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Aika maanantaina 21.3.2016 klo 16.30-20.00 

  

Paikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34 

  

Osanottajat 

 

jäsenet 

Juha Tanska, kirkkoherra 

 

läsnä 
varajäsenet  

 Jukka Hyvönen läsnä Minna Harjumaaskola  

 Nina Janes läsnä Esko Kiri  

 Arto Kivelä läsnä Tuula Joenpolvi  

 Teuvo Niemelä poissa Liisa Hanski läsnä 

 Ritva-Leena Pousi läsnä Raita Hostikka  

 Outi Silander läsnä Jaana Suikkanen  

     

     

     

 

 

Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja  

  Katja Andrejev, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

  Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä 

 

Allekirjoitukset 

 

  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

 

Käsitellyt asiat 22-41 §§:t 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina 22.3.2016 Hamina     .3.2016 

Allekirjoitukset 

 

  Nina Janes  Arto Kivelä 

 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 30.3.2016 ja on ollut nähtävänä 

kirkkoherranvirastossa 31.3.-13.4.2016. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu 

kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 29.3.2016. 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa        
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

22 § 

Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Juha Tanska piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 

 

 

 

 

23 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

Asialista on lähetetty 16.3.2016. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla.  

 

Ehdotus  

Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Päätös  

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

24 § 

Esityslistan hyväksyminen 

 

Ehdotus 

Hyväksytään lähetetty esityslista. 

 

Päätös 

Hyväksyttiin esityslista, paitsi kohdan 35 osalta, joka jätettiin pöydälle. 

 

 

25 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin 

päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.  

 

Ehdotus  

Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Nina Janes ja Arto Kivelä. 

 

Päätös  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Janes ja Arto Kivelä. 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

26 § 

Ryhmänvetäjän palkkaaminen Ristiniemen hautausmaalle 
  

Valmistelu, seurakuntapuutarhuri 

Ristiniemen hautausmaalle tarvitaan kesäksi käytännön työhön osallistuva ryhmänvetäjä ajalle 

20.4.-31.10.2016. Palkkaus KirVESTES:n mukainen, tehtävän vaativuusryhmä 402, peruspalkka 

1.942,15 euroa/kk. Työaika 38 h 15 min /viikko.  

 

Ryhmänvetäjän tehtäviin kuuluvat hautausmaan ja puistoalueiden hoitotyöt, kunnossapitotyöt sekä 

kausi- ja kesätyöntekijöiden ohjaus ja työnjohto. Ryhmänvetäjällä tulee olla puutarhurin 

ammattitutkinto sekä työkokemusta viheralueiden hoitotöistä. Lisäksi arvostamme yhteistyökykyä 

ja hautausmaatyön luonteen ymmärtämistä. 

 

Kolmena edellisenä kesänä tointa on hoitanut ammattitaitoisesti ja ansiokkaasti puistopuutarhuri 

Katja Ojala, jolla on myös hyvät yhteistyötaidot. Katja Ojala on lupautunut vastaanottamaan 

tehtävän myös tänä vuonna. 

 

Ehdotus, talousjohtaja  

Kirkkoneuvosto päättää 

1. palkata Ristiniemen hautausmaan työsopimussuhteiseksi 

ryhmänvetäjäksi puistopuutarhuri Katja Ojala ajalle 20.4.-

31.10.2016 ja 

2. palkkaus KirVESTES:n mukaan, tehtävän vaativuusryhmä 402, 

peruspalkka 1.942,15 euroa/kk lisättynä vuosisidonnaisella 

palkanosalla, työaika 38 h 15 min/viikko 

3. työsuhteessa noudatetaan 1 kuukauden koeaikaa. 

