelle ja hallinnon sekä kiinteistötoiminnan organisointi.
Päätetään pyytää talousarviosta KJ 10 luvun 14§:n 3-kohdan perusteella seurakuntaneuvostojen
lausunnot.
2. investointiohjelman 2016. Investointiohjelmaan esitetään varattavaksi 1.236.500 euron määrärahat (talousarviokirjan sivut 5 ja 42). Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti.
Päätetään KJ 10 luvun 14§:n 7-kohdan perusteella pyytää investointiohjelmasta seurakuntaneuvostojen lausunnot.
3. talousarvion sitovuustasoksi esitetään (talousarviokirjan sivu 7):
Seurakuntien työmuodot: seurakuntaneuvostot päättävät sitovuustasot (suositus tiliryhmä)
Seurakuntaneuvostoille talousarvion sitovuustasona on oman seurakunnan toimintakate
(Kotka 781 350 €, Kymi 1 966 920 € ja Langinkoski 1 272 840 €). Seurakuntaneuvosto
päättää kustannuspaikkojen/tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista.
Yhtymän yhteiset työalat, sitovuustasona on työalojen toimintakatteet, yhteinen kirkkoneuvosto päättää mahdollisista kustannuspaikkojen/ tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista.
Yhteisen kirkkoneuvoston muilla vastuualueella talousarvion sitovuustasona on vastuualueen (hallinto/1 323 560 €, hautaustoimi/486 850 € ja kiinteistötoimi/1 628 860 €) toimintakate. Yhteinen kirkkoneuvosto voi päättää kustannuspaikkojen/tehtäväalueiden välisistä
määrärahasiirroista kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tai viranhaltijan ehdotuksesta.
Yhtymän yhteisten työalojen työntekijät vastaavat tehtäväalueensa talousarviosta toimintamenojen (tiliryhmät: palvelut, vuokrat, tarvikkeet, avustukset, muut toimintakulut) määrärahakehyksen puitteissa yhteiselle kirkkoneuvostolle
4. hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja esittää ne edelleen
yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (talousarviokirjan sivut 48). Hautainhoitorahaston
toimintakate on 350 €, ylijäämä 5 250 €.
5. Kotkan diakoniarahaston toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja esittää sen edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (talousarviokirjan sivut 50).
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talouspäällikön ehdotuksen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön ehdotuksen yksimielisesti siten täydennettynä, että
talousarvion 6 sivun 2.7 -kohdassa teksti kirjoitetaan seuraavaksi: 3. Henkilöstösuunnitelma, tavoite
1000 t€ säästöt henkilöstökuluissa vuoteen 2020 mennessä.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2015, 175§:
Seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot esitellään kokouksessa.
Ehdotus, hallintojohtaja
Merkitään lausunnot tiedoksi ja käsitellään mahdolliset muutosehdotukset.
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Merkittiin tiedoksi seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot vuoden 2016 talousarviosta ja investointiohjelmasta. Lausunnoista ei ole esitetty muutosehdotuksia.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää vuoden 2016 talousarvion ja investointiohjelman yhteiselle
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto 16.12.2015:
Ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi:
1. talousarvioehdotuksen 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 2018. Talousarviossa vuosikate on 510 220 € ja alijäämä -211 360 €.
- Talouden tasapainottamiseksi ja laadukkaan seurakuntatyön turvaamiseksi on
käynnistetty ”Tulevaisuuden seurakunta 2025” -hanke. Hankkeessa käydään läpi
seurakuntatyön organisointi Kotkassa, henkilöstösuunnitelmat seuraavalle viidelle vuodelle ja hallinnon sekä kiinteistötoiminnan organisointi.
2.

investointiohjelman 2016. Investointiohjelmaan esitetään varattavaksi 1.236.500 euron määrärahat (talousarviokirjan sivut 5 ja 42). Investointimäärärahat ovat sitovia
hankekohtaisesti.

