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Kokouksessa käsitellyt asiat:
42§ Kokouksen avaus
43§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan
hyväksyminen
44§ Pöytäkirjan tarkastus
45§ Kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
46§ Kotka-Kymin seurakunnan valmiussuunnitelma
47§ Kirkkoturva Kotka-Kymin seurakunnassa
48§ Pauli Myllylän testamentti
49§ Sairaalasielunhoitajan rekrytointi
50§ Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan irtisanoutuminen
51§ Kurssikeskuksen isännän irtisanoutuminen
52§ Yhteistyösopimus EKAMIn kanssa
53§ Kotka - Kymin seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätös
54§ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
55§ Saapuneet kirjeet
56§ Pöytäkirjat/muistiot
57§ Muut mahdolliset asiat
1. Kirkkoherran tiedoksiannot
2. Kirkkoneuvoston syksyn kokousaikataulu
58§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

42§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokouksen puheenjohtajana toimii Kaisa
Rönkä kirkkoneuvoston päätöksen 25.1.2017/4§ mukaisesti.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja sen jälkeen avasi kokouksen.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
OH, KS
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43§ 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.

44§ Pöytäkirjan tarkastus
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimistossa 14 päivän ajan 3. - 17.5.2018 toimiston aukioloaikoina.
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Onni Hämäläinen ja Kari Seppänen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Onni Hämäläinen ja Kari Seppänen.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
OH, KS
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45§ Kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksissa 31.5.2017/41§,
13.12.2017 ja 14.3.2018 käsitellyt asiat:
31.5.2017:
41§ Laajakosken siunauskappelin käyttötarkoituksen muuttaminen
13.12.2017:
52§ Kokouksen avaus
53§ Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
54§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan
hyväksyminen
55§ Pöytäkirjan tarkastus
56§ Kiinteistöjen katselmukset 2017
57§ Vuoden 2018 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2020
58§ Muut mahdolliset asiat
59§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
14.3.2018:
1§ Kokouksen avaus
2§ Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
3§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan
hyväksyminen
4§ Pöytäkirjan tarkastus
5§ Johtavan sairaalasielunhoitajan viran lakkauttaminen
6§ Sairaalasielunhoitajan viran perustaminen
7§ Kiinteistötoimen virkojen lakkauttaminen
8§ Seurakuntapuutarhurin virkanimikkeen muuttaminen ylipuutarhuriksi
9§ Vaalilautakunnan perustaminen ja seurakunnan jakaminen äänestysalueisiin
10§ Korsulankatu 35 teollisuustontin ja osoitteessa Korsulankatu 37 määräalan kaupan esisopimus
11§ Muut mahdolliset asiat
12§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Ehdotus:

Todetaan kirkkovaltuuston 31.5.2017/41§, 13.12.2017 ja 14.3.2018 kokousten päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Päätös:

Todettiin kirkkovaltuuston 31.5.2017/41§, 13.12.2017 ja 14.3.2018 kokousten päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
OH, KS
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46§ Kotka-Kymin seurakunnan valmiussuunnitelma
Seurakunnat ovat saaneet Kirkkohallitukselta ohjeet valmiussuunnitelman
laatimiseen vuonna 2013.
Seurakuntarakenteen muutoksen takia on Kotka-Kymin seurakuntayhtymän/seurakuntien valmiussuunnitelma päivitetty vastaamaan uutta seurakuntarakennetta.
Valmiussuunnitelma ja sen liitteet ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 8 kohdan nojalla.
Valmiussuunnitelma liitteineen on esillä kirkkoneuvoston kokouksessa.
Ehdotus, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Kotka-Kymin seurakunnan valmiussuunnitelman liitteineen ja lähettää valmiussuunnitelman Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille tiedoksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Kotka-Kymin seurakunnan valmiussuunnitelman liitteineen ja lähettää valmiussuunnitelman Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulille tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
OH, KS
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47§ Kirkkoturva Kotka-Kymin seurakunnassa
Valmistelijat: maahanmuuttajatyöstä vastaavat viranhaltijat, aikuistyön työalavastaava Tero Hietanen
puh. 040 586 0997 ja kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt
kokouksessaan 11.4.2012 toimintaohjeet ns. kirkkoturvan käyttöön. Tuolloin hyväksytty toimintaohjeistus on syytä päivittää.
Kirkon diakonian ja yhteiskunnallisen työn keskuksen Kirkko turvapaikkana
-ohjeessa suojan ja tuen hakemista seurakunnasta esitellään seuraavasti:
”Kirkkoa on perinteisesti käytetty turvapaikkana. Kirkko turvapaikkana periaate liittyy pitkään historialliseen traditioon, jossa kirkko jumalanpalveluspaikkana on pyhä. Kirkkotilaan on hakeutunut hädänalaisia ihmisiä suojaan esimerkiksi viranomaisten toimilta. Pohjoismaissa tunnetaan oikeuskäytännössä vanha kirkkorauhakäsite. Pohjoismainen tapaoikeus piti kirkkorauhan rikkomista erittäin raskauttavana. Euroopassa traditio eli voimakkaana toisen maailmansodan aikaisissa juutalaisvainoissa. Tuolloin toiminta ei ollut avointa, vaan juutalaisia piiloteltiin salassa.
Tämän päivän Suomessa kirkko turvapaikkana -toiminta on avointa, ja sen
pyrkimyksenä on yhteistyö viranomaisten kanssa. Toiminta on väkivallatonta ja tähtää oikeudenmukaisen kohtelun toteutumiseen yksittäisissä turvapaikkatilanteissa. Kirkko ei voi tarjota varsinaista ulkomaalaislain tarkoittamaa turvapaikkaa, mutta henkistä suojaa ja erilaista muuta tukea ja apua
sitäkin enemmän. Turvapaikan myöntämisestä tai epäämisestä päättää viranomaisena Maahanmuuttovirasto. Siksi on tarkoituksenmukaista, että
kirkko puhuu suojan tarjoamisesta ja tuesta.
Kirkkoturvan tarjoama suoja ja tuki tarkoittaa sitä, että olemme huomanneet turvapaikan hakijan tilanteessa ilmenneen jotain uusia seikkoja, joita
ei ole otettu huomioon päätöksiä tehdessä tai hakijaa uhkaa käännytys
turvapaikkaprosessin ollessa vielä kesken.
Kirkkoturvan tarjoamisella toivotaan, että turvapaikkahakemuksen käsittelyyn saadaan lisää aikaa. Poliisi on aina tietoinen kirkkoturvapäätöksestä
eikä ketään piilotella missään. Kun turvapaikka-anomusprosessi on loppuun käsitelty, kirkkoturva päättyy.