 

Päätös 

Kirkkoneuvosto päätti 

1. palkata Ristiniemen hautausmaan työsopimussuhteiseksi 

ryhmänvetäjäksi puistopuutarhuri Katja Ojalan ajalle 20.4.-

31.10.2016 ja 

2. palkkauksen KirVESTES:n mukaan, tehtävän vaativuusryhmä 402, 

peruspalkka 1.942,15 euroa/kk lisättynä vuosisidonnaisella 

palkanosalla, työaika 38 h 15 min/viikko 

3. työsuhteen koeajaksi 1 kuukautta 

 

Jukka Hyvönen totesi olevan jäävi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

27 § 

Palvelutoimistojen aukioloajat kappeleissa 

 

Kirkkoneuvosto kokouksessaan 28.1.2016 pyysi kappelineuvostoilta lausuntoa Virolahden ja 

Miehikkälän toimistojen uusista aukioloajoista. Esityksenä oli, että Virolahdella toimisto olisi auki 

maanantaina, keskiviikkoja ja torstaina klo 9-12 ja Miehikkälässä tiistaina ja perjantaina klo 9-12. 

 

Miehikkälän kappelineuvosto päätti äänin 5-2 kannattaa kirkkoneuvoston esitystä. 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

 

Virolahden kappelineuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä kirkkoneuvoston esityksen. He toivovat, 

että uusi aukioloaika tulee voimaan 1.5.2016 alkaen. 

 

Palvelutoimistoon on palkattu Arja Salmi opettelemaan uusia tehtäviä ajalle 1.3.-30.4.2016 

tarvittaessa töihin tulevana työntekijänä. 

 

Uusi aukioloaika olisi hyvä saada mahdollisimman pian käyttöön, jotta uuden työntekijän 

perehdyttäminen sujuisi paremmin, kun toimisto ei ole avoinna. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto päättää kappeleiden uudet aukioloajat 4.4.2016 alkaen seuraavasti: 

Virolahti maanantaina, keskiviikkona ja torstaina klo 9-12 ja Miehikkälä tiistaina ja 

perjantaina klo 9-12. 

 

Päätös 

Kirkkoneuvosto päätti ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

28 § 

Raili Arpiaisen irtisanoutuminen toimistosihteerin virasta 

 

Toimistosihteeri Raili Arpiainen on irtisanoutunut virasta 1.8.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen 

johdosta. Irtisanoutuminen on päivätty 11.2.2016. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Raili Arpiaisen irtisanoutumisen 1.8.2016 alkaen. 

 

Päätös 

Kirkkoneuvosto päätti ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

29 § 

Työntekijän palkkaaminen toimistotöihin 

 

Toimistosihteeri Raili Arpiainen, joka työskentelee Virolahden seurakuntatoimistossa jää eläkkeelle 

1.8.2016 alkaen. Hänen tämän hetkiset tehtävät ovat hautausasioiden hoitaminen ja tiedotukseen 

liittyvät tehtävät. Hautauksia Virolahdella vuodessa on n. 50. 

 

Yksi työntekijä pystyy hoitamaan tavallisina aikoina molemmat toimistot, kun ne eivät ole avoinna 

yhtä aikaa. Lomien ja mahdollisten muiden poissaolojen ajaksi tarvitaan sijainen. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto palkkaa Arja Salmen s. 13.7.1961 toimistotehtäviin  

1. 1.5.2016 alkaen tarvittaessa töihin tulevaksi työntekijäksi toistaiseksi 

voimassa olevalla työsopimuksella, 

2. palkkaus KirVESTES:n mukaan palkan vaativuusryhmä 402 mukaan, 

peruspalkka 1.957,03 €/kk 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

3. hänen toimipaikka on Virolahden palvelutoimisto, Louhelantie 2, 49900 

Virolahti 

 

Päätös 

Kirkkoneuvoston päätti palkata Arja Salmen s. 13.7.1961 toimistotehtäviin 

1. 1.5.2016 alkaen tarvittaessa töihin tulevana työntekijä toistaiseksi voimassa 

olevalla työsopimuksella, 

2. palkkaus KirVESTES:n mukaan palkan vaativuusryhmä 402 mukaan, 

peruspalkka 1.957,03 €/kk 

3. hänen toimipaikka on Virolahden palvelutoimisto, Louhelantie 2, 49900 

Virolahti 

 

 

30 § 

Kulttuurihistorialliset seurakunnan varoilla hoidettavat haudat 

 

Seurakunta hoitaa kustannuksellaan useita hautoja. Päätökset, mitä hautoja hoidetaan, on tehty 

entisten lakkautettujen seurakuntien aikana. Käytännöt vaihtelevat hautausmaittain, hautausmaat 

eivät ole tasa-arvoisia. Seurakunnan pitäisi tehdä uusi, kaikkia hautausmaita tasapuolisesti koskeva 

päätös. 

