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§ 17

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:

Kirkkoherran pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja kokouksen työjärjestys
Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

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

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus
Ehdotus:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi torstaina 11.4.2019 alkaen kello 12.00.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
hallintotoimistossa 14 päivän ajan 12.4.-26.4.2019.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan valittaviksi Petri Sällilä
ja Isabelle Pekonen.

Päätös:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi torstaina 11.4.2019 alkaen kello 12.00.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
hallintotoimistossa 14 päivän ajan 12.4.-26.4.2019.
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Petri Sällilä ja Isabelle
Pekonen.
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§ 18

Aloite messujen toimittamisesta Kotka-Kymin seurakunnan kirkoissa

Diaarinumero

DKOT/11/04.02.00/2019

Valmistelija:

kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, anna-tiina.jarvinen@evl.fi

Esittelijä:

kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, anna-tiina.jarvinen@evl.fi

Kirkkoneuvosto 30.1.2019 9§:
Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuustolle jätettiin kokouksessa 9.1.2019
aloite. Aloitteeseen on kirjattu toive toteuttaa messu jokaisena sunnuntaina ja
juhlapyhänä klo 10 kaikissa Kotka-Kymin seurakunnan kirjoissa. Aloite
toimitetaan esityslistan mukana.
Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto keskustelee aloitteesta ja lähettää sen seurakuntatyön
johtokunnan valmisteltavaksi.

Päätös:

Käydyn vilkkaan keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto lähetti aloitteen
seurakuntatyön johtokunnan valmisteltavaksi.

Seurakuntatyön johtokunta 7.2.2019 5§:
Kirkkovaltuusto vastaanotti 9.1.2019 aloitteen jumalanpalvelusten pitämisestä
Kotka-Kymin seurakunnan kaikissa kirkoissa kaikkina pyhäpäivinä klo 10.
Kirkkoneuvosto käsitteli aloitetta kokouksessaan 30.1.2019. Päätösehdotus
oli, että aloite siirretään seurakuntatyön johtokunnan valmisteltavaksi.
Ehdotus, kirkkoherra:

Seurakuntatyön johtokunta käy aloitteesta lähetekeskustelun ja päättää jatkaa
asian valmistelua.

Päätös:

Seurakuntatyön johtokunta kävi aloitteesta monipuolisen lähetekeskustelun ja
päätti jatkaa asian valmistelua kuulemalla eri tahoja. Viranhaltijat määrittävät
seuraavaa kokousta varten kyseiset tahot ja mitä tietoa tarvitaan sekä miten
kuuleminen/kysely toteutetaan.

Seurakuntatyön johtokunta 7.3.2019 13§:
Lähetekeskustelun perusteella viranhaltijat ovat keskustelleet kyselyjen
toteuttamisesta. Olisi tärkeää kuulla ainakin 3 ryhmän näkemys asiasta:
1) messukävijät, 2) he, jotka eivät käy mutta ovat kiinnostuneita seurakunnan
toiminnasta ja 3) he, jotka eivät käy messussa eivätkä ole aktiivisia tai
juurikaan kiinnostuneita seurakunnan toiminnasta. Lisäksi on mahdollista
kerätä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden näkemyksiä
jumalanpalveluselämän toteuttamisesta. Tuloksia tutkittaessa ja päätöksiä
tehdessä on mietittävä, mikä painoarvo minkäkin ryhmän vastauksilla on.
Messukävijöiden kokemuksia ja näkökulmia voidaan kerätä messun
yhteydessä jaettavalla kortilla/lomakkeella, johon voi vastata kirkossa tai QR-
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koodin kautta seurakunnan nettisivuilla. Tällöin messukävijäryhmän
vastaukset pysyvät omana ryhmänään.
Viranhaltijoiden vastaukset voidaan kerätä seurakunnassa käytössä olevalla
PR-järjestelmällä. Tarvittaessa samaa voidaan käyttää luottamushenkilöiden
näkökulmien kartoittamiseen. Tulosten tulkintaa ajatellen ryhmät saadaan
pidettyä erillään.
Seurakunnan nettisivuille ja somessa jaettavaksi voidaan perustaa oma
kysely. Lähtöoletus on, että tähän vastaavat ovat heitä, jotka eivät ehkä käy
messussa mutta ovat muuten kiinnostuneita osallistumaan tai ainakin
seuraamaan seurakunnan elämää ja toimintaa sosiaalisen median kautta.
Heillä on lähtökohtaisesti jonkin verran tietoa jumalanpalveluksista sekä
mahdollisesti halua myös osallistua niihin. Kysely voidaan rakentaa
nettisivuille ja jakaa linkkiä siihen sosiaalisessa mediassa. Myös tämän
ryhmän vastaukset pysyvät omana ryhmänään.
Vaikein ryhmä tavoittaa ovat he, jotka eivät käy messussa eivätkä juuri seuraa
seurakunnan nettisivuja, Virtaus- tai Osviitta -lehtiä tai muuta viestintää.
Selvitämme ulkopuolisen toimijan tekemän markkinointitutkimuksen hintoja ja
mahdollisuuksia. Tällaista tutkimusta ei kannata tehdä vain messujen
ajankohdista, vaan tutkimukseen kannattaa sitoa muutakin, esimerkiksi
seurakuntaa koskevia mielikuvia tai seurakunnan näkyvyyteen liittyviä asioita.
Kyselyn rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota kysymyksenasetteluun ja
sanamuotoihin.
Ehdotus, kirkkoherra:

Seurakuntatyön johtokunta keskustelee kyselyistä ja kuulemisista sekä linjaa
keskustelun perusteella jatkovalmistelun suuntaviivoja.

Päätös:

Seurakuntatyön johtokunta keskusteli kyselyistä ja niiden toteuttamistavoista.
Johtokunta päätti, että valmistelua jatketaan esityksen mukaisesti. Asiaan
palataan seuraavassa seurakuntatyön johtokunnan kokouksessa.

Seurakuntatyön johtokunta 4.4.2019:
Edellisten kokousten lähetekeskustelujen perusteella on rakennettu seuraava
kyselykokonaisuus:
1) Messukävijät
Messukävijöiden näkemystä asiaan kysytään Kotkan, Kymin ja
Langinkosken kirkoissa vuoden 2019 aikana kaksi kertaa: pääsiäisaikaan
sekä tulevan vuoden lokakuussa. Kyselyssä vastataan seuraaviin
kysymyksiin:
Tulisiko klo 10 alkava päiväjumalanpalvelus järjestää joka sunnuntai niin
Kotkan, Kymin kuin Langinkoskenkin kirkossa?
Miten suhtaudut messujen aloitusajankohtien porrastamiseen siten, että
yhdessä kirkossa messu olisi klo 10, toisessa klo 14 ja kolmannessa klo
18?
Miten tulisi toimia sellaisessa tilanteessa, kun kirkkovuoden ajankohdasta
johtuen pyhäpäiviä on monta peräkkäin, esimerkiksi joulun jälkeinen
sunnuntai, uudenvuoden aatto ja uudenvuoden päivä osuvat peräkkäisiksi
päiviksi. Tulisiko tällöin jumalanpalvelusta viettää jokaisessa kirkossa
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jokaisena pyhänä vai näetkö mahdollisena keskittää jumalanpalvelukset
yhteen kirkkoon?
Millaista muuta jumalanpalveluselämää seurakunnassa tulisi olla kuin
aamupäivällä toteutettu messu?
Millaisia toiveita tai haaveita tai odotuksia sinulla on seurakunnan
jumalanpalveluselämän suhteen?
2) Seurakunnan toiminnasta kiinnostuneet
Seurakunnan toiminnasta kiinnostuneiden näkemyksiä
jumalanpalvelusten toteuttamisajankohdista ja toteuttamistavoista
kysytään vuoden 2019 aikana toteutettavalla nettilomakepohjaisella
kyselyllä. Kysely pidetään auki seurakunnan nettisivuilla ja linkkiä
kyselylomakkeeseen jaetaan seurakunnan sosiaalisen median kanavissa.
Kysely toteutetaan syksyn aikana.
Kyselyssä kysymykset ovat samat kuin messukävijöille suunnatussa
kyselyssä.
3) Viranhaltijat
Seurakunnan viranhaltijoiden näkemyksiä messuasiaan kartoitetaan
seurakunnassa käytössä olevan PR-työkalun avulla. Käytännössä kysely
tapahtuu sähköpostitse lähetettävällä kyselylomakkeella.
Kysymykset ovat samat kuin kahdessa edellisessä kyselyssä.
4) Luottamushenkilöt
Seurakunnan luottamushenkilöiden näkemyksiä messuasiaan kartoitetaan
saman PR-työkalun avulla. Luottamushenkilöt saavat sähköpostiinsa
linkin, jota klikkaamalla avautuu kyselylomake.
Kysymykset ovat samat kuin muissakin kyselyissä.
5) Muut
Vuoden 2020 alussa seurakunta tilaa ulkopuoliselta toimijalta
markkinointitutkimuksen, jossa selvitetään mm. seurakunnan näkyvyyttä
sekä niitä mielikuvia joita seurakuntaan liittyy. Markkinointitutkimukseen
tuodaan mukaan myös jumalanpalveluselämää käsittelevä osio. Nämä
kysymykset valmistellaan yhdessä tutkimuksen toteuttajan kanssa siten,
että muissa kyselyissä olleet teemat tulevat näkyviin myös tässä
kyselyssä. Tutkimukseen toteuttamiseen varataan rahaa vuoden 2020
talousarvioon.
Kyselyjen lisäksi loppuvuoden 2019 aikana jumalanpalveluselämää pidetään
esillä Osviitta- ja Virtaus-lehdissä.
Näiden kyselyjen perusteella saatu aineisto ja siitä tehdyt johtopäätökset
esitellään kirkkoneuvostolle ja seurakuntatyön johtokunnalle vuoden 2020
alussa. Kirkkoneuvosto ja seurakuntatyön johtokunta päättävät
jatkovalmistelusta esittelyn jälkeen.
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Ehdotus, kirkkoherra:

Seurakuntatyön johtokunta päättää jatkovalmistelusta esityksen pohjalta.
Kevään työn tulokset aloitteen osalta lähetetään tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Päätös:

Johtokunta päätti, että kysymyksiä vielä selkeytetään ja tarkennetaan sekä
laaditaan kyselylomake. Johtokunta käsittelee kyselylomakkeen toukokuun
kokouksessa ja ensimmäinen kysely tehdään kesällä.
Kevään työn tulokset aloitteen osalta lähetetään tiedoksi kirkkoneuvostolle.
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§ 19

Aloite seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja seurakunnan työntekijöiden välisen
vuoropuhelun arvioinnista ja kehittämisestä

Diaarinumero

DKOT/12/00.01.03/2019

Valmistelija:

kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, anna-tiina.jarvinen@evl.fi

Esittelijä:

kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, anna-tiina.jarvinen@evl.fi

Kirkkoneuvosto 30.1.2019 10§:
Kirkkovaltuustolle jätettiin kokouksessa 9.1.2019 aloite, joka koskee
seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja seurakunnan työntekijöiden
välisen vuoropuhelun arvioinnista ja kehittämisestä. Aloitteessa edellytetään
ko. vuoropuhelun sekä seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden
osallisuuden arvioimista. Aloite toimitetaan esityslistan mukana.
Ehdotus, kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto keskustelee aloitteesta ja lähettää sen seurakuntatyön
johtokunnan valmisteluun.

Päätös:

Käydyn vilkkaan keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto lähetti aloitteen
seurakuntatyön johtokunnan valmisteltavaksi.

Seurakuntatyön johtokunta 7.2.2019 6§:

Ehdotus, kirkkoherra:

Päätös:

Kirkkovaltuusto vastaanotti 9.1.2019 aloitteen seurakuntalaisten,
viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden vuoropuhelun arvioinnista ja
kehittämisestä. Kirkkoneuvosto käsitteli aloitetta kokouksessaan 30.1.2019.
Päätösehdotus oli, että asia siirretään seurakuntatyön johtokunnan
valmisteltavaksi.
Seurakuntatyön johtokunta käy aloitteesta lähetekeskustelun ja päättää jatkaa
asian valmistelua.
Seurakuntatyön johtokunta kävi aloitteesta laajan lähetekeskustelun ja päätti
jatkaa asian valmistelua. Viranhaltijat kartoittavat seuraavaa kokousta varten
vaihtoehtoja aloitteen mukaisista, vapaamuotoisista kehittämis- ja
toimintaryhmistä sekä menetelmiä ryhmien kokoamiseksi.

Seurakuntatyön johtokunta 7.3.2019 14§:
Viranhaltijat ovat koonneet seurakunnan nyt toimivia vapaaehtoistyön
muotoja, kirkkoneuvoston nimeämät työryhmät sekä tapoja, joilla
seurakuntalaisten ääntä kuullaan seurakuntatyötä suunniteltaessa ja
toteutettaessa. Ryhmät on koottu taulukkoon, joka toimitetaan kokouskutsun
oheismateriaalina.
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Lisäksi on käyty keskustelua ja koottu vielä niitä kysymyksiä, joita aloitteen
mukaisten kehittämis- ja toimintaryhmien mahdollinen työ on herättänyt.
Kooste näistä kysymyksistä toimitetaan kokouskutsun oheismateriaalina.
Ehdotus, kirkkoherra:

Seurakuntatyön johtokunta tutustuu oheismateriaaliin ja käy asiasta
lähetekeskustelua. Keskustelun pohjalta päätetään jatkovalmistelun
suuntaviivoista.