3.

talousarvion sitovuustasoksi esitetään (talousarviokirjan sivu 7):
- Seurakuntien työmuodot: seurakuntaneuvostot päättävät sitovuustasot (suositus
tiliryhmä)
- Seurakuntaneuvostoille talousarvion sitovuustasona on oman seurakunnan toimintakate (Kotka 781 350 €, Kymi 1 966 920 € ja Langinkoski 1 272 840 €).
Seurakuntaneuvosto päättää kustannuspaikkojen/tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista.
- Yhtymän yhteiset työalat, sitovuustasona on työalojen toimintakatteet, yhteinen
kirkkoneuvosto päättää mahdollisista kustannuspaikkojen/ tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista.
- Yhteisen kirkkoneuvoston muilla vastuualueella talousarvion sitovuustasona on
vastuualueen (hallinto/1 323 560 €, hautaustoimi/486 850 € ja kiinteistötoimi/1 628 860 €) toimintakate. Yhteinen kirkkoneuvosto voi päättää kustannuspaikkojen/tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tai viranhaltijan ehdotuksesta.
- Yhtymän yhteisten työalojen työntekijät vastaavat tehtäväalueensa talousarviosta
toimintamenojen (tiliryhmät: palvelut, vuokrat, tarvikkeet, avustukset, muut toimintakulut) määrärahakehyksen puitteissa yhteiselle kirkkoneuvostolle.

4.

hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja esittää
ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (talousarviokirjan sivut 48).
Hautainhoitorahaston toimintakate on 350 €, ylijäämä 5 250 €.

5.

Kotkan diakoniarahaston toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja esittää sen edelleen
yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (talousarviokirjan sivut 50).

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi:
1. talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 - 2018. Talousarviossa vuosikate on 510 220 € ja alijäämä -211 360 €.
- Talouden tasapainottamiseksi ja laadukkaan seurakuntatyön turvaamiseksi on
käynnistetty ”Tulevaisuuden seurakunta 2025” -hanke. Hankkeessa käydään läpi
seurakuntatyön organisointi Kotkassa, henkilöstösuunnitelmat seuraavalle viidelle vuodelle ja hallinnon sekä kiinteistötoiminnan organisointi.
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2.

investointiohjelman 2016. Investointiohjelmaan varataan 1.236.500 euron määrärahat
(talousarviokirjan sivut 5 ja 42). Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti.

3.

talousarvion sitovuustasoksi (talousarviokirjan sivu 7):
- Seurakuntien työmuodot: seurakuntaneuvostot päättävät sitovuustasot (suositus
tiliryhmä)
- Seurakuntaneuvostoille talousarvion sitovuustasona on oman seurakunnan toimintakate (Kotka 781 350 €, Kymi 1 966 920 € ja Langinkoski 1 272 840 €).
Seurakuntaneuvosto päättää kustannuspaikkojen/tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista.
- Yhtymän yhteiset työalat, sitovuustasona on työalojen toimintakatteet, yhteinen
kirkkoneuvosto päättää mahdollisista kustannuspaikkojen/ tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista.
- Yhteisen kirkkoneuvoston muilla vastuualueella talousarvion sitovuustasona on
vastuualueen (hallinto/1 323 560 €, hautaustoimi/486 850 € ja kiinteistötoimi/1 628 860 €) toimintakate. Yhteinen kirkkoneuvosto voi päättää kustannuspaikkojen/tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tai viranhaltijan ehdotuksesta.
- Yhtymän yhteisten työalojen työntekijät vastaavat tehtäväalueensa talousarviosta
toimintamenojen (tiliryhmät: palvelut, vuokrat, tarvikkeet, avustukset, muut toimintakulut) määrärahakehyksen puitteissa yhteiselle kirkkoneuvostolle.

4.

hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2016 (talousarviokirjan sivut 48). Hautainhoitorahaston toimintakate on 350 €, ylijäämä 5 250 €.

5.

Kotkan diakoniarahaston toimintasuunnitelman vuodelle 2016 (talousarviokirjan sivut 50).

62 § Lainan ottaminen seurakuntayhtymälle Kotka-Kymin hautainhoitorahastolta
Valmistelija, talouspäällikkö Matti Ilmivalta, puh. 040 706 2363
Vuoden 2016 investointiohjelmassa on varattu 100 000 € Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusimiseen.
Seurakuntakuntayhtymällä on tällä hetkellä kaksi eri lainaa hautainhoitorahastolta. Mariankadun asunto-osan peruskorjauslainaa on jäljellä 260 000 €, laina-aikaa on jäljellä
neljä (4) vuotta sekä Parikan urkujen hankintaa otettua lainaa on jäljellä 80 000 €, lainaaikaa on jäljellä kaksi (2) vuotta. Vuonna 2016 lainoja lyhennetään yhteensä 105 000 €.
Lainoista maksettava korko on 12 kuukauden eurobor + 1 %.
Hautainhoitorahaston maksuvalmius on hyvä ja yhtymän lyhentäessä muita lainoja ei lainakanta kasva. Parikan kasteluvesijärjestelmän uusimista varten nostettaisiin 100 000 euron laina, laina-aika olisi nostopäivästä neljä (4) vuotta, lainan korko 12 kuukauden eurobor + 1 %. Koron määräytymisjakso on 12 kuukautta, ensimmäinen jakso alkaa lainan
nostopäivästä.
Laina mahdollistaa kiireellisten ja välttämättömien investointien toteuttamisen vuonna
2016.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
IP
KS

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA

6/2015
14 (20)

KL 9 luku 1§ määrää, että lainan ottamisesta, uudistamisesta taikka maksuajan pidentämisestä päättää kirkkovaltuusto, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina.
Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2016, 177§:
Ehdotus, talouspäällikkö
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättäisi ottaa Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavan lainan KotkaKymin seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolta, yhteensä 100 000 €. Laina nostetaan vuoden
2016 aikana yhdessä erässä. Laina-aika on neljä (4) vuotta, lainan takaisinmaksu kerran vuodessa
lainan nostopäivänä. Lainasta maksettava vuotuinen korko on 12 kuukauden eurobor + 1 %.
Ehdotus, hallintojohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talouspäällikön ehdotuksen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättäisi ottaa Parikan
hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavan lainan Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolta, yhteensä 100 000 €. Laina nostetaan vuoden 2016 aikana yhdessä erässä. Laina-aika on neljä (4) vuotta, lainan takaisinmaksu kerran vuodessa lainan nostopäivänä. Lainasta maksettava vuotuinen korko on 12 kuukauden eurobor + 1
%.

Yhteinen kirkkovaltuusto 16.12.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättäisi ottaa Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavan
lainan Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolta, yhteensä 100 000 €.
Laina nostetaan vuoden 2016 aikana yhdessä erässä. Laina-aika on neljä (4) vuotta, lainan takaisinmaksu kerran vuodessa lainan nostopäivänä. Lainasta maksettava vuotuinen
korko on 12 kuukauden eurobor + 1 %.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

63 § Muutokset vuoden 2015 talousarvion investointiosaan
Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 4.11.2015, 103§:
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi talousarviovuoden aikana.
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 6§:n mukaan kirkkovaltuusto päättää muutoksista talousarvioon.
Muutoksista yhteistaloudessa olevien seurakuntien talousarvioon ei tarvitse hankkia seurakuntaneuvostojen lausuntoja.
Esityslistan mukana toimitetaan investointien toteutumavertailu 2.10.2015.
Investointimäärärahoihin 2015 tarvitaan muutoksia seuraavasti:
Investointimäärärahojen 2015 vähennykset
tilausnro
2000846
2000847
1000065
2001252

kohde
Helilän seurakuntatalo
Tapuli
Eri kiinteistöt
Höyterin kurssikeskus

työ
Ikkunoiden ja ovien kunnostus/maalaus
Vesikaton uusiminen
Kuntoarviot
Ruokalan katon uusiminen

