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Kokouksessa käsitellyt asiat:
101§ Kokouksen avaus
102§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan
hyväksyminen
103§ Pöytäkirjan tarkastus
104§ Kaveriksi minulle -hanke
105§ Kansallisten juhlapäivien viettäminen seurakunnassa
106§ Perheneuvojan viran täyttäminen
107§ Kolehtisuunnitelma vuodelle 2019
108§ Kouvolan seurakuntayhtymän it-aluekeskuksen johtosäännön tarkistus
109§ Kirkkovaltuuston työjärjestys
110§ Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi
2019 ja 2020
111§ Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali
112§ Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2019 ja 2020
113§ Kirkkoneuvoston jäsenten (9) valinta vuosille 2019 ja 2020
114§ Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten (9) henkilökohtaisten
varajäsenten valinta vuosille 2019 ja 2020
115§ Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenten (7) vaali vuosiksi 2019
- 2022
116§ Seurakuntatyön johtokunnan jäsenten (7) vaali vuosiksi 2019 - 2022
117§ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
118§ Saapuneet kirjeet
119§ Muut mahdolliset asiat
1. Kirkkoherran tiedoksiannot
2. Talousjohtajan tiedoksianto
120§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
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101§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokouksen puheenjohtajana toimii Kaisa
Rönkä kirkkoneuvoston päätöksen 25.1.2017/4§ mukaisesti.
Päätös:

Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

102§ 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.