Päätös:

Aloitteen taustalla on ajatus vapaaehtoistyön nostamisesta paremmin esille.
Asia voisi toteutua esimerkiksi projektina tai kampanjana, jossa kutsutaan
ihmisiä tutustumaan eri työalojen tarjoamiin mahdollisuuksiin
vapaaehtoistyössä sekä ideoimaan uusia mahdollisuuksia vapaaehtoisten
toiminnalle. Mahdolliseen tempaukseen voisi liittyä luentoja tai muuta yhteistä
toimintaa. Viranhaltijat jatkavat ko. projektin suunnittelua, toimintasuunnitelma
esitellään seuraavassa kokouksessa.

Seurakuntatyön johtokunta 4.4.2019:
Edellisen seurakuntatyön johtokunnan kokouksen jälkeen aloitteesta on
keskusteltu johtoryhmässä sekä työntekijöiden yhteisillä aamukahveilla.
Lisäksi asiasta on käyty keskusteluja eri työaloilla sekä vapaaehtoistyön
koordinaattorin kanssa.
Näiden keskustelujen jälkeen vapaaehtoistyön nostaminen esille voisi
tapahtua kahta reittiä: toisaalta jonkinlaisen tempauksen, ”vapaaehtoistyön
messujen” tai ”pestuumarkkinoiden” kautta sekä toisaalta jatkuvan
vapaaehtoistyön esilläpitämisen sekä vapaaehtoistyö.fi –palvelun aktiivisen
esilläpitämisen kautta.
Vapaaehtoistyön tapahtuma järjestetään alkusyksystä, syyskuussa 2019.
Tilaisuuden järjestelyvastuussa on vapaaehtoistyön koordinaattori Riikka
Klaavu-Pihlajamaa yhdessä muiden viranhaltijoiden kanssa. Tapahtumaan
kutsutaan mukaan myös Kotkan kaupungin vapaaehtoistyön koordinaattori ja
hänen verkostonsa sekä kaupungissa toimivia vapaaehtoistyötä tarjoavia
järjestöjä.
Tapahtumassa eri toimijat ja seurakunnan työalat esittelevät vapaaehtoistyön
mahdollisuuksia omalla työalallaan. Seurakunnan työntekijöiden kanssa on
mahdollista keskustella jo olemassaolevista vapaaehtoistyön paikoista sekä
ideoida uusia tehtäviä.
Tapahtumassa on myös muuta yhteistä ohjelmaa, ehkä kahvio, musiikkia
sekä luento ja vapaaehtoisten haastatteluja. Tapahtumassa esitellään myös
vapaaehtoistyö.fi –verkkopalvelua, josta on mahdollista etsiä kiinnostavia
tehtäviä. Verkkopalvelussa tehtäviä tarjoavat seurakunta, järjestöt ja
kaupunki.
Tapahtuman lisäksi seurakunnan nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa
mainostetaan tapahtumaa, jaetaan kuvia ja tunnelmia tapahtumasta sekä
jaetaan jo nyt vapaaehtoistyössä olevien kokemuksia pienten videoiden tai
juttujen avulla.
Ehdotus, kirkkoherra:

Seurakuntatyön johtokunta päättää jatkaa asian valmistelua esityksen
mukaisesti. Kevään aikana aloitteesta käyty keskustelu sekä päätös
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vapaaehtoistyön tapahtuman järjestämisestä viedään tiedoksi
kirkkoneuvostolle.
Päätös:

Seurakuntatyön johtokunta päätti jatkaa asian valmistelua esityksen
mukaisesti. Kevään aikana aloitteesta käyty keskustelu sekä päätös
vapaaehtoistyön tapahtuman järjestämisestä viedään tiedoksi
kirkkoneuvostolle.
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Ilmoitukset sekä muut mahdolliset asiat
§ 20
1. Viranhaltijapäätökset
Tiedoksi luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta 21.2.-20.3.2019, joiden
osalta ei ole käytetty siirto-oikeutta.
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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§ 21

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 17.25.
Pirjo Romppanen
Pirjo Romppanen
puheenjohtaja

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja
tehtyjenpäätösten mukaiseksi.
Kotkassa 11.4.2019
Petri Sällilä
Petri Sällilä
pöytäkirjantarkastaja

Isabelle Pekonen
Isabelle Pekonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti Domus-asianhallintajärjestelmässä.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 17, 18, 19, 20, 21
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
kirkkolain 6 luvun 72 §:n 2 mom:n,
kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä
kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen
kynnysarvon.
Pöytäkirjan pykälät:

