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Kokouksessa käsiteltävät asiat:
25§ Kokouksen avaus
26§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
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28§ Kotka-Kymin seurakuntayhtymän keskusrekisterin lakkauttaminen
29§ Kotka-Kymin seurakunnan sinetti
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31§ Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapulin hallituksen nimittäminen
32§ Korsulankatu 35 teollisuustontin vuokrasopimuksen jatkaminen
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35§ Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
36§ Talousjohtajan päätöspöytäkirjat
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40§ Musiikin työalavastaavan päätöspöytäkirjat
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42§ Papiston ja jumalanpalveluselämän työalavastaavan päätöspöytäkirjat
43§ Diakoniatyön työalavastaavan päätöspöytäkirjat
44§ Verkostotyön ja sielunhoitotyön työalavastaavan päätöspöytäkirjat
45§ Saapuneet kirjeet
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25§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokouksen puheenjohtajana toimii Kaisa
Rönkä kirkkoneuvoston päätöksen 25.1.2017/4§ mukaisesti.
Päätös:

Pitämänsä alkuhartauden jälkeen, puheenjohtaja avasi kokouksen.

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

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

Päätös:

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

27§ Pöytäkirjan tarkastus
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimistossa 14 päivän ajan 2. - 16.3.2017 toimiston aukioloaikoina.
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Reino Korhonen ja Jukka Lemmetyinen.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Reino Korhonen ja Jukka Lemmetyinen.
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28§ Kotka-Kymin seurakuntayhtymän keskusrekisterin lakkauttaminen
Valmistelija: kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, p. 044 752 9552
Huhtikuussa 2016 kirkkohallitus teki päätöksen Kotkan, Langinkosken ja
Kymin seurakuntien sekä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lakkauttamisesta. Samalla lakkasivat myös seurakuntayhtymän keskusrekisteri sekä
seurakuntien seurakuntatoimistot. Keskusrekisterin ja seurakuntatoimistojen vastuulla olleet asiat hoidetaan nyt Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherranviraston toimipisteissä.
Ehdotus, kirkkoherra:

Todetaan Kotka-Kymin seurakuntayhtymän keskusrekisterin lakanneen
seurakuntayhtymän lakkauttamisen yhteydessä.

Päätös:

Todettiin Kotka-Kymin seurakuntayhtymän keskusrekisterin lakanneen
seurakuntayhtymän lakkauttamisen yhteydessä.
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29§ Kotka-Kymin seurakunnan sinetti
Valmistelija, viestintäpäällikkö Emilia Mänttäri puh. 040 196 7567
Kotka-Kymin seurakunnalle tulee olla kirkkolain määräämien ohjeiden mukainen sinetti.
Kirkkolaki 25 luku sanoo leimasta ja sinetistä seuraavaa:
20 §
Sinetti ja leima
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) sinetillä asiakirjan oikeellisuuden takeena käytettävää lakkaan tai määrämuotoiseen paperiin painettavaa kuvaa ja tekstiä tai valmiiksi paperiin painettua kuvaa ja
tekstiä;
2) leimalla asiakirjan oikeellisuuden takeena käytettävää sinetin sijasta musteella
aikaan saatavaa vastaavaa kuvaa ja tekstiä.
Mitä tässä laissa säädetään sineteistä ja leimoista, sovelletaan myös muihin sinettejä ja leimoja korvaaviin tai täydentäviin asiakirjan oikeellisuuden varmentamiseksi kirkollishallinnossa käytettäviin optisiin merkintöihin ja painojälkiin.
21 §
Sinetin ja leiman hyväksyminen ja vahvistaminen
Piispainkokous ja tuomiokapituli hyväksyvät omat sinettinsä ja leimansa. Lääninrovastin sinetin ja leiman hyväksyy tuomiokapituli. Seurakunnan sinetin ja leiman
hyväksyy kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Keskusrekisterin sinetin ja leiman hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto tai väkiluvultaan suurimman seurakunnan
tai seurakuntayhtymän kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto.
Kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvoston, yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkoneuvoston on alistettava päätöksensä sinetin ja leiman hyväksymisestä tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
22 §
Sinetin ja leiman hävittäminen
Käytöstä poistettava sinetti ja leima sekä niiden tekemisen mahdollistavat erityiset
välineet on hävitettävä tai otettava talteen. Hävittämisestä päättää sinetin tai leiman hyväksynyt toimielin.