 

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.2.2014 § 19 käsitellyt asiaa ja jättänyt asian jatkovalmisteluun. 

Hautausmaakatselmuksen yhteydessä 6.8.2015 asiasta keskusteltiin. Päätöstä ei tehty, todettiin, että 

valmistelu jatkuu. 

 

Aihe on laaja ja päätöksillä on merkitystä pitkälle tulevaisuuteen ja kysymys on myös 

taloudellisesta panostuksesta. Yhden henkilön on vaikea arvioida mitä hautoja tulisi hoitaa ja mitä 

ei. Jotta asia etenee päätöksentekoon, on perusteltua valita työryhmä pohtimaan tilannetta.  

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto päättää 

1.  perustaa työryhmän tekemään esityksen mitä hautoja hoidetaan 

seurakunnan kustannuksella, 

2. antaa työryhmälle lisäksi tehtävän selvittää onko muita tahoja kuin 

seurakunta, jotka voisivat hoitaa mm. kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 

hautoja ja 

3. valita työryhmään seurakuntapuutarhuri Katri Partanen, kaksi 

kirkkoneuvoston jäsentä ja lisäksi pyytää Haminan kaupungin museotointa 

nimeämään oman jäsenen  

 

Päätös 

Kirkkoneuvosto päätti 

1. perustaa työryhmän tekemään esityksen mitä hautoja hoidetaan 

seurakunnan kustannuksella, 

2.  antaa työryhmälle lisäksi tehtävän selvittää onko muita tahoja kuin 

seurakunta, jotka voisivat hoitaa mm. kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 

hautoja, 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

3. valita työryhmään seurakuntapuutarhuri Katri Partanen, kaksi 

kirkkoneuvoston jäsentä, Nina Janesin ja Arto Kivelän ja lisäksi pyytää 

Haminan kaupungin museotointa nimeämään oman jäsenen ja 

4. antaa työryhmälle oikeuden harkintansa mukaan käyttää valmistelussa 

asiantuntijoita. 

 

 

31 § 

Haminan seurakunnan vuoden 2015 tilinpäätös 

 

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan ”Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta 

seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden 

tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. 

Tilipäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä 

talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.  

Tilipäätöksen 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.” 

 

Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava tase-erittelyt (KPL 3:13,1). 

Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat eli tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt, tililuettelo, 

tehtäväalueluettelo ja erillistunnisteluettelot sidotaan erikseen omaksi asiakirjakseen. Liitetietojen 

erittelyt ovat seurakunnan sisäisiä tilinpäätösasiakirjoja, joita ei tarvitse julkistaa. 

 

Käyttötalousosan toimintatuotot olivat vuonna 2015 yhteensä 928.893,62 € mikä on 204.366,62 € 

euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Kaikki tuloryhmät ylittivät talousarvion, eniten ylittyi 

hautatoimen tuotot, reilut 40.000 euroa ja metsätalouden tuotot reilut 70.000 euroa. Metsätalouden 

tuotot oli budjetoitu vuodelle 2014, mutta metsän myynti siirtyi vuodelle 2015. Lisäksi muissa 

toimintatuotoissa on METSO-metsänsuojelusopimuksen kertakorvaus n. 56.000 euroa. 

 

Käyttötalousosan toimintakulut olivat vuonna 2015 yhteensä 5.276.963,00 € ja ne toteutuvat 94 % 

prosenttisesti. Säästöä kertyi yhteensä 338.157,00 €. Säästöt tulivat henkilöstökuluista 122.815,63 

€, palveluiden ostoista 116.815,63 €, vuokrista 24.822,61 €  ja tarvikkeiden hankinnasta 85.422,65 

€. Ylitystä tuli annetuissa avustuksissa 8.344,05 € ja muissa toimintakuluissa 3.406,62 €. 