Prosessin kulku Kotka-Kymin seurakunnassa:
1. Kirkkoturvan hakija ohjataan maahanmuuttajatyötä tekevien luokse, he
ilmoittavat asiasta esimiehelleen ja kirkkoherralle.
2. Maahanmuuttajatyötä tekevät ottavat selvää turvapaikanhakijan tilanteesta ja ovat yhteydessä poliisiin ja lakimieheen.
3. Tämän jälkeen tehdään päätös siitä tarjotaanko kirkkoturvaa vai jatketaanko muilla tukitoimenpiteillä.
4. Kirkkoneuvosto päättää kirkkoturvan antamisesta. Kiireellisessä tapauksessa päätöksen voi tehdä kirkkoherra, joka saattaa päätöksen kirkkoneuvoston tietoon.
5. Turvan myöntäminen ilmoitetaan poliisille ja tarvittaessa järjestetään
hakijalle majoitus.
6. Käytännön järjestelyistä huolehtivat maahanmuuttajatyötä tekevät viranhaltijat yhdessä muiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
OH, KS
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7. Turvapaikanhakijalle kerrotaan, että kirkkoturva ei tarkoita oleskeluluvan saamista ja että kirkkoturva on väliaikainen järjestely, joka päättyy
kun hakuprosessi on tullut päätökseen.
8. Kirkkoherra ja asianosainen turvapaikanhakija päättävät, halutaanko
kirkkoturvan myöntäminen tuoda julkisuuteen.
9. Kirkkoturvaprosessissa mukana olleille työntekijöille järjestetään tarvittaessa jälkikeskustelu. Turvapaikanhakijan tukena ollaan, kävipä turvapaikanhakuprosessissa miten tahansa.
Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoturvan toimintaohjeet.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoturvan toimintaohjeet.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
OH, KS
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48§ Pauli Myllylän testamentti
Valmistelijat lähetyssihteeri Anne Hovi puh. 044 725 9291, aikuistyön työalavastaava Tero Hietanen
puh. 040 586 0997 ja kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552
Langinkosken seurakunnan seurakuntaneuvosto 13.12.2016
”33. PAULI MYLLYLÄN TESTAMENTTI
Valmistelija: khra Jukka Lopperi puh. 041 462 6201
Pauli Myllylä oli Langinkosken seurakunnan lähetystyön pitkäaikainen tukija.
Hän testamenttasi Langinkosken seurakunnan lähetystyölle rivitalo-osakkeita,
joiden myynnistä seurakunta sai aikanaan 21 619 €. Testamentissa määrättiin,
että varat on käytettävä Langinkosken seurakunnan lähetystyön hyväksi.
Langinkosken seurakunnalla on Suomen ev.lut Kansanlähetyksen kautta Bulgarissa Peshteran luterilainen seurakunta yhtenä lähetyskohteena.
Esitetään, että Langinkosken seurakuntaneuvosto kohdentaa Pauli Myllylän
testamenttirahat Peshteran kirkon kunnostustyöhön. Kirkon kunnostustyötä
koordinoi Suomen ev.lut. Kansanlähetys.
Varat toimitetaan Suomen ev. lut. Kansanlähetykselle, kun kohteen urakkasopimus on allekirjoitettu (esityslistan liite).
EHDOTUS KHRA: Langinkosken seurakuntaneuvosto kohdentaa Pauli Myllylän testamentilla saadut varat Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen kautta Peshteran kirkon kunnostustyöhön.
Varat toimitetaan Suomen ev. lut. Kansanlähetykselle, kun kohteen urakkasopimus on allekirjoitettu.
PÄÄTÖS: Langinkosken seurakuntaneuvosto päätti kohdentaa Pauli Myllylän
testamentilla saadut varat Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen kautta Peshteran
kirkon kunnostustyöhön.
Varat toimitetaan Suomen ev. lut. Kansanlähetykselle, kun kohteen urakkasopimus on allekirjoitettu.”