Ehdotus, kirkkoherra

Kirkkoneuvosto esittää Kotka-Kymin seurakunnan sinetin kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Sinetti alistetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Vanhojen seurakuntien ja seurakuntayhtymän leimoista säilytetään yhdet
kappaleet ja muut hävitetään asiaankuuluvasti. Vanhoja leimoja ja sinettiä
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käytetään kunnes Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on hyväksynyt uudet käyttöönotettavaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää Kotka-Kymin seurakunnan sinetin kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Sinetti alistetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Vanhojen seurakuntien ja seurakuntayhtymän leimoista säilytetään yhdet
kappaleet ja muut hävitetään asiaankuuluvasti. Vanhoja leimoja ja sinettiä
käytetään kunnes Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on hyväksynyt uudet käyttöönotettavaksi.
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30§ Kotka-Kymin seurakunnan graafinen ohjeisto
Valmistelija, viestintäpäällikkö Emilia Mänttäri puh. 040 196 7567
Kotka-Kymin seurakunnalle tilattiin uusi visuaalinen ilme joulukuussa 2016
Nina Halmetojalta RiimuRaamista.
Valmis aineisto sisältää seurakunnan logon, yhteisöviestinnässä käytettävän painetun aineiston visuaalista ilmettä määrittelevän yleisen ohjeiston
sekä valmiita materiaaleja kuten word-, ja powerpoint pohjat ja kirjekuoret.
Graafinen ohjeisto on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2017 aikana vaiheittain.
Graafinen ohjeisto toimitetaan esityslistan mukana.
Ehdotus, kirkkoherra:

Hyväksytään Kotka-Kymin seurakunnan ilmettä määrittelevä graafinen
ohjeisto.
Siirrytään käyttämään uuden ohjeiston mukaista painettua materiaalia vaiheittain vuoden 2017 aikana.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi Kotka-Kymin seurakunnan ilmettä määrittelevän
graafisen ohjeiston.
Siirrytään käyttämään uuden ohjeiston mukaista painettua materiaalia vaiheittain vuoden 2017 aikana.
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31§ Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapulin hallituksen nimittäminen
Valmistelija, talousjohtaja Matti Ilmivalta, puh. 040 706 2363
Yhteinen kirkkovaltuusto 31.8.2016:
Ehdotus:

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää:
1) hyväksyä osoitteessa Vesivallinaukio 1 olevan asuin-liikekerrostalon yhtiöittämisen yhtiöksi Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapuli;
2) hyväksyä liitteenä 1 olevan yhtiöjärjestyksen yhtiölle;
3) hyväksyä liitteenä 2 olevan perustamissopimuksen yhtiölle;
4) hyväksyä liitteenä 3 olevan luovutuskirjan;
5) hyväksyä liitteenä 4 olevan maanvuokrasopimuksen, joka alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 14:4);
6) velvoittaa yhtiön hallituksen tekemään vähäiset kaupparekisterin mahdollisesti vaatimat muutokset yhtiöjärjestykseen.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto:
1) hyväksyi osoitteessa Vesivallinaukio 1 olevan asuin-liikekerrostalon yhtiöittämisen yhtiöksi Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapuli;
2) hyväksyi liitteenä 1 olevan yhtiöjärjestyksen yhtiölle;
3) hyväksyi liitteenä 2 olevan perustamissopimuksen yhtiölle;
4) hyväksyi liitteenä 3 olevan luovutuskirjan;
5) hyväksyi liitteenä 4 olevan maanvuokrasopimuksen, joka alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 14:4);
6) velvoittaa yhtiön hallituksen tekemään vähäiset kaupparekisterin mahdollisesti vaatimat muutokset yhtiöjärjestykseen.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 8.2.2017:
Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapuli -nimiseen yhtiöön on nimitettävä hallitusyhtiön perustamista ja toiminnan aloittamista varten.
Ehdotus:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se valitsisi Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapulin hallitukseen kiinteistöpäällikön, talousjohtajan ja keskuudestaan yhden tai kaksi jäsentä.

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se valitsisi Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapulin hallitukseen kiinteistöpäällikön, talousjohtajan ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenistä Topias Kotiniemen ja Kari Hentusen.
Kirkkoneuvosto 22.2.2017:

Ehdotus, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto päättää valita Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapulin hallitukseen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esityksen mukaisesti kiinteistöpäällikön, talousjohtajan ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
jäsenistä Topias Kotiniemen ja Kari Hentusen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapulin
hallitukseen kiinteistöpäällikön, talousjohtajan ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenistä Topias Kotiniemen ja Kari Hentusen.
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32§ Korsulankatu 35 teollisuustontin vuokrasopimuksen jatkaminen
Valmistelija talousjohtaja Matti Ilmivalta, puh. 040 7062 363
Seurakunta omistaa teollisuustontin osoitteessa Korsulankatu 35 (kiinteistötunnus 285-32-55-2), tontin pinta-ala on 2650 m2. Tontin kaavanmukainen käyttötarkoitus on ”TY ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue”.
Tontti on vuokrattu, nykyinen vuokrasopimus päättyy 31.5.2018.
Seurakunnan joulukuussa 2016 päivätyssä kiinteistöselvityksessä tontti on
luokiteltu kohteeksi, josta voidaan luopua.
Seurakuntaa lähestyttiin 25.1.2017 seuraavalla viestillä:
Tarjous Korsulankatu 35 tontista
Olisimme valmiita ostamaan Korsulankatu 35 tontin hintaan 20.000€.
Tai sitten jatkamaan vuokrasopimusta 31.5.2018 eteenpäin 9 vuotta.
Jos vuokraaminen tulee kysymykseen niin etuosto-oikeus lauseke tulisi olla
sopimuksessa. Osto olisi meidän intresseissä ensisijainen vaihtoehto. Meillä
sovittu kauppa tontilla olevasta kiinteistöstä mutta kauppa vahvistetaan vasta
kun tontista saadaan varmuus.
Tontin uusi vuokra on vielä avoin. Tämän vuoden vuokra on meidän tietojen
mukaan maksettu eli kiirettä ei ole muuta kuin tiedolla miten edetään että saadaan kauppa kiinteistöstä hoidettua loppuun tai sopimus raukeaa.
Terveisin Frendis Oy
Juhani Lamminen
Ly 2542114-3
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 8.2.2017:
Ehdotus:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se valtuuttaisi talousjohtajan jatkamaan Korsulankatu 35:n tontin vuokrasopimusta
31.5.2027 saakka sillä ehdolla, että nykyinen vuokralainen ja Frendis Oy tekevät keskenään kaupan teollisuushallista. Vuokrasopimuksen jatko tehdään nykyisen sopimuksen ehdoilla.
Kun vuokrasopimuksen jatkamisesta on sovittu, aloitetaan tontin myyntiin tähtäävät neuvottelut.

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se valtuuttaisi talousjohtajan jatkamaan Korsulankatu 35:n tontin vuokrasopimusta
31.5.2021 saakka sillä ehdolla, että nykyinen vuokralainen ja Frendis Oy tekevät keskenään kaupan teollisuushallista. Vuokrasopimuksen jatko tehdään nykyisen sopimuksen ehdoilla.
Kun vuokrasopimuksen jatkamisesta on sovittu, aloitetaan tontin myyntiin tähtäävät neuvottelu.
Kirkkoneuvosto 22.2.2017:

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
esityksen ja valtuuttaa talousjohtajan jatkamaan Korsulankatu 35:n tontin
vuokrasopimusta 31.5.2021 saakka sillä ehdolla, että nykyinen vuokralainen ja Frendis Oy tekevät keskenään kaupan teollisuushallista. Vuokrasopimuksen jatko tehdään nykyisen sopimuksen ehdoilla.
Kun vuokrasopimuksen jatkamisesta on sovittu, aloitetaan tontin myyntiin
tähtäävät neuvottelu.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valtuutti talousjohtajan jatkamaan Korsulankatu 35:n tontin
vuokrasopimusta 31.5.2021 saakka sillä ehdolla, että nykyinen vuokralaiPöytäkirjan tarkastusmerkintä
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nen ja Frendis Oy tekevät keskenään kaupan teollisuushallista. Vuokrasopimuksen jatko tehdään nykyisen sopimuksen ehdoilla.
Kun vuokrasopimuksen jatkamisesta on sovittu, aloitetaan tontin myyntiin
tähtäävät neuvottelut.