 

Investointimenot olivat ainoastaan 33.168,92 €. Lukuun sisältyy päältä ajettava ruohonleikkuri 

hautausmaille 23.126,00 €, Virolahden hautausmaan huoltorakennuksen loppuerä 9.942,92 € sekä 

Miehikkälän osuuspankin osuusmaksu 100,00 €. Itäristin seurakuntatalon myynti ei toteutunut ja 

kirkkoneuvosto päätti ottaa Markkulan leirikeskuksen pois myynnistä keväällä 2015. 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Verotuloja kertyi yhteensä 5.570.961.19 €, mikä 190.961,19 € enemmän kuin oli budjetoitu ja 

110.464,02 € enemmän kuin edellisenä vuonna. Prosenteissa kasvu oli 2,0 %. Koko kirkon kasvu 

oli 1,8 %. 

Kirkollisverokertymä lisääntyi 1,4 %, 70.161,86 € ja yhteisöverot 7,6 %, 40.302,76 €. 

Talousarvioon nähden kirkollisverokertymä oli 1,4 % suurempi, ja yhteisöverokertymä 7,6 % 

suurempi. 

Verotuloilla katettiin kaikki toimintakulut. 

 

Vuosikate parani edelliseen vuoteen nähden ollen 816.137,97 €, edellisenä vuotena 579.062,56 €. 

Vuosikatteen paranemiseen vaikutti toimintatuottojen lisääntyminen, verotulojen kasvu sekä 

rahoitustuottojen lisääntyminen. Vuosikate kattoi suunnitelman mukaiset poistot 462.391,79 €, 

jotka ovat nousseet viimeisten vuosien aikana tehtyjen investointien myötä. Vuosikatteella 

pystyttiin rahoittamaan investoinnit ja lainanlyhennykset. 

 

Tilikauden tulos on + 353.746,18 ja poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämä kertyi 

510.695,47 €. 

Kassavarat lisääntyivät 666.043,86 €. Näillä varoilla voidaan tulevina vuosina tehdä investointeja. 

 

Seurakunnan taseen loppusumma on 12.551.250,49 €. 

 

Tilinpäätösasiakirjat lähetetään erikseen. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto 1. päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Haminan seurakunnan vuoden 

2015 tilinpäätös ja 

2. jättää se tilintarkastajien tarkastettavaksi. 

 

Päätös 

Kirkkoneuvosto päätti 

1. hyväksyä ja allekirjoittaa Haminan seurakunnan vuoden 2015 

tilinpäätöksen ja 

2. jättää se tilintarkastajien tarkastettavaksi. 

 

 

32 § 

Kirkkoherran osallistuminen ekumeeniseen seminaariin 

Puheenjohtajana pykälän käsittelyssä toimii neuvoston varapuheenjohtaja Nina Janes. Juha Tanska 

poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

 

Baijerin maakirkon koulutuskeskuksessa Josefstalissa Etelä-Saksassa järjestetään  

ekumeeninen opintokurssi 6.–15.6.2016 teemalla "Come and see - expressions of faith in art" (liite 

1). Seminaarin aiheena on erityisesti uskon ilmaiseminen kuvassa ja mediassa. Haminan seurakunta 

on useita vuosia kehittänyt viestintäänsä kuvallisuuden, valokuvauksen avulla.  

 

Kirkon ulkoasiain osaston teologisten asiain yksikkö on myöntänyt kirkkoherra Juha Tanskalle 

stipendin osallistua edellä mainittuun seminaariin. Stipendi kattaa matka-, majoitus- ja 

oleskelukulut. Seurakunnalle ei koidu matkasta päiväraha- tai muita kuluja. Myöskään sijaiskuluja 

seurakuntatyössä ei muodostu, sillä matka on mahdollista sijoittaa osaksi papiston normaalia työ- ja 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

vapaa-aikasuunnitelmaa. Koska kyseessä on ulkomaanmatka, luvan kirkkoherran matkaan myöntää 

kirkkoneuvosto. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto Päättää lähettää kirkkoherra Juha Tanskan kirkon ulkoasian osaston 

myöntämällä stipendillä Baijeriin Josefstaliin ekumeeniselle 

opintokurssille ajalla 6.-15.6.2016. 