103§ Pöytäkirjan tarkastus
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimistossa 14 päivän ajan 8. - 22.11.2018 toimiston aukioloaikoina.
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Lemmetyinen ja Ville Mielonen.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Isabelle Pekonen ja Pekka Mättö.
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104§ Kaveriksi minulle -hanke
Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, puh. 044 752 9552
Seurakunnassa on ollut tämän vuoden ajan käynnissä Kaveriksi minulle hanke, johon on saatu hankerahaa Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hanketyöntekijä Suvi-Tuuli Miilunpalo ja maahanmuuttajatyön koordinaattori
Maarit Koskensalo-Tiainen tulevat kokoukseen kertomaan hankkeen kuulumisia.
Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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105§ Kansallisten juhlapäivien viettäminen seurakunnassa
Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, puh. 044 752 9552
Vuosittain vietetään kolmea erityistä kansallista juhlapyhää jolloin juhlistetaan
maamme itsenäisyyttä. Näistä kansallinen veteraanipäivä on 27.4., kaatuneiden muistopäivä toukokuun kolmantena sunnuntaina sekä itsenäisyyspäivä
6.12. Seurakunta osallistuu kirkkoneuvoston linjausten mukaisesti näiden kolmen juhlapäivän viettämiseen. Myös Kotkan kaupunki juhlistaa näitä päiviä,
niinpä suunnittelua on tehty yhdessä vs. kulttuurijohtaja Tiina Salosen kanssa.
Kansallinen veteraanipäivä 27.4.:
- Juhlan järjestelyistä huolehtivat seurakunta, kaupunki ja veteraanijärjestöt
yhteistyössä.
- Juhla muodostuu seuraavista osista: jumalanpalvelus, kahvit, juhla. Osallistujat voivat valita missä vaiheessa kokonaisuutta he liittyvät mukaan.
- Tila vaihtelee, vuonna 2019 juhla pidetään Langinkosken kirkolla, muita
mahdollisia tiloja ovat Kymin kirkko + Helilän seurakuntatalo sekä Kotkan
kirkko + Kotkan seurakuntakeskus.
- Juhlan ohjelma laaditaan yhteistyössä. Päävastuu juhlan ohjelmasta on
kaupungilla ja seurakunta vastaa jumalanpalveluksen järjestämisestä
- Kahvituskulut jaetaan seurakunnan ja kaupungin kesken, tilavuokraa seurakunnan tiloista ei peritä.
- Kaupunki vastaa seppeleen ja seppelpartion hankkimisesta sekä yhteydenotosta puolustusvoimiin.
- Kaupunki vastaa yhteistyöpalaverin koollekutsumisesta
Kaatuneiden muistopäivä toukokuun 3. sunnuntai:
- Juhlan järjestelyistä huolehtii seurakunta. Kaupungilla ei ole järjestelyvastuuta ja roolia kaatuneiden muistopäivän viettämisessä.
- Kaatuneiden muistopäivänä järjestetään jumalanpalvelus sekä Kotkan että
Kymin kirkoissa. Jumalanpalveluksen jälkeen lasketaan seppeleet molemmilla sankarihaudoilla. Tämän jälkeen kirkkokahvit Helilän seurakuntatalolla ja Kotkan seurakuntakeskuksessa.
- Kirkkoneuvosto nimeää seppelpartiot molemmille sankarihautausmaille ja
pyytää kaupungin edustajat laskemaan seppeleet samoin molemmille
sankarihautausmaille
- Seppeleenlaskuun ja kirkkokahveille pyydetään puolustusvoimien edustaja.
- Mahdollisuuksien mukaan jumalanpalveluksiin, kunniakäynneille ja kirkkokahveille pyydetään mukaan kuoroja ja soittajia. Seurakunnan musiikkityö
huolehtii heidän kutsumisestaan.
- Seurakunta hankkii ja maksaa seppeleet Kotkan ja Kymin sankarihautausmaille
Itsenäisyyspäivä 6.12.:
- Päivän juhlallisuuksissa seurakunnalla on järjestämisvastuu jumalanpalvelusten sekä sankarihautausmaiden kunniakäyntien osalta. Samoin seurakunta huolehtii kirkkokahveista Kymin kirkonmäellä. Kotkan kaupunki vastaa itsenäisyyspäivän juhlan sekä kahvituksen järjestämisestä. Juhla alkaa
kahvitilaisuudella, jolla korvataan itsenäisyyspäivän kirkkokahvit Kotkassa.
Kaupunki huolehtii juhlasta, jossa seurakunnalla ei ole omaa roolia mutta
edustaja on paikalla.
- Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukset järjestetään Kotkan ja Kymin kirkoissa ja jumalanpalvelusten jälkeen kunniakäynnit molemmilla sankarihautausmailla
- Seurakunta hankkii seppeleet molemmille sankarihautausmaille
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Kirkkoneuvosto nimeää seppelpartiot molemmille sankarihautausmaille ja
pyytää Kotkan kaupungilta seppeleenlaskijat molemmille sankarihautausmaille.
Itsenäisyyspäivänä seurakunnan seppele on yhteiskristillinen: Nauhassa
mainitaan Kotkan kristilliset seurakunnat ja seppeleen kustannukset jaetaan Kotka-Kymin seurakunnan, Kotkan vapaakirkon, Kotkan helluntaiseurakunnan ja Karhulan helluntaiseurakunnan sekä Kotkan ortodoksisen
seurakunnan kanssa.
Itsenäisyyspäivänä seurakunnan seppeleissä mainitaan kristillisten seurakuntien lisäksi kaatuneiden omaiset
Kunniakäyntien jälkeen kirkkokahvit Helilän seurakuntatalolla, Kotkassa
kahvitus osana kaupungin järjestämää itsenäisyyspäivän juhlaa (Kokeilu
vuonna 2018. Jatkossa joko jatketaan yhteistyötä tai järjestetään kirkkokahvit Kotkan seurakuntakeskuksessa).
Kirkkokahveille ja seppeleenlaskuun pyydetään myös edustaja puolustusvoimista.