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33§ Kirkollisvalitus
Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvostoa pyydetään antamaan lausunto
liitteenä olevasta kirkollisvalituksesta. Kirkkoneuvoston tulee antaa lausunto asiasta, liittää asiakirjoihin kaikki valituksenalaisen päätöksen liitteenä
olevat asiakirjat sekä lausumaan siitä, onko Päivi Harsialla oikeus tehdä
asiasta valitus eli onko hän seurakunnan jäsen. Lisäksi pyydetään laatimaan luettelo liitteinä olevista asiakirjoista, jotta asianomainen saa myöhemmän vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan
oikeudenkäyntiaineiston. Kaikki asiakirjat tulee toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 8.3.2017 mennessä. Kirkollisvalitus koskee Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaa.
Ehdotus kirkkoneuvoston lausunnoksi:
Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 4.1.2017 valittiin
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Asian käsittely ilmenee kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjasta. Henkilövalinta oli yksimielinen, muita ehdokkaita kuin päätöksessä ilmenevät henkilöt ei johtokuntaan esitetty.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja totesi päätöksenteon yhteydessä suullisesti, ettei johtokunnan kokoonpano täytä KL 23 § 8 mukaista määräystä. Muita esityksiä johtokuntaan valittavista henkilöistä ei tämän jälkeenkään tullut. Kirkkovaltuuston on ollut tarpeen valita johtokunta seurakunnan asioiden hoitamiseksi, vaikka esitettyjen henkilöiden sukupuolijakauma ei täyttänyt KL 23 § 8 mukaista 40/60-sukupuolijakaumaa. Kirkkovaltuusto ei ole
katsonut päätöksen tekemisen esteeksi poikkeamista tavoitellusta sukupuolijakaumasta, koska poikkeaminen on johtunut siitä, että ketään muita
henkilöitä ei esitetty johtokunnan jäseniksi. Koska kenenkään muiden henkilöiden suostumista johtokunnan jäsenyyteen ei ilmoitettu, ei kirkkovaltuusto voinut poistaa kyseistä estettä päätöstä tehtäessä.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on kirkkoneuvoston alaisuudessa
toimiva johtokunta. Sen jäsenet valitse kirkkovaltuusto, jäseniä on 7 ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan tehtävänä on mm.
valita suunnittelijat ja urakoitsijat ja myöntää työluvat rakennushankkeille,
laadituttaa puisto- ja hautausmaa-alueiden sekä rakennusten rakentamis-,
muutos- ja korjaussuunnitelmat ja valvoa, että seurakunnan rakentamis-,
muutos- ja korjaustyöt sekä rakentaminen suoritetaan vahvistettujen suunnitelmien sekä kirkkovaltuuston tai kirkkoneuvoston tekemisen päätösten ja
ohjeiden mukaisesti. Johtokunnan kaikki tehtävät on esitelty kirkkoneuvoston ohjesäännön pykälässä 13. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
toiminta on tärkeää seurakunnan toiminnan kannalta. Asioita tulee johtokunnan päätettäväksi jatkuvasti ja asioiden eteenpäinmeno edellyttää johtokunnan päätöksiä. Johtokunta on jo joutunut kokoontumaan kerran
8.2.2017. Esitämme, että Päivi Harsian vaatimus täytäntöönpanon kieltämisestä hylätään. Muutoksenhaku kirkkovaltuuston päätöksestä ei muodostu turhaksi vaikka johtokunto toimisikin. Lisäksi johtokunnan toiminta on
välttämätöntä seurakunnan toiminnan ja päätöksenteon kannalta.
Päivi Harsia on Kotka-Kymin seurakunnan jäsen ja siten oikeutettu tekemään kirkollisvalituksen.
Liitteeksi tulevat asiakirjat:
- Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 4.1.2017, pöytäkirjanote (liite 1)
- Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvoston kokous 22.2.2017, pöytäkirjanote lausunnosta (liite 2)
- Kirkollisvalitus, saapunut Kotka-Kymin seurakuntaan 6.2.2017 (liite 3)
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan muodostaminen ja tehtävät
(Kirkkoneuvoston ohjesääntö 13§).