Vuoden 2016 päätöksen jälkeen testamenttirahat ovat odottaneet KotkaKymin seurakunnan tilillä Peshteran seurakunnan kanssa tehtävää sopimusta
kirkon rakentamisen aloittamiseksi.
Huhtikuussa 2018 saimme alla olevan viestin Istanbulin kirkon pääsihteeriltä,
lähetystyöntekijä ja arkkitehti Hannu Nokelaiselta.
Tervehdys Istanbulista,
Ohessa tilannetietoa Bulgarian rakennushankkeista. Bulgariassa on siis kaksi Istanbulin luterilaisen kirkon seurakuntaan, Peshtera ja Krushevo. Langinkosken
seurakunta lupasi testamenttilahjoituksen myötä tukea Peshteran seurakunnan
kirkon laajennus- ja korjausprojektiin. Kuten alla olevasta selvityksestä käy ilmi,
rakennushankkeiden lykkääntyminen on aiheuttanut ongelmia ja ratkaisupainetta
seurakunnissa. Pyytäisin Kotka-Kymin seurakuntaa arvioimaan, voitaisiinko Peshteran kirkon projektiin nimetty tuki käyttää Krsuhevon seurakunnan tilakysymyksen
ratkaisemiseksi.
Edellisessä tiedotteessani marraskuun alussa kerroin, että odotamme Peshteran
laajennus- ja korjausprojektiin liittyvää tarjousta. Saimme tarjouksen joulukuun lopussa mutta se oli pettymykseksemme aivan liian kallis, 185 000 € (+alv). Emme
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
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pystyneet etenemään urakkasopimusasteelle. Olemme pohtineet vaihtoehtoisia
toteutustapoja mutta emme ole saaneet vielä kustannusarvioita. Peshteran seurakunnan vanhimmisto päätti 1.4.2018, että ensin tulisi ratkaista sisarseurakunnan
Krushevon tilakysymys.
Krushevon seurakunnan tilanne on erittäin hankala oman kokoontumistilan puuttumisesta johtuen. Seurakunta joutuu mahdollisesti pian muuttamaan pois uudesta
tilasta, jonka sai syksyllä käyttöönsä. Rakennushankkeen jatkuva lykkääntyminen
ja suunnittelun painopisteen siirtyminen Peshteraan on kasvattanut Krushevon
seurakuntalaisten pettymystä suomalaisia ja Feymi-pappia kohtaan. Peshteran
laajennusprojektia lähdettiin priorisoimaan, kun kiinteistön omistajuus ratkesi elokuussa 2016 ja Krushevon seurakunnan järjestäytyminen oli vielä alussa. Peshteran seurakunnan vanhimmisto päätti kuitenkin 1.4.2018, että tässä tilanteessa
Peshteran kirkkorakennuksen yhteyteen riittäisi tilapäisen wc-tilan järjestäminen ja
Krushevon tilakysymys tulisi saada ensisijaisesti ratkaistuksi.
Krushevon kirkon rakentamista on suunniteltu vaiheittaiseksi siten, että ensin rakennusluvan mukaisesta suunnitelmasta toteutettaisiin vain kirkkosali. Oletettavasti pelkän kirkkosalin rakentamiskustannukset olisivat huomattavasti pienemmät
kuin koko alkuperäisen suunnitelman toteuttaminen. Tarjousta tullaan kysymään
kahdelta taholta, urakoitsijalta, joka teki alkuperäisen tarjouksen ja hankki rakennusluvan, sekä eräältä lähikaupungista Parvomaista löytyneeltä kontaktilta.

