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1 § Kokouksen avaus
KJ 8 luku 5§:
”Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu,
joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on
valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista,
kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Jos jotakin asiaa ei ole saatu käsitellyksi kokouksessa ja se on päätetty siirtää
käsiteltäväksi jatkokokouksessa, ei tähän tarvitse antaa eri kutsua.”
Kirkkovaltuuston kokouksen avaa valtuutettu Aimo Ilomäki.

Päätös:

Kirkkoherra Anna-Tiina Järvisen pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja Aimo Ilomäki avasi kokouksen.
Kokouksesta annettu kuulutus on lähetetty jäsenille kokousasiakirjojen
mukana:
”Kuulutus
Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona
9.1.2019 Helilän seurakuntatalolla alkaen kello 18.00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§
10 §
11 §
12 §
13 §
14 §
15 §

Kokouksen avaus
Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan
hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastus
Kirkkovaltuuston työjärjestys
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi
2019 ja 2020
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2019 ja 2020
Kirkkoneuvoston jäsenten (9) valinta vuosille 2019 ja 2020
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten (9) henkilökohtaisten
varajäsenten valinta vuosille 2019 ja 2020
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenten (7) vaali vuosiksi 2019
- 2022
Seurakuntatyön johtokunnan jäsenten (7) vaali vuosiksi 2019 - 2022
Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan edustajan ja varahenkilön valinta 2019 - 2022
Muut mahdolliset asiat
Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
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Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakunnan hallintotoimistossa 30 päivän ajan 17.1. - 18.2.2019 toimiston aukioloaikana.
Kotkassa 12.12.2018
Anna-Tiina Järvinen
Anna-Tiina Järvinen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja”

2 § Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Tästä kokouksesta on vapautusta anonut Jukka Lemmetyinen.
Ehdotus:

1.
2.

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

Päätös:

1.
2.

Vapautus myönnettiin ja tilalle kutsuttiin Kari Seppänen.
Suoritetun nimenhuudon jälkeen todettiin kolmestakymmenestäkolmesta (33) kirkkovaltuuston jäsenestä olevan paikalla kolmekymmentäkolme (33).

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

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

Päätös:

Todettiin kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten, että lisättiin kohtaan 14§ Muut mahdolliset asiat: 1. Toimenpidealoite/ponsi, 2. Aloite ja 3. Tiedoksiannot/kirkkoherra.

4 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 16.1.2019 kello 15.00 mennessä KotkaKymin seurakunnan hallintotoimistossa (Mariankatu 14 D, 2 krs).
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimistossa 30 päivän ajan 17.1. - 18.2.2019 toimiston aukioloaikoina.
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Seija Aalto ja Matti Kekarainen.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Seija Aalto ja Matti Kekarainen.
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5 § 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.
Kirkkoneuvosto 31.10.2018, 109§:
Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto päättää esittää työjärjestyksen edelleen kirkkovaltuustolle
9.1.2019 käsiteltäväksi.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto 9.1.2019:

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää esittää työjärjestyksen edelleen kirkkovaltuustolle
käsiteltäväksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto käsitteli ja hyväksyi työjärjestyksen.
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6 § 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.”
Kirkkoneuvosto 31.10.2018, 110§:
Ehdotus, kirkkoherra:

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

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto 9.1.2019:

Ehdotus:

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

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi
Heikki J. Oksasen ja varapuheenjohtajaksi Joonas Penttilän vuosiksi
2019 ja 2020.
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7 § 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.
Kirkkoneuvosto 31.10.2018, 111§:
Ehdotus, kirkkoherra:

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

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 9.1.2019:
Ehdotus:

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

Päätös:

Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jukka
Lemmetyinen, Matti Kekarainen ja Marja Hynninen. Varajäseniksi valittiin samassa järjestyksessä Ville Mielonen, Topias Kotiniemi ja Tarja
Karell.
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8 § 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.
Kirkkoneuvosto 31.10.2018, 112§:
Ehdotus, kirkkoherra:

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

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto 9.1.2019:

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Mikko Hauhian vuosiksi 2019 ja 2020.
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9 § 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.
Kirkkoneuvosto 31.10.2018, 113§:
Ehdotus, kirkkoherra:

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

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto 9.1.2019:
Kirkkolaki 23 luku 8 §:
Naisten ja miesten edustus toimielimissä
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

Ehdotus, kirkkoherra:

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

Asian käsittely:

Seuraavia henkilöitä ehdotettiin kirkkoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi:
Kaisa Rönkä, Reino Korhonen, Tuula Anttila, Jukka Lemmetyinen, Marika
Pohjantuli, Ville Mielonen, Minni Kuisma, Pirjo Romppanen, Aimo Ilomäki
ja Seppo Eerola.
Puheenjohtaja totesi, että ehdokkaita kirkkoneuvoston jäseniksi on kymmenen ja paikkoja on yhdeksän.
Puheenjohtaja ehdotti, että kokous keskeytetään 10 minuutin ryhmätauon
ajaksi. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuuston kokousta ja asian käsittelyä jatkettiin klo 18.33.
Puheenjohtaja totesi, että Sanasta 2018 Sitoutumattomat ja Laajapohjainen ryhmä ovat tehneet keskinäisen sopimuksen, jonka mukaan yksi kirkkoneuvoston paikoista menee vuosina 2019 - 2020 Sanasta 2018 Sitoutumattomat ryhmälle ja siirtyy vuosina 2021 - 2022 Laajapohjaiselle ryhmälle.
Tämän jälkeen valtuustoryhmät ehdottivat yksimielisesti seuraavia henkilöitä kirkkoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi:
Kaisa Rönkä, Reino Korhonen, Tuula Anttila, Jukka Lemmetyinen, Marika
Pohjantuli, Ville Mielonen, Minni Kuisma, Pirjo Romppanen ja Aimo Ilomäki.
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Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja päätti keskustelun
asiasta ja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty uusi yksimielinen ehdotus kirkkoneuvoston jäsenistä vuosille 2019 ja 2020.
Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvostoon seuraavat yhdeksän
(9) varsinaista jäsentä vuosiksi 2019 ja 2020:
Kaisa Rönkä, Reino Korhonen, Tuula Anttila, Jukka Lemmetyinen,
Marika Pohjantuli, Ville Mielonen, Minni Kuisma, Pirjo Romppanen ja
Aimo Ilomäki.
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10 § 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.
Kirkkoneuvosto 31.10.2018, 114§:
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.
Kirkkovaltuusto 9.1.2019:

Ehdotus:

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

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Mikko Hauhian
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lauri Eerolan.
Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi 2019 ja
2020 valittiin:
Varsinainen jäsen
henkilökohtainen varajäsen:
Kaisa Rönka
Sini Airaksinen
Reino Korhonen
Timo Vornanen
Tuula Anttila
Marianne Bruce
Jukka Lemmetyinen
Isabelle Pekonen
Marika Pohjantuli
Nina Savonen
Ville Mielonen
Petri Railo
Minni Kuisma
Kirsi Rasanen
Pirjo Romppanen
Reetta Puhakka
Aimo Ilomäki
Jani Wennerstrand.
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11 § 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.”
Kirkkoneuvosto 31.10.2018, 115§:
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.
Kirkkovaltuusto 9.1.2019:
Kirkkolaki 23 luku 8 §:
Naisten ja miesten edustus toimielimissä
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, 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.

Asian käsittely:

Asian käsittelyn aikana puheenjohtaja teki kirkkovaltuustolle seuraavan
muutosehdotuksen:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja esittää kirkkovaltuustolle, että se:
1. muuttaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 13§:n kuulumaan:
Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii kirkkovaltuuston toimikaudekseen
asettama kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Johtokuntaan
kuuluvat kirkkovaltuuston valitsemat kahdeksan (8) jäsentä ja
näiden henkilökohtaiset varajäsenet.
Muutos lähetetään Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
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2. toimittaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenten (8) vaalin
niin, että yksi sen jäsenistä toimii johtokunnan kokouksissa läsnä- ja
puheoikeudella siihen saakka kunnes tuomiokapituli on ohjesäännön
vahvistanut.
3. valitsee jäsenistä (7) johtokunnalle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan
4. toimittaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän muutosehdotuksen kohdat 1 - 4.
Päätös:

1.