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti antaa lausuntonaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle:
Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 4.1.2017 valittiin
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Asian käsittely ilmenee kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjasta. Henkilövalinta oli yksimielinen, muita ehdokkaita kuin päätöksessä ilmenevät henkilöt ei johtokuntaan esitetty.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja totesi päätöksenteon yhteydessä suullisesti, ettei johtokunnan kokoonpano täytä KL 23 § 8 mukaista määräystä. Muita esityksiä johtokuntaan valittavista henkilöistä ei tämän jälkeenkään tullut. Kirkkovaltuuston on ollut tarpeen valita johtokunta seurakunnan asioiden hoitamiseksi, vaikka esitettyjen henkilöiden sukupuolijakauma ei täyttänyt KL 23 § 8 mukaista 40/60-sukupuolijakaumaa. Kirkkovaltuusto ei ole
katsonut päätöksen tekemisen esteeksi poikkeamista tavoitellusta sukupuolijakaumasta, koska poikkeaminen on johtunut siitä, että ketään muita
henkilöitä ei esitetty johtokunnan jäseniksi. Koska kenenkään muiden henkilöiden suostumista johtokunnan jäsenyyteen ei ilmoitettu, ei kirkkovaltuusto voinut poistaa kyseistä estettä päätöstä tehtäessä.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on kirkkoneuvoston alaisuudessa
toimiva johtokunta. Sen jäsenet valitse kirkkovaltuusto, jäseniä on 7 ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan tehtävänä on mm.
valita suunnittelijat ja urakoitsijat ja myöntää työluvat rakennushankkeille,
laadituttaa puisto- ja hautausmaa-alueiden sekä rakennusten rakentamis-,
muutos- ja korjaussuunnitelmat ja valvoa, että seurakunnan rakentamis-,
muutos- ja korjaustyöt sekä rakentaminen suoritetaan vahvistettujen suunnitelmien sekä kirkkovaltuuston tai kirkkoneuvoston tekemisen päätösten ja
ohjeiden mukaisesti. Johtokunnan kaikki tehtävät on esitelty kirkkoneuvoston ohjesäännön pykälässä 13. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
toiminta on tärkeää seurakunnan toiminnan kannalta. Asioita tulee johtokunnan päätettäväksi jatkuvasti ja asioiden eteenpäinmeno edellyttää johtokunnan päätöksiä. Johtokunta on jo joutunut kokoontumaan kerran
8.2.2017. Esitämme, että Päivi Harsian vaatimus täytäntöönpanon kieltämisestä hylätään. Muutoksenhaku kirkkovaltuuston päätöksestä ei muodostu turhaksi vaikka johtokunto toimisikin. Lisäksi johtokunnan toiminta on
välttämätöntä seurakunnan toiminnan ja päätöksenteon kannalta.
Päivi Harsia on Kotka-Kymin seurakunnan jäsen ja siten oikeutettu tekemään kirkollisvalituksen.
Liitteeksi tulevat asiakirjat:
- Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 4.1.2017, pöytäkirjanote (liite 1)
- Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvoston kokous 22.2.2017, pöytäkirjanote lausunnosta (liite 2)
- Kirkollisvalitus, saapunut Kotka-Kymin seurakuntaan 6.2.2017 (liite 3)
- Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan muodostaminen ja tehtävät
(Kirkkoneuvoston ohjesääntö 13§).
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34§ Avioliittolain muutoksen vaikutukset Kotka-Kymin seurakunnassa
Avioliittolaki muuttuu 1.3.2017 alkaen. Sen jälkeen myös samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia avioliiton. Tasa-arvoinen avioliittolaki aiheuttaa
keskustelua myös kirkossa. Piispainkokous on 31.8.2016 laatinut avioliittoselonteon, jossa se valottaa avioliiton historiaa, luterilaista käsitystä avioliitosta sekä sitä, miten tasa-arvoinen avioliittolaki vaikuttaa pappien vihkioikeuteen. Selonteossa kerrotaan myös siitä, miten seurakunnassa tulee
toimia uuden avioliittolain astuttua voimaan. Piispainkokouksen selonteko
on luettavissa mm. Mikkelin hiippakunnan internetsivuilla osoitteessa
http://www.mikkelinhiippakunta.evl.fi/piispa/6#080916
Piispa Seppo Häkkinen kutsui Kotkan ja Kouvolan rovastikuntien papit keskustelutilaisuuteen 2.2.2017. Aiheena oli avioliittolain muutos ja sen vaikutukset.
Selonteko linjaa seuraavasti:
"Johtopäätöksenä voidaan todeta, että 1.3.2017 voimaan astuva avioliittolain
muutos ei vaikuta papin oikeuteen vihkiä kirkolliseen avioliittoon. Suomen
evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihkimisestä määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa. Papin vihkiessä kirkolliseen avioliittoon hänen velvollisuutenaan on toimittaa vihkiminen näiden määräysten mukaan.
Tämä koskee myös avioliittoon siunaamista."
Tämän perustella papit eivät voi vihkiä avioliittoon samaa sukupuolta olevia
pareja. Niinpä myöskään seurakunnan kirkkotilat eivät ole käytettävissä samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä varten.
Kuitenkin piispainkokous linjaa:
"Vaikka pappi ei voimassa olevan kirkkojärjestyksen ja kirkkokäsikirjan perusteella voikaan toimittaa avioliittoon vihkimistä tai avioliiton siunaamista, pappi
tai seurakunnan muu työntekijä voi sovitussa paikassa rukoilla siviiliavioliiton
solmineiden kanssa ja heidän puolestaan. Kirkkotilan käyttämisessä noudatetaan mitä on säädetty kirkkojärjestyksessä (KJ 9:7; KJ 14:2). Tilanteeseen voi
sisältyä raamatuntekstejä, virsiä ja kirkon rukousperinteeseen sisältyvää aineistoa. Piispa voi tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita tai muulla tavoin ohjeistaa hiippakuntansa pappeja. "
Samaa sukupuolta olevien parien kanssa voidaan siis viettää vapaamuotoista
rukoushetkeä. Tämän tilaisuuden voi toimittaa pappi tai muu seurakunnan
työntekijä. Piispainkokous viittaa kirkkojärjestykseen kirkkotilan käytöstä. Kirkkoneuvosto päättää kirkkotilan käytöstä yhdessä kirkkoherran kanssa. Kirkkoneuvoston on otettava kantaa seurakunnan tilojen käyttöön.
"Muussa seurakunnan toiminnassa periaatteena on, että samaa sukupuolta
olevien avioliitto rinnastuu muihin siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin.
Kun seurakunnassa tutkitaan avioliiton esteitä tai seurakunnan tiloja halutaan
vuokrata juhlaa varten, toimitaan kuten voimassa oleva ohjeistus määrää ja
käytäntö edellyttää. Pyydettäessä voidaan seurakunnan jäsenen siviilivihkimisenä toimitettavan avioliiton puolesta rukoilla päiväjumalanpalveluksessa sen
mukaan, mikä on paikallinen tapa."