Investointimäärärahojen vähennykset yhteensä
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Investointimäärärahojen 2015 lisäykset
kohde
2000597 Kotkan kirkko
2001319 Kotkan kirkko
Aittakorven seurakuntatalo
Eri kiinteistöt
Höyterin kurssikeskus
Tapuli

työ
Sadevesijärjestelmä
Äänentoistolaitteiden uusiminen
Peruskorjaus; puurunkoulkoseinien korjaaminen
Turvallisuusjärjestelmien uusiminen; suunnittelu
Ruokalan ja Liisanpirtin lattioiden pinnoittaminen
Lämmönsiirtimen uusiminen ja vesivahinkokorjaukset

Investointimäärärahojen 2015 lisäykset yhteensä

6 000 €
8 000 €
20 000 €
10 000 €
16 000 €
15 000 €
75 000 €

Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se vahvistaa seuraavat muutokset talousarvion 2015 investointiosaan:
Investointimäärärahojen 2015 vähennykset

tilausnro kohde
2000846
2000847
1000065
2001252

työ

Helilän seurakuntatalo
Tapuli
Eri kiinteistöt
Höyterin kurssikeskus

Ikkunoiden ja ovien kunnostus/maalaus
Vesikaton uusiminen
Kuntoarviot
Ruokalan katon uusiminen

Investointimäärärahojen vähennykset yhteensä

-20 000 €
-35 000 €
-30 000 €
-25 000 €
-110 000 €

Investointimäärärahojen 2015 lisäykset

kohde

työ

2000597 Kotkan kirkko
2001319 Kotkan kirkko

Sadevesijärjestelmä
Äänentoistolaitteiden uusiminen
Peruskorjaus; puurunkoulkoseinien korjaaAittakorven seurakuntatalo
minen
Turvallisuusjärjestelmien uusiminen; suunEri kiinteistöt
nittelu
Ruokalan ja Liisanpirtin lattioiden pinnoittaHöyterin kurssikeskus
minen
Lämmönsiirtimen uusiminen ja vesivahinkoTapuli
korjaukset
Ristiniemen kurssikeskus
Saunojen panelointi
Investointimäärärahojen 2015 lisäykset yhteensä

6 000 €
8 000 €
20 000 €
10 000 €
16 000 €
15 000 €
16 000 €
91 000 €

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se käsittelisi ja hyväksyisi edellä mainitut muutokset talousarvion 2015 investointiosaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto 18.11.2015, 160§:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat
muutokset vuoden 2015 talousarvion investointiosaan:
Investointimäärärahojen 2015 vähennykset
tilausnro kohde
työ
2000846
2000847
1000065
2001252

Helilän seurakuntatalo
Tapuli
Eri kiinteistöt
Höyterin kurssikeskus

Ikkunoiden ja ovien kunnostus/maalaus
Vesikaton uusiminen
Kuntoarviot
Ruokalan katon uusiminen
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-110 000 €

Investointimäärärahojen 2015 lisäykset
kohde
työ
2000597 Kotkan kirkko
2001319 Kotkan kirkko
Aittakorven seurakuntatalo
Eri kiinteistöt
Höyterin kurssikeskus
Tapuli
Ristiniemen kurssikeskus

Sadevesijärjestelmä
Äänentoistolaitteiden uusiminen
Peruskorjaus; puurunkoulkoseinien korjaaminen
Turvallisuusjärjestelmien uusiminen; suunnittelu
Ruokalan ja Liisanpirtin lattioiden pinnoittaminen
Lämmönsiirtimen uusiminen ja vesivahinkokorjaukset
Saunojen panelointi

Investointimäärärahojen 2015 lisäykset yhteensä

6 000 €
8 000 €
20 000 €
10 000 €
16 000 €
15 000 €
16 000 €

91 000 €

Päätetään myöntää työlupa Höyterin kurssikeskuksen lattioiden kunnostamistyölle.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteinen kirkkovaltuusto 16.12.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat
muutokset vuoden 2015 talousarvion investointiosaan:
Investointimäärärahojen 2015 vähennykset
tilausnro kohde
työ
2000846
2000847
1000065
2001252