 

Päätös 

Kirkkoneuvosto päätti asian ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

33 § 

Haminan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry:n toiminta-avustusanomus 

 

Haminan seudun Kristiilliset Eläkeläiset anoo kirkkoneuvostolta 500 euron toiminta-avustusta 

vuoden 2016 toimintaan. Avustus kattaisi yhdistyksen käytössä olevan Kulmakiven alasalin 

vuokrat, jotka ovat viime vuonna olleet 403 euroa.  Haminan seudun Kristilliset Eläkeläiset on 

poliittisesti sitoutumaton, valtakunnallisen Kristillinen Eläkeliitto ry:n jäsenyhdistys. Toiminta 

kattaa koko seurakunnan alueen ja jäseniä yhdistyksellä on 44. 

 

Yhdistyksellä on avoin kuukausitilaisuus, jossa vierailee mm. seurakunnan teologit. Yhdistyksen 

jäsenet toimivat aktiivisesti seurakunnan vapaaehtoistyössä, mm. lähimmäispalvelutyössä. 

Yhdistyksellä on ollut edustaja kaupungin Vanhusneuvostossa. 

 

Seurakunnan talousarviossa on varattuna kohdassa Muu seurakuntatyö avustuksissa muille 

kristillisille järjestöille yhteensä 2.500 euroa.  

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Haminan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry:lle toiminta-

avustusta 500 euroa menokohdalta 290 Muu seurakuntatyö, tililtä 4850 Muut avustukset. 

 

Päätös 

Kirkkoneuvosto päätti asian ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

34 § 

Matkustussääntö 

 

Seurakunnalla ei ole tällä hetkellä voimassaolevaa matkustussääntöä. Jotta kaikkia työntekijöitä 

kohdellaan tasapuolisesti, on tärkeää toimia yhteisten pelisääntöjen mukaan. Seurakunta liittyy 

1.1.2017 Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Palvelukeskus veloittaa seurakuntaa tehdyn työn 

mukaan käyttäen hyväksi suoritteita, kuten matkalaskujen määriä. Kustannusten minimoimiseksi on 

työntekijöitä ohjeistettava. 

 

Esimiehet ovat kokouksessaan 9.3.2016 hyväksyneet matkustussäännön. Yhteistyötoimikunta on 

käsitellyt matkustussääntöä kokouksessaan 9.3.2016 ja lausuntonaan esittää, että kirkkoneuvosto 

hyväksyy esitetyn matkustussäännön. 
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Matkustussääntö jaetaan esityslistan mukana. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn matkustussäännön ja se tulee voimaan 1.5.2016. 

 

Päätös 

Kirkkoneuvoston päätti asian ehdotuksen mukaisesti. 

 

35 § 

Varhaiskasvatuksen lapsivaikutusten arviointi 

 

Lapsityössä on tällä 11 lastenohjaajaa, joista kaksi toimii Virolahti-Miehikkälä alueella. Lisäksi on 

virkaatekevä lapsityönohjaaja. Kaksi lastenohjaaja työskentelee osa-aikaisesti, yksi on työlomalla. 

Lisäksi on yksi kokoaikainen työntekijä, jonka työsuhde päättyy toukokuun lopussa. 

 

 

Paikka Päiväkerhoja Perhekerhoja Muuta 

Pyhältö, Verneri-Sali ei 1 x vko ei 

Skippari,  useita/vko 1 x vko Puuhari 

Husula, Vehkalinna useita/vko 1 x vko Luontokerho 

Kannusjärvi, 

Vehkalinna 

ei 1 x vko ei 

Ruissalo, Konttikuja useita/vko 1 x vko Laulukontti 

Vilniemi on ei avoin 1 x vko 

Herran Kukkaro ei ei avoin, 1 x vko 

Uusi-Summa useita/vko ei ei 

Virojoen srk-talo yhtenä päivänä ei avoin 1 x vko 

Klamila ei 1 x vko ei 

 

Lastenohjaajia saa eläkkeelle seuraavasti: 

yksi työntekijä marraskuun alusta, yksi työntekijä helmikuussa 2017 ja yksi työntekijä heinäkuussa 

2017. 