Seppelten laskeminen Kotkan sankarihautausmaalla:
- Seppeltenlaskijat järjestäytyvät sankarihautausmaalla.
- Ensimmäisen seppeleen laskee puolustusvoimat, toisen veteraanijärjestöt
yhdessä tai erikseen (sotaveteraanit, rintamaveteraanit ja sotainvalidit),
kolmannen seurakunta ja sen jälkeen kaupunki. Mahdollisten muiden järjestöjen seppeleet tulevat tämän jälkeen.
- Seppelten laskun jälkeen papin puheenvuoro, rukous ja virsi sekä mahdollisesti muuta musiikkia.
Seppelten laskeminen Kymin sankarihautausmaalla:
- Kulkue järjestäytyy jumalanpalveluksen jälkeen kirkon edustalle.
- Seppeleet kannetaan kulkueena sankarihautausmaan portille. Ensimmäisen seppeleen laskee puolustusvoimat, seuraavan veteraanijärjestöt yhdessä tai erikseen (sotaveteraanit, rintamaveteraanit ja sotainvalidit), sen
jälkeen seurakunta ja tämän jälkeen kaupunki. Sen jälkeen muut mahdolliset järjestöt.
- Seppeleenlaskun jälkeen virsi ja mahdollisesti muuta musiikkia.
Yhteydenpito puolustusvoimiin, järjestöihin sekä muihin yhteistyökumppaneihin:
- Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa seppelpartioihin
- Kirkkoneuvosto pyytää kaupungilta edustajat seppelpartioihin
- Toimisto- tai hallintosihteerit toimittavat pyynnöt kaupungille ja puolustusvoimille sekä tilaavat seppeleet itsenäisyyspäivänä ja kaatuneiden muistopäivänä
- Seurakunnan luottamushenkilöt osallistuvat jumalanpalvelusten toimittamiseen (esimerkiksi tekstinluku, esirukous, kolehdin keruu jne). Kirkkoneuvosto nimeää heidät huhtikuun ja lokakuun kokouksissaan.
- Toimintaohjeet toimitetaan jakeluna päätöksen jälkeen niille järjestöille,
joille aikaisemmin on lähetetty kirje juhlapäivän lähestyessä. Järjestöt voivat saapua seppelkulkueeseen ilman erillistä ilmoittautumista.

Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto päättää, että Kotka-Kymin seurakunta noudattaa kansallisen veteraanipäivän, kaatuneiden muistopäivän ja itsenäisyyspäivän vietossa esittelyn mukaisia käytäntöjä.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että Kotka-Kymin seurakunta noudattaa kansallisen
veteraanipäivän, kaatuneiden muistopäivän ja itsenäisyyspäivän vietossa
esittelyn mukaisia käytäntöjä.
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106§ Perheneuvojan viran täyttäminen
Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552 ja sielunhoidon työalavastaava Jukka
Lopperi puh. 041 462 6201
Kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan 13.6. perheneuvojan viran. Virantäyttö
aloitettiin kesällä. Hakuilmoitus julkaistiin KirkkoHR-palvelussa sekä Oikotie.fi sivustolla 14.8.2018., hakuaika päättyi 2.9.2018. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 18.
Hakijoilta edellytettiin soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä sitoutumista kirkon
perheneuvojan erikoistumiskoulutukseen. Hakuilmoituksessa todettiin myös,
että kokemus terapiatyöstä, sielunhoidosta ja työnohjauksesta katsotaan
eduksi paikkaa täytettäessä.
Perheneuvojan työn sisältönä on parisuhteen ja perheen ristiriitoihin ja elämän
kriisitilanteisiin annettava terapeuttinen ja sielunhoidollinen keskusteluapu. Työ
tapahtuu sekä yksilö- että parityöskentelynä. Työhön kuuluu myös jonkin verran ennaltaehkäisevää työtä, ryhmien vetämistä, työnohjausta sekä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.
Haastatteluryhmään kuuluivat Jukka Lopperi, Johanna Tanska, Kaisa Rönkä
ja Anna-Tiina Järvinen. Haastatteluryhmä haastatteli 11.9. kuusi hakijaa joista
kolme päätettiin lähettää soveltuvuusarvioon.
Soveltuvuusarvioon lähetettiin YTM Heli Hirvisuo, TM Terhi Ruokonen-Jalo
sekä TM Heidi Kääriäinen. Soveltuvuusarviot toteuttivat Henry Honkanen
ArenaNovasta sekä Anne Anttonen kirkkohallituksesta, tulokset saatiin lokakuun alussa.
Soveltuvuusarvion ja haastattelun perusteella haastatteluryhmä esittää henkilöstöasian jaostolle, että perheneuvojan virkaan valittaisiin TM Terhi Ruokonen-Jalo.
Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja valitun tulee toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan työnantajalle.
Henkilöstöasiain jaosto 31.10.2018:
Ehdotus, talousjohtaja:

Henkilöstöasiain jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että perheneuvojan virkaan
valitaan TM Terhi Ruokonen-Jalo.
Virkaan liittyy 6 kuukauden koeaika ja valinta on ehdollinen kunnes valittu on
toimittanut lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös:

Henkilöstöasiain jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että perheneuvojan virkaan
valitaan TM Terhi Ruokonen-Jalo

Virkaan liittyy 6 kuukauden koeaika ja valinta on ehdollinen kunnes valittu on
toimittanut lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Kirkkoneuvosto 31.10.2018:

Hakijayhteenveto toimitetaan kokouskutsun mukana. Henkilöstöasiain jaoston esitys esitellään kokouksessa.
Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto täyttää perheneuvojan viran henkilöstöasiain jaoston esityksen mukaisesti.

Asian käsittely:

Henkilöstöasiain jaosto 31.10.2018:
”Päätös: Henkilöstöasiain jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että perheneuvojan
virkaan valitaan TM Terhi Ruokonen-Jalo.
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Virkaan liittyy 6 kuukauden koeaika ja valinta on ehdollinen kunnes valittu on
toimittanut lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös:

Perheneuvojan virkaan valittiin yksimielisesti TM Terhi Ruokonen-Jalo.
Virkaan liittyy 6 kuukauden koeaika ja valinta on ehdollinen kunnes valittu
on toimittanut lääkärin todistuksen terveydentilastaan.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
IP
PM

Kotka-Kymin seurakunta
Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja

8/2018
8 (20)

107§ Kolehtisuunnitelma vuodelle 2019
Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, puh. 044 752 9552
Kirkkohallitus on julkaissut yleiskirjeessään 12/2018 ohjeet kolehtisuunnitelman laatimista varten. Ehdotus Kotka-Kymin seurakunnan kolehtisuunnitelmaksi toimitetaan kokouskutsun mukana.
Kolehtisuunnitelma on sitova, kirkkohallituksen määräämiä kolehtipyhiä ei
voi vaihtaa ilman että kirkkohallitusta informoidaan asiasta.. Ns. vapaiden
pyhien kolehtikohdetta voidaan painavasta syystä muuttaa. Päätös tulee
dokumentoida ja saattaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan tiedoksi.
Pääsääntöisesti kaikissa kirkoissa kerätään pyhäpäivänä kolehti samaan
kohteeseen. Iltamessujen ja muiden tilaisuuksien kolehdeista sovitaan tapauskohtaisesti.
Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman vuodelle 2019.

Päätös:

Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma vuodelle 2019, muutoksella 8.12. kolehti
kerätään Kymenlaakson Kirkkomusiikkipiiri ry:lle.
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108§ Kouvolan seurakuntayhtymän it-aluekeskuksen johtosäännön tarkistus
Valmistelija talousjohtaja Matti Ilmivalta, email: matti.ilmivalta@evl.fi
Kouvolan seurakuntayhtymän it-aluekeskuksen johtokunta on kokouksessaan 10.9.2018 tehnyt ehdotuksen it-aluekeskuksen johtosäännön tarkistuksista ja pyytää lausuntoa tarkistuksiin seurakunnilta:
30 §
IT-alueen johtosäännön tarkistus
IT-aluekeskuksen johtosääntöä (liite 4.) ei ole tarkistettu vuoden 2012 jälkeen.
Seurakuntarakenteissa on tapahtunut paljon muutoksia tämän jälkeen.
Tietohallintopäällikön esitys:
Käydään läpi johtosääntö, tehdään tiedossa olevat päivitykset ja tarkistetaan
johtosäännön ajantasaisuus. Lähetetään korjattu johtosääntö Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi ja yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:
Korjataan muuttuneiden seurakuntien nimet:
Mikkelin seurakuntayhtymä muutetaan muotoon Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymä muotoon Kotka-Kymin seurakunta.
Muutetaan 9 § kohta 4
”päättää IT-aluekeskuksen yhteishankinnoista 800.000 euroon asti.” muotoon
”päättää IT-aluekeskuksen yhteishankinnoista Kouvolan seurakuntayhtymän
hankintasäännön mukaisesti
Poistetaan 9 § kohta 10, suluissa oleva (huomioiden KJ 11:2),
eli kohta 10 on muutoksen jälkeen
”antaa lausunto tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä
kahden seuraavan vuoden talousarviosta Kouvolan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle, kuluvan vuoden lokakuuhun mennessä”
Lähetetään osakasseurakuntien / -yhtymien kirkkoherroille ja talouspäälliköille
lausuntopyyntö johtosäännön muutoksesta.