Helilän seurakuntatalo
Tapuli
Eri kiinteistöt
Höyterin kurssikeskus

Ikkunoiden ja ovien kunnostus/maalaus
Vesikaton uusiminen
Kuntoarviot
Ruokalan katon uusiminen

Investointimäärärahojen vähennykset yhteensä

-20 000 €
-35 000 €
-30 000 €
-25 000 €

-110 000 €

Investointimäärärahojen 2015 lisäykset
kohde
työ
2000597 Kotkan kirkko
2001319 Kotkan kirkko
Aittakorven seurakuntatalo
Eri kiinteistöt
Höyterin kurssikeskus
Tapuli
Ristiniemen kurssikeskus

Sadevesijärjestelmä
Äänentoistolaitteiden uusiminen
Peruskorjaus; puurunkoulkoseinien korjaaminen
Turvallisuusjärjestelmien uusiminen; suunnittelu
Ruokalan ja Liisanpirtin lattioiden pinnoittaminen
Lämmönsiirtimen uusiminen ja vesivahinkokorjaukset
Saunojen panelointi

Investointimäärärahojen 2015 lisäykset yhteensä

Päätös:

6 000 €
8 000 €
20 000 €
10 000 €
16 000 €
15 000 €
16 000 €

91 000 €

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi esitetyt muutokset vuoden 2015 talousarvion investointiosaan.