Kirkkovaltuusto muutti yksimielisesti kirkkoneuvoston ohjesäännön
13§:n kuulumaan:
Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii kirkkovaltuuston toimikaudekseen
asettama kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Johtokuntaan
kuuluvat kirkkovaltuuston valitsemat kahdeksan (8) jäsentä ja
näiden henkilökohtaiset varajäsenet.
Muutos lähetetään Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

2.

Valittiin yksimielisesti kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäseniksi vuosiksi 2019 - 2022:
Topias Kotiniemi, Juha Säämänen, Eine Hänninen, Matti
Kekarainen, Seija Aalto, Tapio Heino ja Pirjo Kopra.
Marja Hynninen toimii johtokunnan kokouksissa läsnä- ja
puheoikeudella siihen saakka kunnes tuomiokapituli on vahvistanut
ohjesäännön.

3. Valittiin yksimielisesti johtokunnan puheenjohtajaksi Topias Kotiniemi ja varapuheenjohtajaksi Juha Säämänen.
4. Johtokunnan jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi 2019 –
2022 valittiin:
Varsinainen jäsen
henkilökohtainen varajäsen:
Topias Kotiniemi
Johanna Hasu
Juha Säämänen
Kari Seppänen
Eine Hänninen
Hanna-Kaisa Lähde
Matti Kekarainen
Lauri Eerola
Seija Aalto
Anne-Maj Joas
Tapio Heino
Heikki Naski
Pirjo Kopra
Risto Hokkanen.
Läsnä- ja puheoikeudella siihen saakka kunnes tuomiokapituli on vahvistanut ohjesäännön:
henkilökohtainen varajäsen
Marja Hynninen
Eva Pukkila.
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12 § 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.”
Kirkkoneuvosto 31.10.2018, 116§:
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.
Kirkkovaltuusto 9.1.2019:
Kirkkolaki 23 luku 8 §:
Naisten ja miesten edustus toimielimissä
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, 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.

Asian käsittely:

Asian käsittelyn aikana puheenjohtaja teki kirkkovaltuustolle seuraavan
muutosehdotuksen:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja esittää kirkkovaltuustolle, että se:
1. muuttaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 14§:n kuulumaan:
Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii kirkkovaltuuston toimikaudekseen
asettama seurakuntatyön johtokunta. Johtokuntaan kuuluvat
kirkkovaltuuston valitsemat kahdeksan (8) jäsentä ja näiden
henkilökohtaiset varajäsenet.
Muutos lähetetään Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
2. toimittaa seurakuntatyön johtokunnan jäsenten (8) vaalin niin, että yksi
sen jäsenistä toimii johtokunnan kokouksissa läsnä- ja puheoikeudella
siihen saakka kunnes tuomiokapituli on ohjesäännön vahvistanut.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
SE

MK

Kotka-Kymin seurakunta
Kirkkovaltuusto

Pöytäkirja

1/2019
14 (16)

3. valitsee jäsenistä (7) johtokunnalle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan
4. toimittaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän muutosehdotuksen kohdat 1 - 4.
Päätös:

1.

Kirkkovaltuusto muutti yksimielisesti kirkkoneuvoston ohjesäännön
14§:n kuulumaan:
Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii kirkkovaltuuston toimikaudekseen
asettama seurakuntatyön johtokunta. Johtokuntaan kuuluvat
kirkkovaltuuston valitsemat kahdeksan (8) jäsentä ja näiden
henkilökohtaiset varajäsenet.
Muutos lähetetään Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

2.

Valittiin yksimielisesti seurakuntatyön johtokunnan jäseniksi vuosiksi
2019 - 2022:
Pirjo Romppanen, Marianne Bruce, Martti Pentti, Joonas Penttilä,
Isabelle Pekonen, Petri Sällilä ja Tarja Karell.
Pasi Pöllänen toimii johtokunnan kokouksissa läsnä- ja
puheoikeudella siihen saakka kunnes tuomiokapituli on vahvistanut
ohjesäännön.

3. Valittiin yksimielisesti johtokunnan puheenjohtajaksi Pirjo Romppanen ja varapuheenjohtajaksi Marianne Bruce.
4. Johtokunnan jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi 2019 –
2022 valittiin:
Varsinainen jäsen
henkilökohtainen varajäsen:
Pirjo Romppanen
Risto Hokkanen
Marianne Bruce
Sini Airaksinen
Martti Pentti
Timo Vornanen
Joonas Penttilä
Juha Tilli
Isabelle Pekonen
Tarja Paavola
Petri Sällilä
Risto Laaksonen
Tarja Karell
Galina Mikhaylova.
Läsnä- ja puheoikeudelle siihen saakka kunnes tuomiokapitulin on
vahvistanut ohjesäännön:
henkilökohtainen varajäsen
Pasi Pöllänen
Haitao Yu.
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13 § Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan edustajan ja varahenkilön valinta 2019 - 2022
Valmistelija talousjohtaja Matti Ilmivalta, puh. 040 706 2363
Kotka-Kymin seurakunta kuuluu Kouvolan IT-aluekeskukseen. ITaluekeskuksen johtosäännön mukaan aluekeskuksen johtokuntaan valitsevat alueen neljä suurinta seurakuntataloutta (Kouvola, Mikkeli, Lappeenranta ja Kotka-Kymi) yhden edustajan, ja muut pienemmät seurakunnat
neljä seurakuntaa vuorollaan yhden edustajan neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Kotka-Kymin seurakunnan edustaja on viimeiset kaksi vuotta ollut talousjohtaja, varajäsen on ollut kirkkoherranviraston työalavastaava.
Kirkkoneuvosto 28.11.2018, 134§:
Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi Kotka-Kymin seurakunnan edustajaksi Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokuntaan vuosille 2019 2022 talousjohtajan ja varalle kirkkoherranviraston työalavastaavan.

Päätös:
Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto 9.1.2019

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi Kotka-Kymin seurakunnan edustajaksi Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokuntaan vuosille
2019 - 2022 talousjohtajan ja varalle kirkkoherranviraston työalavastaavan.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi Kotka-Kymin seurakunnan edustajaksi Kouvolan ITaluekeskuksen johtokuntaan vuosille 2019 - 2022 talousjohtajan ja varalle
kirkkoherranviraston työalavastaavan.
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14 § Muut mahdolliset asiat
1. Toimenpidealoite/ponsi
Useat valtuutetut ovat allekirjoittaneet toimenpidealoitteen, jossa pyydetään, että uusi kirkkoneuvosto ja sen alaiset johtokunnat analysoisivat ja harkitsisivat millä keinoin laajapohjaista, avointa vuoropuhelua
voidaan parantaa ja millä tavoin vapaaehtoista seurakuntatyötä voidaan aktivoida.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
2. Aloite:
Messu toteutetaan joka sunnuntai sekä juhlapyhinä klo 10 kaikissa
Kotka-Kymin seurakunnan kirkoissa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
3. Tiedoksiannot/kirkkoherra
Luottamushenkilöiden kirkkopyhä 13.1. klo 10 Kymin kirkossa ja tämän
jälkeen kirkkokahvit Helilän seurakuntatalolla.
Kirkkovaltuutetuille jaettiin Seurakunnan luottamushenkilön kirja 2019 2022.

15 § 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 19.25.

Aimo Ilomäki
Aimo Ilomäki
puheenjohtaja 1§ - 6§

H e i k k i J. O k s a n e n
Heikki J. Oksanen
puheenjohtaja 7§ - 15§

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kotkassa 16.1.2019
Seija Aalto
Seija Aalto

Matti Kekarainen
Matti Kekarainen
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