Ehdotus, talousjohtaja:

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvosto lausuntonaan puoltaa esitettyjä
it-aluekeskuksen johtosäännön tarkistuksia.

Päätös:

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvosto lausuntonaan puoltaa esitettyjä
it-aluekeskuksen johtosäännön tarkistuksia.
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109§ Kirkkovaltuuston työjärjestys
Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, puh. 044 752 9552
Kirkkovaltuusto vahvistaa kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 §:n nojalla itselleen
työjärjestyksen. Työjärjestyksessä on tarkemmat määräykset kirkkovaltuuston työskentelystä sen lisäksi mitä kirkkolaissa säädetään ja sen nojalla kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä määrätään.
Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto päättää esittää työjärjestyksen edelleen kirkkovaltuustolle
9.1.2019 käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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110§ Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2019 ja 2020
Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, puh. 044 752 9552
Kirkkojärjestys 8 luku 2§:
”Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa.”
Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 9.1.2019, että se toimittaisi kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2019 ja
2020.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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111§ Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali
Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, puh. 044 752 9552
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n perusteella valtuusto asettaa ensimmäisessä kokouksessaan suhteellisten vaalien toimittamista varten
vaalilautakunnan, johon valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 9.1.2019, että se toimittaisi suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaalin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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112§ Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2019 ja 2020
Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, puh. 044 752 9552
Kirkkolaki luku 10, 2 §
”Jäsenet
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä.
Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. (20.8.2004/821)
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. 3 momentti
on kumottu L:lla 20.8.2004/821.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta kirkkoneuvoston kokouksen puheenjohtajana on voimassa, mitä siitä kirkkojärjestyksessä
säädetään. (27.6.2003/626)”
Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1§:n mukaan
kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 9
jäsentä. Ohjesääntö määrittää lisäksi, että kirkkoneuvoston jäsenten vaali
toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 9.1.2019, että se toimittaisi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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113§ Kirkkoneuvoston jäsenten (9) valinta vuosille 2019 ja 2020
Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, puh. 044 7529552
Kirkkolaki luku 10, 2 §
”Jäsenet
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä.
Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. (20.8.2004/821)
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. 3 momentti
on kumottu L:lla 20.8.2004/821.”
Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1§:n mukaan
kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 9
jäsentä.
Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 9.1.2019, että se toimittaisi kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten (9) vaalin vuosiksi 2019 - 2020.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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114§ Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten (9) henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosille 2019 ja 2020
Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, puh. 044 752 9552
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 §: Kun edellä 2 §:ssä mainitut vaalit on
toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 9.1.2019, että se toimittaisi varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten
vaalin vuosiksi 2019 - 2020.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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115§ Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenten (7) vaali vuosiksi 2019 - 2022
Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, puh 044 752 9552
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 13§:
”Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii kirkkovaltuuston toimikaudekseen
asettama kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Johtokuntaan kuuluvat
kirkkovaltuuston valitsemat seitsemän (7) jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee kirkkovaltuusto. Johtokunnan kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus
seurakunnan kirkkoherralla. Puheenjohtaja voi kutsua myös muita alan
asiantuntijoita johtokunnan kokoukseen tietyn asian käsittelyä varten.
Kokouksen sihteerinä toimii taloustoimiston kiinteistö- ja palkkaasiainhoitaja.
Oman toimi- ja vastuualueensa asiat johtokunnalle esittelevät kiinteistöpäällikkö, talousjohtaja ja seurakuntapuutarhuri.”
Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle 9.1.2019, että se:
1. toimittaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenten (7) vaalin
2. valitsee jäsenistä (7) johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
3. toimittaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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116§ Seurakuntatyön johtokunnan jäsenten (7) vaali vuosiksi 2019 - 2022
Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, puh. 044 752 9552
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 14§:
”Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii kirkkovaltuuston toimikaudekseen
asettama seurakuntatyön johtokunta. Johtokuntaan kuuluvat kirkkovaltuuston valitsemat seitsemän (7) jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee kirkkovaltuusto. Johtokunnan kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus talousjohtajalla ja työalavastaavilla. Puheenjohtaja voi kutsua myös muita alan asiantuntijoita johtokunnan kokoukseen tietyn asian käsittelyä varten.
Kokouksen sihteerinä toimii hallintosihteeri. Asiat esittelee kirkkoherra.”
Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle 9.1.2019, että se:
1. toimittaa seurakuntatyön johtokunnan jäsenten (7) vaalin
2. valitsee jäsenistä (7) johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
3. toimittaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten
henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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PM
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117§ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Kirkkoneuvostolle saatetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset, joiden osalta ei ole käytetty siirto-oikeutta.
Kirkkoherran päätöspöytäkirja
- 16§ Palkaton virkavapaus
Talousjohtajan päätöspöytäkirjat
- 15§ Influenssarokotus 2018
- 16§ Vuosisidonnainen palkanosa
Ylivahtimestarin päätöspöytäkirja
- 5§ Vahtimestarin määräaikainen työajan muutos 3.9. - 19.11.2018
Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirjat
- 21§ Koulutussuunnitelman ulkopuolinen koulutus
- 22§ Muutos Kotka-Kymin seurakunnan syksyn 2018 kasvatuksen leirien ja
retkien ohjelma- ja turvallisuusvastuussa oleviin työntekijöihin
- 23§ Virka-vapaa anomus
- 24§ Koulutussuunnitelman ulkopuolinen koulutus
Varhaiskasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirja
- 7§ Päätös koulutussopimuspaikasta ja ohjaajasta
Diakoniatyön työalavastaavan päätöspöytäkirja
- 7§ Uuden viranhaltijan virkapaikka