 

Seurakunnan kastettujen määrän kehitys vuodesta 2011. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

211 184 182 169 140 

 

Kastettujen määrän väheneminen ei välttämättä kerro seurakunnan alueen syntyneiden 

vähentymistä. Kaikki seurakunnan alueella asuvat eivät ole seurakunnan jäseniä. Myös muut kuin 

seurakunnan jäsenet käyttävät seurakunnan palveluita. 

 

Seurakunnan uuden strategian mukaan  

 

”Haminan seurakunnan toimintamahdollisuuksiin viisivuotiskaudella vaikuttavat pitkittyneen 

laskusuhdanteen lisäksi jäsenmäärän väheneminen vuosittain arviolta 1,7–2 prosentilla läsnä 

olevasta väestöstä. Jäsenmäärän lasku johtuu kastettujen ja kuolleiden negatiivisesta suhteesta, 
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kirkosta eroamisesta ja alueemme muuttotappiosta. Nykykehityksen perusteella seuraavien viiden 

vuoden aikana on valmistauduttava siihen, että jokaiselta työalalta lakkaa keskimäärin yksi virka 

tai toimi. Tämä supistaa seurakuntamme työn vaikuttavuutta ja laajuutta.  

 Osa menetyksestä on mahdollista korvata muuttamalla työn tekemisen tapaa 

työntekijäkeskeisestä yhä enemmän seurakuntalaisten kanssa tekemiseen, heitä valmentaen ja 

tukien. Osa tehtävistä on kuitenkin sellaisia, että ne vaativat pitkälle koulutettua 

ammattihenkilöstöä.  Siksi kunkin viran lakkauttaminen tai täyttäminen tulee pohjustaa yhteisellä 

keskustelulla luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken ja tehdä sitten harkittuja päätöksiä. 

Pidemmällä aikavälillä Haminalla on mahdollisuuksia vahvistua sekä talouden että kulttuurin 

osalta. Tätä kehitystä ennakoivat mm. alueen erinomainen sijainti ja kulkuyhteydet sekä vahva 

osaaminen ja perinne.” 

 

Sekä ” Seurakuntaelämä kumpuaa kolmiyhteisen Jumalan omasta työstä maailmassa. Sen 

seurauksena seurakuntayhteisöämme luonnehtii pyrkimys elää lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä. ” 

 

Lisäksi stratagia mukaan seurakunnan perustehtävä on 

* Seurakuntamme julistaa armoa sanoin ja teoin. 

* Vaalimme ja edistämme huolenpitoa lähimmäisestä ja luomakunnasta 

* Pyrimme rakentamaan ja ylläpitämään yhteisöllisyyttä seurakuntamme alueella.  

* Edistämme vastuun ja oikeudenmukaisuuden toteutumista.105105 

 

 

Ehdotus 

Kirkkoneuvosto päättää antaa lausunnon lapsiasiainvaikutuksesta varhaiskasvatuksessa. 

 

Päätös 

Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle jatkovalmisteluja varten. 

 

 

36 § 

Haudankaivuun palvelusopimuksen jatkaminen Virolahti/Miehikkälän alueella 

 

 

Seurakunnalla on sopimus haudan kaivuun palveluista Virolahden ja Miehikkälän hautausmailla 

Kuljetus ja Kaivu Immosen kanssa. Sopimus päättyy 15.4.2016. Haminan alueen hautausmailla on 

myös sopimus saman yrittäjän kanssa. Tämä sopimus umpeutuu 30.9.2016. Sopimukset ovat olleet 

kolmevuotisia. Seurakunnan kannalta olisi hyvä saada kaikkien hautausmaiden haudan kaivuun 

samaan sopimukseen ja samalla aikataululla. 