Kirkkoherranvirastossa tutkitaan jatkossa pyydettäessä myös samaa sukupuolta olevien, seurakuntaan kuuluvien parien avioliittojen esteet. Päiväjumalanpalveluksessa rukoileminen tarkoittaa sitä, että pyydettäessä parin
nimi liitetään esirukouksessa avioliittoon aikovien listaan. Tämä koskee
kaikkia siviiliavioliiton solmineita seurakunnan jäseniä.
Ehdotus, kirkkoherra:

1)

Kirkko on rukouksen paikka. Päätetään, että kaikki Kotka-Kymin seurakunnan sakraalitilat ovat käytettävissä samaa sukupuolta olevien paPöytäkirjan tarkastusmerkintä
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rien puolesta ja kanssa rukoilemista varten. Tilaisuuden voi toimittaa
pappi tai muu seurakunnan työntekijä. Kirkoissa ei voida järjestää samaa sukupuolta olevien parien vihkimistilaisuutta tai avioliiton siunaamista.
2) Todetaan, että päiväjumalanpalveluksen yhteydessä voidaan pyydettäessä rukoilla myös seurakunnan jäseniä olevien, siviiliavioliiton solmineiden parien avioliiton puolesta. Nimet julkaistaan pyydettäessä
myös kirkollisissa ilmoituksissa.
3) Päätetään, että kaikki seurakunnan tilat ovat käytettävissä myös samaa sukupuolta olevien parien hääjuhlaa varten. Tiloista peritään vuokraa voimassaolevan tilojenkäyttöhinnaston mukaisesti.
Asian käsittely:

Kirkkoneuvoston jäsen Ville Mielonen teki vastaesityksen, että päätösehdotus olisi seuraava:
1) Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntamme kirkot eivät ole käytettävissä piispainkokouksen 9.2.2011 antamaa pastoraalista ohjetta vastaaviin rukoushetkiin siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan. Kirkkotilat eivät ole käytettävissä myöskään samaa sukupuolta
olevien parien vihkimistilaisuuksiin eikä heidän avioliittonsa siunaamiseen.
2) Kirkkoneuvosto päättää, että päiväjumalanpalveluksen yhteydessä
avioliittoon aikovien tai jo vihittyjen kuuluttamisen yhteydessä, ja heitä
koskevan esirukouksen yhteydessä, ei ilmoiteta siviiliavioliittoon vihittyjä tai sellaisen solmimiseen aikovia, eikä heidän nimiä julkaista kirkollisissa ilmoituksissa.
3) Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan tiloja ei anneta käytettäväksi
samaa sukupuolta olevien parien siviiliavioliiton solmimisen juhlistamiseen.
Kirkkoneuvoston jäsen Jukka Lemmetyinen kannatti Ville Mielosen ehdotusta.

Keskustelu asiasta jatkui ja keskustelun aikana Ville Mielonen muutti päätösehdotustaan seuraavaksi:
1) Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntamme kirkot eivät ole käytettävissä piispainkokouksen 9.2.2011 antamaa pastoraalista ohjetta vastaavaan rukoukseen siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan. Lisäksi todetaan, että kirkkotilat eivät ole käytettävissä myöskään samaa sukupuolta olevien parien vihkimistilaisuuksiin eikä heidän
avioliittonsa siunaamiseen.
2) Kirkkoneuvosto toteaa, että päiväjumalanpalveluksen yhteydessä ilmoitetaan seurakunnalle kirkollisesti vihittävien avioliittoon aikovien nimet
ja rukoillaan heidän puolestaan esirukouksen yhteydessä. Kirkollisesti
vihittävien avioliittoon aikovien nimet voidaan pyydettäessä julkaista
kirkollisissa ilmoituksissa.
3) Kirkkoneuvosto toteaa, että seurakunnan tiloja voidaan vuokrata käytettäväksi perhejuhliin. Vuokraamisessa noudatetaan voimassaolevaa
käytäntöä ja tilojenkäyttöhinnastoa.
Jukka Lemmetyinen kannatti Ville Mielosen muutettua esitystä.

Käydyn keskustelun perusteella kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen tarkisti
pohjaehdotustaan seuraavaksi:
1) Kirkko on rukouksen paikka. Päätetään, että kaikki Kotka-Kymin seurakunnan sakraalitilat ovat käytettävissä samaa sukupuolta olevien paPöytäkirjan tarkastusmerkintä
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rien puolesta ja kanssa rukoilemista varten. Tilaisuuden voi toimittaa
pappi tai muu seurakunnan työntekijä. Kirkoissa ei voida järjestää samaa sukupuolta olevien parien vihkimistilaisuutta tai avioliiton siunaamista.
2) Kirkkoneuvosto toteaa, että päiväjumalanpalveluksen yhteydessä ilmoitetaan seurakunnalle kirkollisesti vihittävien avioliittoon aikovien nimet
ja rukoillaan heidän puolestaan esirukouksen yhteydessä. Kirkollisesti
vihittävien avioliittoon aikovien nimet voidaan pyydettäessä julkaista
kirkollisissa ilmoituksissa.
3) Kirkkoneuvosto toteaa, että seurakunnan tiloja voidaan vuokrata käytettäväksi perhejuhliin. Vuokraamisessa noudatetaan voimassaolevaa
käytäntöä ja tilojenkäyttöhinnastoa.