Edellä mainitusta voi siis todeta seuraavaa:
- Langinkosken seurakuntaneuvosto on tehnyt päätöksen testamenttirahaston käyttämisestä lähetystyön hyväksi Kansanlähetyksen kautta, Peshteran seurakunnan kirkon rakentamiseksi
- Rakennustöiden viivästymisen vuoksi rahoja ei ole voitu tilittää Peshteran
seurakunnalle vaan ne ovat edelleen Kotka-Kymin seurakunnan hallussa
- Bulgariasta tulleen viestin perusteella on syytä harkita testamenttipäätöksen päivittämistä siten, että varoja voidaan käyttää myös Krushevon seurakunnan rakennushankkeeseen. Peshteran seurakunnan vanhimmisto
puoltaa varojen siirtämistä Krushevon seurakunnan rakennushankkeeseen.
- Tuki toimitetaan perille Suomen ev.lut. Kansanlähetys ry:n kautta. Seurakunta tilittää rahat Kansanlähetykselle joka huolehtii rakennushankkeiden
koordinoinnista ja testamenttivarojen käytöstä Bulgariassa, Pestheran ja
Krushevon seurakunnissa. Kotka-Kymin seurakunnalla on jo olemassaoleva nimikkosopimus Peshteran seurakunnan kanssa (5000 e / vuosi), tätä sopimusta käytetään testamenttivarojen siirtoon, testamenttivarat eivät
vaikuta nimikkosopimuksen sisältöön ja testamenttirahat kohdennetaan
seurakuntien kirkkojen rakentamiseen.

Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto päättää, että Langinkosken seurakunnan tekemää päätöstä päivitetään siten, että testamenttivaroja voidaan kohdistaa myös
Krushevon seurakunnan rakennushankkeeseen. Tämä päätös toimitetaan
Suomen ev.lut. Kansanlähetys ry:n tiedoksi sekä testamenttivarat tilitetään
Suomen ev.lut. Kansanlähetys ry:lle, joka koordinoi testamenttivarojen käytön Bulgarian seurakuntien rakennushankkeisiin.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että Langinkosken seurakunnan tekemää päätöstä
päivitetään siten, että testamenttivaroja voidaan kohdistaa myös Krushevon seurakunnan rakennushankkeeseen. Tämä päätös toimitetaan Suomen ev.lut. Kansanlähetys ry:n tiedoksi sekä testamenttivarat tilitetään
Suomen ev.lut. Kansanlähetys ry:lle, joka koordinoi testamenttivarojen käytön Bulgarian seurakuntien rakennushankkeisiin.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
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Lisäksi kirkkoneuvosto esitti, että Suomen ev.lut. Kansanlähetys ry toimittaa tiedon Kotka-Kymin seurakunnalle, kun päätös on pantu täytäntöön.
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49§ Sairaalasielunhoitajan rekrytointi
Valmistelijat sielunhoidon työalavastaava Jukka Lopperi puh. 041 462 6201 ja kirkkoherra Anna-Tiina
Järvinen puh. 044 752 9552
Kirkkovaltuusto käsitteli sairaalasielunhoitajan viran perustamista kokouksessaan 14.3.2018:
”6§ Sairaalasielunhoitajan viran perustaminen
Valmistelija työalavastaava Jukka Lopperi puh. 041 462 6201 ja kirkkoherra AnnaTiina Järvinen puh. 044 752 9552
Sairaalasielunhoidossa on tarve kahdelle täysiaikaiselle sairaalasielunhoitajalle.
Työalueena sairaalasielunhoitajilla ovat Carean Kotkan keskussairaala, Karhulan
sairaala sekä yhdessä muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa he huolehtivat
myös kaupunkimme hoivapalvelulaitosten sielunhoidosta. Osa työstä tehdään potilaiden kanssa, osa henkilökunnan sekä potilaiden omaisten kanssa.
Sairaalasielunhoitajat työskentelevät sielunhoidon työalavastaavan johdossa. Tehtävänkuvauksen sekä palkkauksen vahvistaa henkilöstöasiain jaosto. Henkilöstöasiain jaosto osallistuu myös uuden sairaalasielunhoitajan rekrytointiin kevään ja
kesän 2018 aikana.
Kirkkoneuvosto 21.2.2018, 20§:
Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa
uuden sairaala-sielunhoitajan viran 1.6.2018 alkaen. Virkaan rekrytoidaan viranhaltija kevään 2018 aikana.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto 14.3.2018:
Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa
uuden sairaalasielunhoitajan viran 1.6.2018 alkaen. Virkaan rekrytoidaan viranhaltija kevään 2018 aikana.
Päätös: Kirkkovaltuusto päätti perustaa uuden sairaalasielunhoitajan viran
1.6.2018 alkaen. Virkaan rekrytoidaan viranhaltija kevään 2018 aikana.”

Sairaalasielunhoitajan virkaan rekrytoitiin uutta viranhaltijaa huhtikuun aikana. Rekrytointi-ilmoitus oli nähtävillä KirkkoHR-sivustossa 26.3. - 16.4.
Virkaan valittavalta edellytettiin pappisvihkimystä sekä sielunhoidon erikoistumiskoulutuksen suorittamista. Hakijoita oli yhteensä 12.
Henkilöstöasiain jaosto käsittelee viranhakua kokouksessaan 24.4.2018 ja
esittää virkaan valittavaa kirkkoneuvostolle. Henkilöstöasiain jaosto on
vahvistanut viran tehtävänkuvauksen ja palkkauksen.
Ehdotus, kirkkoherra:

Henkilöstöasiain jaoston esitys esitellään kokouksessa.