64 § Kiinteistöjen katselmukset
Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 9.9.2015, 69§:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tehtävät määritellään Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä 5. luvun 21 §. Johtokunnan tehtäviksi on mainittu mm.:
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5) huolehtia siitä, että seurakuntayhtymän omistamat kiinteistöt ovat niiden käyttötarkoitusta ja käyttöturvallisuutta vastaavassa kunnossa ja suorittaa tässä tarkoituksessa tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia.
6) huolehtia siitä, että seurakuntayhtymän ja seurakuntien omistamaa ja vuokraamaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta käytetään ja hoidetaan huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hyväksyä vastuualueensa irtaimiston poistot ja päättää irtaimen omaisuuden myynnistä.
7) seurata kiinteistöjen käyttöastetta ja käytön tarkoituksenmukaisuutta.
Kokouksen 9.9.2015 yhteydessä katselmoitavat kiinteistöt:
1. Karhulan seurakuntakeskus
- peruskorjaus valmistunut 2012
- salin verhojen hankinta investointiohjelmassa 2016
2. Tapuli
- kellarin, 1. ja 2. kerroksen käytön tarveselvitys, hankesuunnitelma ja peruskorjauksen suunnittelu alkaa syksyllä 2015
- yhtiöittäminen vuoden 2016 aikana
- kuntoarvio / Controlteam 4.4.2014
- Tapulin ja seurakuntakeskuksen välillä oleva pihalaatoitus korjataan/uusitaan kosteusvaurioiden välttämiseksi
3. Helilän pappila, maakuntatalo
- ulkoseinien kunnostus ja maalaustyöt kesällä 2015
- piha-alueen kunnostustyön suunnitelma valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä ja toteutuksen rahoitus on investointiohjelmaehdotuksessa 2016
- turvallisuusjärjestelmien uusiminen investointiohjelmassa 2016
4. Kymin kirkko
- vesikaton uusiminen valmistunut elokuussa 2015
- vuodelle 2016 investointiohjelmaehdotuksessa ulkoseinien korjaus ja vuodelle 2017 pihaalueiden kunnostus
- vesikaton maalaus aikaisintaan 2017
5.
Helilän seurakuntatalo
Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää pöytäkirjaan kirjattavista asioista ja havainnoista.
Päätös:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti kirjat katselmoiduista kohteista seuraavat asiat:
Karhulan seurakuntakeskus
- salin verhojen hankinnan tarpeellisuus arvioidaan
- salin takaseinälle asennetaan suojaus tuolien selkänojien aiheuttamaa likaantumista varten
- salin ilmanvaihtoritilät puhdistetaan
- seurakuntakeskuksen ja Tapulin välisen laatoituksen korjausvaihtoehdot selvitetään
Tapuli
- tulevan käytön suunnittelussa huomioidaan tilojen tehokas käyttö
- kellarikerroksen käytön sisäilmariski huomioidaan suunnittelussa
Kymin kirkko
- kirkon seinustoille ehdotetaan pihan kunnostuksessa kiveystä
- sakastin yläkerran paloilmaisimiin jäänyt suojaukset remontin jälkeen poistamatta; asiaan
kiinnitettävä huomiota tulevien remonttien yhteydessä
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 16.9.2015, 78§:
1.
Höyterin kurssikeskus
- vesikattotyöt ruokalarakennuksessa
- Puustellin katon uusiminen
- majoitushuoneiden uudet kalusteet
- tilojen talvi/kesäkäyttö
2.
Ristiniemen kurssikeskus
- energiatehokkuusprojekti
- ulkovuorauspaneelien uusiminen/maalaaminen
- kylmiö/pakastehuoneiden uusiminen
Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää pöytäkirjaan kirjattavista asioista ja havainnoista.
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Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti kirjata kiinteistöjen katselmuksista seuraavat asiat:
1
Höyterin kurssikeskus
- ruokalarakennuksen vesikattotyö on valmistunut
- Puustellin katon korjaustyön tarve on käsitelty johtokunnan kokouksessa 9.9.2015 ja käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa 23.9.2015
- majoitushuoneiden kalusteet kunnostetaan, jotta kalustuksen alkuperäinen tyyli säilyy; työ
pyritään tekemään talkootyönä
- Liisanpirtin kalusteet – pöydät ja tuolit – vaihdetaan kevyempiin kalusteisiin ja nykyiset kalusteet laitetaan myytäviksi
- Liisanpirtin ja ruokalan puulattioiden kunnostamisesta/pinnoittamisesta tehdään selvitys
seuraavaan kokoukseen
- vanhan osan majoitustilat eristetään omaksi osastokseen väliseinällä, jotta talviajan lämpötilan alentaminen on mahdollista
- tehdään vuorokalenteri, johon merkitään 2016 oman käytön varaukset
2
Ristiniemen kurssikeskus
- selvitetään materiaalivaihtoehdot ulkovuorauspaneelien uusimiseen huomoiden ympäristöohjelman velvoitteet, samoin selvitetään mahdollisuus muuttaa paneelit pystylaudoitukseksi
- keittiön laajentaminen ja uusien kylmä/pakastehuoneiden rakentaminen on välttämätöntä;
hyödynnetään hankkeessa aikaisemmin tehtyjä suunnitelmia
- inva-WC tulee rakentaa päärakennuksen aulaan
- päärakennuksen ympäriltä harvennetaan puustoa niin, että saadaan merinäköala
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 4.11.2015, 101§:
1
2

3

4

Haltijantien kerhohuone
- tilan remontti on valmistunut 2014
Aittakorven seurakuntatalo
- kiinteistö on liitetty kaukolämpöön syksyllä 2014
- ikkunapuitteiden ja puu-ulko-ovien kunnostus 2014
- ikkunaelementtien vaihto 2014
- kerhotilojen ulkoseinien alaosien rakenteiden muuttaminen 2015
- sisääntuloaulan ilmeen kohentaminen 2015
Langinkosken kirkko
- Toivonsalin kattoikkunan vuotojälkien korjaaminen
- nuorisotilan rakentaminen kellarikerrokseen
- 2. kerroksen ilmanvaihdon parantaminen
- kattoremontti
- ulkopuolisten vesien johtaminen
- kellotapulin rakenteiden kunnostaminen
- kellonsoittoautomatiikan uusiminen; vetomagneettien uusiminen välttämätöntä
- ulkovalaistuksen kunnostaminen/valaisinten uusiminen
Ruonalan seurakuntatalo
- uruista luopuminen