Kun pyydettyjä puheenvuoroja ei enää ollut, puheenjohtaja julisti keskustelun asiasta päättyneeksi.
Puheenjohtaja totesi, että käsittelyn aikana on tullut kirkkoherran muutetun
pohjaehdotuksen lisäksi Ville Mielosen tekemä muutettu päätösehdotus,
jota Jukka Lemmetyinen on kannattanut. Kirkkoherran ja Ville Mielosen
päätösehdotuksissa kohdat 2) ja 3) ovat saman sisältöisiä.
Puheenjohtaja ehdotti asian käsittelyjärjestyksen muuttamista niin, että käsitellään ensin päätösehdotusten kohdat 2) ja 3), ja tämän jälkeen kohta
1).
Käsittelyjärjestyksen muutos hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen kohdat 2) ja
3) seuraaviksi:
2) Kirkkoneuvosto totesi, että päiväjumalanpalveluksen yhteydessä ilmoitetaan seurakunnalle kirkollisesti vihittävien avioliittoon aikovien nimet
ja rukoillaan heidän puolestaan esirukouksen yhteydessä. Kirkollisesti
vihittävien avioliittoon aikovien nimet voidaan pyydettäessä julkaista
kirkollisissa ilmoituksissa.
3) Kirkkoneuvosto totesi, että seurakunnan tiloja voidaan vuokrata käytettäväksi perhejuhliin. Vuokraamisessa noudatetaan voimassaolevaa
käytäntöä ja tilojenkäyttöhinnastoa.

Koska päätösehdotuksen kohdasta 1), on tehty kirkkoherran ehdotuksen
lisäksi toinen kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta
on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti kädennostoäänestystä, joka hyväksyttiin yksimielisesti.
Ensin äänestivät kirkkoherran päätösehdotusta kannattavat:
1) Kirkko on rukouksen paikka. Päätetään, että kaikki Kotka-Kymin seurakunnan sakraalitilat ovat käytettävissä samaa sukupuolta olevien parien puolesta ja kanssa rukoilemista varten. Tilaisuuden voi toimittaa
pappi tai muu seurakunnan työntekijä. Kirkoissa ei voida järjestää samaa sukupuolta olevien parien vihkimistilaisuutta tai avioliiton siunaamista.
Kirkkoherran päätösehdotusta kannatti neljä (4) kirkkoneuvoston jäsentä
(Anna-Tiina Järvinen, Kaisa Rönkä, Reino Korhonen ja Marja Hynninen).
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Tämän jälkeen äänestivät Ville Mielosen muutettua päätösehdotusta kannattavat:
1) Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntamme kirkot eivät ole käytettävissä piispainkokouksen 9.2.2011 antamaa pastoraalista ohjetta vastaavaan rukoukseen siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan. Lisäksi todetaan, että kirkkotilat eivät ole käytettävissä myöskään samaa sukupuolta olevien parien vihkimistilaisuuksiin eikä heidän
avioliittonsa siunaamiseen.
Ville Mielosen päätösehdotusta kannatti seitsemän (7) kirkkoneuvoston jäsentä (Ville Mielonen, Seppo Eerola, Onni Hämäläinen, Jukka Lemmetyinen, Silja Neiglick, Marja-Leena Saastamoinen ja Kari Seppänen).

Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvosto on äänin 7-4 päättänyt kohdan
päätöksen 1) olevan seuraava:
1) Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntamme kirkot eivät ole käytettävissä piispainkokouksen 9.2.2011 antamaa pastoraalista ohjetta vastaavaan rukoukseen siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan. Lisäksi todetaan, että kirkkotilat eivät ole käytettävissä myöskään
samaa sukupuolta olevien parien vihkimistilaisuuksiin eikä heidän avioliittonsa siunaamiseen.
Päätös:

1)

Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntamme kirkot eivät ole käytettävissä piispainkokouksen 9.2.2011 antamaa pastoraalista ohjetta vastaavaan rukoukseen siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan. Lisäksi todetaan, että kirkkotilat eivät ole käytettävissä myöskään
samaa sukupuolta olevien parien vihkimistilaisuuksiin eikä heidän avioliittonsa siunaamiseen.