Asian käsittely:

Henkilöstöasiain jaosto 24.4.2018:
16 § Sairaalasielunhoitajan rekrytointi
valmistelija sielunhoidon työalavastaava Jukka Lopperi puh. 041 462 6201 ja kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552
Kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan 14.3.2018 sairaalasielunhoitajan viran.
Toimet tehtävän täyttämiseksi aloitettiin heti päätöksen jälkeen. Koska kyseessä
on papinvirka, rekrytointi toteutettiin yhteistyössä Mikkelin hiippakunnan tuomiokaPöytäkirjan tarkastusmerkintä:
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pitulin kanssa. Virkaan valittavalta edellytettiin pappisvihkimystä ja että sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus on suoritettuna.
Viranhakuilmoitus oli avoinna KirkkoHR-palvelussa 29.3. – 16.4.2018. Hakuajan
päättymiseen mennessä hakemuksia saapui yhteensä 12.
Hakijoista 4 on saanut pappisvihkimyksen.
Ainoastaan TM Veera Konttaniemellä on pappisvihkimyksen lisäksi sairaalasielunhoitajan erikoistumiskoulutus suoritettuna. Hän on työskennellyt vuosia
sairaalasielunhoitajana Oulussa. Kotka-Kymin seurakunnan vs. sairaalasielunhoitajana hän on ollut syksystä 2017 alkaen. Hänellä on hakijoista eniten työkokemusta sairaalasielunhoitajan työstä.
Ehdotus, talousjohtaja
Henkilöstöasiain jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto pyytää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan virkamääräyksen sairaalasielunhoitajan virkaan pastori TM Veera Konttaniemelle.
Virkaan ei liity koeaikaa, koska tuleva viranhaltija työskentelee jo organisaatiossa.
Virkaan valittavalta vaaditaan lääkärintodistus, mikäli sitä ei ole aikaisemmin toimitettu työnantajalle.
Päätös:
Henkilöstöasiain jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto pyytää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan virkamääräyksen sairaalasielunhoitajan virkaan pastori TM Veera Konttaniemelle.
Virkaan ei liity koeaikaa, koska tuleva viranhaltija työskentelee jo organisaatiossa.
Virkaan valittavalta vaaditaan lääkärintodistus, mikäli sitä ei ole aikaisemmin toimitettu työnantajalle.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti henkilöstöasian jaoston esityksen mukaisesti pyytää
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan virkamääräyksen sairaalasielunhoitajan virkaan pastori TM Veera Konttaniemelle.
Virkaan ei liity koeaikaa, koska tuleva viranhaltija työskentelee jo organisaatiossa. Virkaan valittavalta vaaditaan lääkärintodistus, mikäli sitä ei ole
aikaisemmin toimitettu työnantajalle.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
OH, KS
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50§ Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan irtisanoutuminen
Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Tuija Kuukka on irtisanoutunut virastaan 15.5.2018 alkaen.
Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto myöntää Tuija Kuukalle eron perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virasta 15.5.2018 alkaen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi Tuija Kuukalle eron perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virasta 15.5.2018 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
OH, KS
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51§ Kurssikeskuksen isännän irtisanoutuminen
Valmistelija talousjohtaja Matti Ilmivalta puh. 040 706 2363
Kurssikeskuksen isäntä Kai Järnstedt on irtisanoutunut virastaan
1.11.2018 alkaen.
Ehdotus, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto myöntää Kai Järnstedtille eron kurssikeskuksen isännän
virasta 1.11.2018 alkaen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi Kai Järnstedtille eron kurssikeskuksen isännän
virasta 1.11.2018 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
OH, KS
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52§ Yhteistyösopimus EKAMIn kanssa
Valmistelijat maahanmuuttajatyön koordinaattori Maarit Koskensalo-Tiainen puh. 044 752 9527 ja
kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on tehnyt tiivistä yhteistyötä Ekamin kanssa maahanmuuttajien kouluttamisen ja kotoutumisen eteen. Ekami järjestää kotoutumiskoulutusta, joka on kolmen vuoden välein kilpailutettavaa
työvoimakoulutusta. Kilpailutus on jälleen ajankohtainen. Tarjouksen kriteerit ovat tiukentuneet ja aikaisemmasta poiketen yhteistyökumppaneilta
vaaditaan allekirjoitettu yhteistyösopimus.
Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on jakaa monikulttuurisuuteen ja kotoutumiseen liittyvää asiantuntemusta sekä luoda luontevia mahdollisuuksia kahdensuuntaiseen kotoutumiseen. Tarvittaessa tehdään myös koulutusyhteistyötä.
Allekirjoitettava sopimus on voimassa sopimuskaudet 2019 ja 2020 sekä
mahdolliset optiovuodet 2021 ja 2022. Yhteyshenkilönä Kotka-Kymin seurakunnassa on maahanmuuttajatyön koordinaattori Maarit KoskensaloTiainen.
Sopimusluonnos toimitetaan kokouskutsun mukana.
Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan luonnoksen mukaisen yhteistyösopimuksen Ekamin kanssa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan luonnoksen
mukaisen yhteistyösopimuksen Ekamin kanssa.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
OH, KS
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53§ Kotka - Kymin seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätös
Valmistelija, talousjohtaja Matti Ilmivalta, puh 040 706 2363
Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on
ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen
kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös
on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen
jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. (KJ 15.5§)
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista
ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Toimintakertomuksessa selostetaan oleelliset asiat konsernin toiminnasta
ja taloudesta sekä niiden kehityksestä tilikauden aikana. (KJ 15.6§)
Henkilöstökulut (6 221 t€) supistuivat 1,1 %, 27 t€ edelliseen vuoteen verrattuna. Palkat ja palkkiot olivat tästä summasta 4 943 t€ (-0,2 %) ja sivukulut 1 367 t€ (-3,8 %). Muut toimintakulut (4 011t€) pienenivät 4,3 %, 180
t€. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 60,8 % (60,0 % v.2016).
Toimintatuotot (2 570 t€) kasvoivat 1,1 %, 123 t€.
Kirkollisverotuotto (8 449 t€) oli 2,9 %, 253 t € edellisvuotta pienempi.
Vuoden 2016 alussa yhteisövero muuttui valtion budjetista maksettavaksi
rahoitukseksi, valtion rahoitusta Kotka-Kymin seurakunta sai 1 059 t€. Yhteisöveron palautusta seurakunta maksoi 4 t€.
Kokonaisuutena verotulot jäivät 418 euroa edellisvuotta, budjetoidusta verotulosta jäätiin 160 t€.
Seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksessä vuosikate on +943 989,05 euroa, tilikauden tulos +80 651,62 euroa ja ylijäämä +160 727,95 euroa.
Taseen loppusumma on 21 521 635,86 euroa (v. 2016 loppusumma
21 542 582,20 euroa).
Vuosikate ei riittänyt kattamaan investointeja (993 286 €) ja lainanlyhennyksiä (105 000 €).
Kirkkoneuvosto 21.3.2018, 35§:

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
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Ehdotus, talousjohtaja:

1. Kirkkoneuvosto päättää esittää, että tilikauden ylijäämä 160 727,95 euroa
kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on
kirjattu tasekirjaan (s. 46).
2. Kirkkoneuvosto päättää käsitellä ja hyväksyä seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja päättää allekirjoittaa tasekirjan.
3. Kirkkoneuvosto päättää antaa vuoden 2017 tilinpäätöksen tilintarkastajien
tarkastettavaksi ja esittää, että kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.

Päätös:

1. Kirkkoneuvosto päätti esittää, että tilikauden ylijäämä 160 727,95 euroa
kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on
kirjattu tasekirjaan (s. 46).
2. Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi seurakunnan ja hautainhoitorahaston
tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja allekirjoitti tasekirjan.
3. Kirkkoneuvosto päätti antaa vuoden 2017 tilinpäätöksen tilintarkastajien
tarkastettavaksi ja esittää, että kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.
Puheenjohtaja esitti kaikille työntekijöille kiitokset tehdystä hyvästä ja onnistuneesta työstä.

Kirkkoneuvosto 25.4.2018:
Kirkkoneuvostolle esitellään tilintarkastuskertomus.
Ehdotus, talousjohtaja:

Merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi ja välitetään se edelleen kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi ja välitetään se edelleen kirkkovaltuustolle.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
OH, KS
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54§ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Kirkkoneuvostolle saatetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset, joiden osalta ei ole käytetty siirto-oikeutta.
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
- 6§ Virkamääräyspyyntö
- 7§ Ehtoollisavustajat
- 8§ Lausunto virkavapaata varten
Talousjohtajan päätöspöytäkirjat
- 4§ Haudan hoitoon liittyvän pankkitilin lopetus
- 5§ Vapautukset rippikoulumaksuista
Viestintäpäällikön päätöspöytäkirja
- 1§ Seurakuntalehti Osviitan kolumnin kirjoittajapalkkio
Kirkkoherranviraston ja papiston työalavastaavan päätöspöytäkirja
- 4§ Kirkkoherranviraston toimistosihteeri tehtävät
Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirjat
- 8§ Sijaisen palkkaaminen rippikoulun ennakkoviikonloppuleirille
- 9§ Kotka-Kymin seurakunnan kesän 2018 varhaisnuorten leirien ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevat työntekijät
- 10§ Kasvatuksen määräaikaiset työsuhteet
- 11§ Koulutus
- 12§ Virkavapaa-anomus
- 13§ Sijaisen palkkaaminen rippikoulun ennakkoviikonloppuleirille
Varhaiskasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirja
- 3§ Kohti Työtä ry/työkokeilupaikka
Sielunhoitotyön työalavastaavan päätöspöytäkirja
- 8§ Asiakastuolien hankinta
Ehdotus:

Merkitään viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
OH, KS
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55§ Saapuneet kirjeet
1. Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2018
- Uskonnonvapaus varhaiskasvatuksessa
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2018
- Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
3. Kirkkohallituksen yleiskirje 8/2018
- Seurakuntien käytössä olevat rinnakkaiset jäsenrekisterit
4. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2018
- Kirkon virka- ja työehtosopimus 2018 - 2020
5. Talousvertailu helmikuu 2018
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
OH, KS
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pöytäkirja 3/2018
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
OH, KS
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57§ Muut mahdolliset asiat
1. Kirkkoherran tiedoksiannot
-

Vaalikone
Kirkkoherra esitteli seurakuntavaalien vaalikoneeseen tulevat seurakunnan kolme omaa kysymystä.

-

Seurakuntavaalien valitsijayhdistykset
Kirkkoherra muistutti, että valitsijayhdistyksen asiamies ja asiamiehen
varamies eivät saa olla vaalilautakunnan jäseniä eivätkä vaaleissa ehdokkaina. Lisäksi on suositeltavaa ettei vaalilautakunnan jäsen ole valitsijayhdistyksen perustajajäsen.
Valitsijayhdistykset voivat esitellä yhdistystään seurakuntavaalien nettisivulla www.seurakuntavaalit.fi/valitsijayhdistykset.

-

Strategiatyön tilannekatsaus
Työryhmä on edennyt strategiatyöskentelyssä, mutta vielä on työstettävää. Muun muassa toiminnan mittareita mietitään. Strategia valmistellaan seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

-

Vanhustyön kehittämisprojekti
Diakoniatyöstä on lähtenyt ajatus kehittää vanhustyötä. Kirkkohallituksesta Seppo Sulkko tulee tekemään ns. BIKVA-haastatteluja. Haastattelujen tarkoituksena on saada tietää millaista toimintaa ikäihmiset itse
toivovat.

-

Kaatuneitten muistopäivä 20.5.
Luottamushenkilöitä toivotaan tekstinlukijoiksi jumalanpalveluksiin sekä
seppeleenlaskijoiksi sankarihautausmaille.

2. Kirkkoneuvoston syksyn kokousaikataulu
-

kirkkoneuvoston kokouspäivät: 29.8., 26.9., 31.10. ja 28.11.

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
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58§ 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 18.00.

KAISA RÖNKÄ
Kaisa Rönkä
puheenjohtaja

ANNE-MAARIT HELLE
Anne-Maarit Helle
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten
mukaiseksi.

Kotkassa 2.5.2018

ONNI HÄMÄLÄINEN
Onni Hämäläinen

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä:
OH, KS

KARI SEPPÄNEN
Kari Seppänen