Tiloja esittelee uusi suntio Päivi Salminen.
Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää pöytäkirjaan kirjattavista asioista ja havainnoista.
Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti kirjata katselmoiduista kohteista seuraavat asiat:
1
Haltijantien kerhohuone
tilan remontti on valmistunut 2014
tilan kaikumista pyritään vähentämään
pöytien reunat korjataan tai hankitaan toiset pöydät tilalle
2
Aittakorven seurakuntatalo
kiinteistö on liitetty kaukolämpöön syksyllä 2014
ikkunapuitteiden ja puu-ulko-ovien kunnostus 2014
ikkunaelementtien vaihto 2014
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-

3

4

kerhotilojen ulkoseinien alaosien rakenteiden muuttaminen 2015 toteutettu ja työtä jatketaan niissä tiloissa, jotka ovat käytössä
sisääntuloaulan ilme kohennettu 2015
keittiö epäkäytännöllinen, painekattilan poistamisella saadaan lisää laskutilaa, poistumistieltä poistettava turhat tavarat pois
Langinkosken kirkko
Toivonsalin kattoikkunasta ei löytynyt vaurioita
nuorisotilan rakentaminen kellarikerrokseen jätetään toistaiseksi tekemättä
kattoremontin yhteydessä tehdään 2. kerroksen ilmanvaihdon parannus
ulkopuolisten vesien johtaminen pihan puolelta tehdään uudestaan
kellotapulin rakenteiden kunnostuksen tarve ja kustannukset kartoitetaan
kellonsoittoautomatiikan uusiminen; vetomagneettien uusiminen välttämätöntä: tarjous
kellonsoittoautomatiikasta on saapunut, selvitellään millä aikataululla uusiminen on tarpeellista
ulkovalaistuksen kunnostaminen/valaisinten uusiminen: olemassa oleviin valaisimiin
vaihdetaan tehokkaammat valot
Ruonalan seurakuntatalo
selvitetään urkujen myyntiä

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta keskusteli mahdollisesta ylimääräisten tavaroiden poistomyynnistä.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2015, 178§:
Ehdotus, hallintojohtaja:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kiinteistökatselmuksien kirjaukset ja esittää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Katselmuksen yhteydessä käydyn keskustelun perusteella pyydetään Langinkosken kirkkoherraa
yhdessä kiinteistöpalvelupäällikön ja nuorisotoimen työntekijöiden kanssa arvioimaan, 31.1.2016
mennessä, Langinkosken seurakunnan alueen nuorisotilojen tarveselvitys ottaen huomioon olemassa olevat suunnitelmat ja valmisteilla oleva rakenneuudistus.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kiinteistökatselmuksien kirjaukset ja esittää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Katselmuksen yhteydessä käydyn keskustelun perusteella pyydetään Langinkosken kirkkoherraa
yhdessä kiinteistöpalvelupäällikön ja nuorisotoimen työntekijöiden kanssa arvioimaan, 31.1.2016
mennessä, Langinkosken seurakunnan alueen nuorisotilojen tarveselvitys ottaen huomioon olemassa olevat suunnitelmat ja valmisteilla oleva rakenneuudistus.

Yhteinen kirkkovaltuusto 16.12.2015:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kiinteistökatselmuksien kirjaukset yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi kiinteistökatselmuksien kirjaukset tiedoksi.

65 § Muut mahdolliset asiat
Muita asioita ei ollut.
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66 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen.
Päätös:

Puheenjohtaja toivotti kaikille hyvää ja rauhallista joulua sekä antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen kello 19.00.

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 22.12.2015
Isabelle Pekonen
Isabelle Pekonen

Kari Seppänen
Kari Seppänen
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