2) Kirkkoneuvosto totesi, että päiväjumalanpalveluksen yhteydessä ilmoitetaan seurakunnalle kirkollisesti vihittävien avioliittoon aikovien nimet
ja rukoillaan heidän puolestaan esirukouksen yhteydessä. Kirkollisesti
vihittävien avioliittoon aikovien nimet voidaan pyydettäessä julkaista
kirkollisissa ilmoituksissa.
3) Kirkkoneuvosto totesi, että seurakunnan tiloja voidaan vuokrata käytettäväksi perhejuhliin. Vuokraamisessa noudatetaan voimassaolevaa
käytäntöä ja tilojenkäyttöhinnastoa.
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35§ Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
Päätöspöytäkirjat on nähtävänä kokouksessa.
- 2§ Virkapaikat
- 3§ Eastpress Oy/Seppo Sirkka
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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36§ Talousjohtajan päätöspöytäkirjat
Päätöspöytäkirjat on nähtävänä kokouksessa.
- 1§ Rakennuttamispalvelut 2017
- 2§ Maankäytön ja kaavoituksen asiantuntijapalvelut 2017
- 3§ Pianon hankinta Helilän seurakuntatalolle
- 4§ Kalusteiden hankinta Karhulan seurakuntakeskukseen
- 5§ Moppikoneen hankinta Langinkosken kirkolle
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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37§ Kiinteistöpäällikön päätöspöytäkirjat
Päätöspöytäkirjat on nähtävänä kokouksessa.
- 8§ Suunnittelijavalinta Höyterin majoitusrakennus Alvarin vesikaton
korjaussuunnitteluun
- 9§ Korvaus kaatumisvanhingosta
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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38§ Kirkkoherranviraston työalavastaavan päätöspöytäkirja
Päätöspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.
- 2§ Toimistosihteerin palkkaaminen kirkkoherranvirastoon
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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39§ Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirjat
Päätöspöytäkirjat on nähtävänä kokouksessa.
- 1§ Virkapaikat
- 2§ Kasvatuksen määräaikaiset viranhaltijat
- 3§ Leirin hyvitysvapaa
- 4§ Leirin hyvitysvapaa
- 5§ Leirin hyvitysvapaa
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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40§ Musiikin työalavastaavan päätöspöytäkirjat
Päätöspöytäkirjat on nähtävänä kokouksessa.
- 1§ Virkapaikat
- 2§ Leirin hyvitysvapaa
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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41§ Varhaiskasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirjat
Päätöspöytäkirjat on nähtävänä kokouksessa.
- 2§ Lastenohjaajan työvapaa ajalle 3.2. - 1.8.2017
- 3§ Virkapaikka
- 4§ Lastenohjaajaopiskelija harjoitteluun ajalle 16.1. - 10.2.2017
- 5§ Pienin on Suurin -lehden tilaukset
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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42§ Papiston ja jumalanpalveluselämän työalavastaavan päätöspöytäkirjat
Päätöspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.
- 2§ Virkapaikat
- 3§ Rikosrekisteriotteen esittäminen
- 4§ Leirin hyvitysvapaa
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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43§ Diakoniatyön työalavastaavan päätöspöytäkirjat
Päätöspöytäkirjat on nähtävänä kokouksessa.
- 1§ Virkapaikat
- 2§ Vankilavierailu
- 3§ Vanhustyö koulutuspäivä
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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44§ Verkostotyön ja sielunhoitotyön työalavastaavan päätöspöytäkirjat
Päätöspöytäkirjat on nähtävänä kokouksessa.
- 1§ Sairaalasielunhoidon kesäteologi
- 2§ Virkapaikat
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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45§ Saapuneet kirjeet
1. Kirkkohallituksen yleiskirje 1/2017
- Uusi hankintalaki voimaan 1.1.2017
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 2/2017
- Taloussääntömalli
3. Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2017
- Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2016
4. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A1/2017
- Työajan pidentäminen 1.2.2017 lukien
5. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2017
- Ryhmähenkivakuutussopimus 2017
6. Itä-Suomen hallinto-oikeus
- Kirkollisvalitus: Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuusto 4.1.2017
12§
7. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
- Pöytäkirjanote 10.1.2017: 42§ Viranhoitomääräykset, KotkaKyminseurakunnan kirkkoherra, kappalaiset ja seurakuntapastorit
8. Kotkan kaupunki, Kulttuurilautakunta:
- Pöytäkirjanote 31.1.2017: 5§ Kulttuuritoimen avustukset 2017
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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46§ Pöytäkirjat/muistiot
1. Seurakuntatyön johtokunnan pöytäkirja 1/2017
2. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pöytäkirja 1/2017
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

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

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen kello 17.50.

Kaisa Rönkä
Kaisa Rönkä
puheenjohtaja

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kotkassa 1.3.2017
Reino Korhonen
Reino Korhonen
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Jukka Lemmetyinen
Jukka Lemmetyinen