Ehdotus:

Merkitään viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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118§ Saapuneet kirjeet
1. Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2018
- Vuoden 2019 kirkkokolehdit
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2018
- Vuoden 2019 talousarvion valmistelun perusteita
3. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A7/2018
- Suorituslisän käyttöönottoon valmistautuminen syksyllä 2018
4. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
 Tuomiokapitulin istunto 10.10.2018: 312§ Valtakunnalliset ja hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2019
5. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
 Tuomiokapitulin istunto 10.10.2018: 324§ Virkavapaus 15.10.2018 31.8.2019
6. Itä-Suomen hallinto-oikeus:
 Päätös 2.10.2018: Asia: Kirkollisvalitus, toimielimen henkilövalinta
7. Tulosvertailu elokuu 2018
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

119§ Muut mahdolliset asiat
1. Kirkkoherran tiedoksiannot


Jumalanpalveluselämän kävijätilastot
Kirkkoherra esitteli vuosilta 2015 - 2017 kirkossa kävijätilastoja.



Henkilöstösuunnitelma 2019 - 2020
Asia valmistellaan seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.



Aluerekisteri
Valtakunnallinen tavoite koota kirkkoherranvirastojen jäsenrekisteriin liittyviä palveluja (virkatodistukset, sukuselvitykset) isompiin yksiköihin. Asia valmistellaan seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.



Yleisiä tilastotietoja
Kirkkoherra esitteli tulevaisuuden yleisiä tilastotrendejä



Haudan haltija-asia
Tulossa kirkkoneuvoston käsittelyyn.

2. Talousjohtajan tiedoksianto


Talousjohtaja kertoi vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta sekä
vuoden 2019 talousarvion valmistelutilanteesta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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120§ 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 18.05.

Kaisa Rönkä
Kaisa Rönkä
puheenjohtaja

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kotkassa 7.11.2018
Isabelle Pekonen
Isabelle Pekonen
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Pekka Mättö
Pekka Mättö