 

Kuljetus ja Kaivu Immosen kanssa on neuvoteltu asiasta ja he suostuvat tämän jatkamaan 

Miehikkälän ja Virolahden hautausmaiden sopimusta 30.9.2016 asti nykyisillä ehdoilla ja hinnoilla. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Miehikkälän ja Virolahden hautausmaiden haudan kaivuun 

palvelusopimusta ajalle 16.4.-30.9.2016 nykyisin ehdoin ja hinnoin. 

 

Päätös 

Kirkkoneuvosto päätti asian ehdotuksen mukaisesti. 
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37 § 

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Merkitään tiedoksi liitteen 5 mukaiset päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kirkkoneuvoston päätti asian ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

38 § 

Tiedoksi merkittävä kiinteistötyöryhmän pöytäkirja 25.2.2016 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Merkitään kiinteistötyöryhmän pöytäkirja 25.2.2016 tiedoksi. 

 

Pöytäkirja nähtävillä kokouksessa. 

 

Päätös 

Kirkkoneuvosto päätti asian ehdotuksen mukaisesti. 

 

39 § 

Tiedoksi merkittävä Miehikkälän kappelineuvoston pöytäkirja 

 

Pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa. 

 

Ehdotus 

Merkitään tiedoksi Miehikkälän kappelineuvoston pöytäkirja 18.2.2016. 

 

Päätös  

Kirkkoneuvosto päätti asian ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

40 § 

Tiedoksi merkittävä Virolahden kappelineuvoston pöytäkirja 

 

Pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa 

   

Ehdotus 

Merkitään tiedoksi Virolahden kappelineuvoston pöytäkirja 17.2.2016. 

 

Päätös 

Kirkkoneuvosto päätti asian ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

 

41 § 

Muutoksenhaku 
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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 annetun lain mukaista valitusta, koska 
päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.  
 
Pöytäkirjan pykälät: 22-25, 31/2,35,37-41 
 

 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: 27,28,30,31/1, 32, 33, 34, 36 
 
 

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 
 
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n                               Pöytäkirjan pykälät: 
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,                              Pöytäkirjan pykälät: 
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai                           Pöytäkirjan pykälät: 26, 29 
4. hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom:n                                Pöytäkirjan pykälät: 
5. 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 8a §: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 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.  
 
Pöytäkirjan pykälät:  
 
 

  

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaati- 
musviranomai- 
nen ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: 
 

 Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto 

  
Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34 
Postiosoite:PL 77 
Telekopio (05) 2103 022 
Sähköposti:hamina.srk@evl.fi 
 
Pöytäkirjan pykälät: 27,28,30,31/1,32, 33,34,36 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. 
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä 
tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai 
sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 

                                                 
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € 
(rakennus –ja käyttöoikeusurakat) 
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Oikaisuvaati- 
muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:  
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi  
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä 
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan  
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 
 

 
HANKINTAOIKAISU 

Hankintaoikaisu
n tekeminen 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä 
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).  
 

Toimitusosoite 
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: 
Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34, 49400  HAMINA 
Postiosoite:PL 77, 49401  HAMINA 
Telekopio (05) 2103 022 
Sähköposti:hamina.srk@evl.fi 
 
Pykälät  
 

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä 
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, 
lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen 
lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan 
saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, 
jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 
Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 

Hankintaoikaisu
n sisältö 

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: 
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi 
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä 
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan  
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 
 
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.  
 

 
VALITUSOSOITUS 

Valitus- 
viranomainen 
ja valitusaika 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kirkollis- ja hallintovalitukset 
 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 
 

  Itä-Suomen hallinto-oikeus 
 
Käyntiosoite: Puistokatu 29 
Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO 
Puh. 029 56 42500 (vaihde) 
Telekopio 020 56 42501 
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
 
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 
 
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
30 päivää 
 

  
Kirkollisvalitus alistusasiassa 
 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 
 

 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 
 
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 
Postiosoite: PL 122, 50101 MIKKELI 
Telekopio: (015) 321 6016 
Sähköposti:mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi 
 

 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 

  Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää 
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PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki 
Telekopio: 09-1802 350 
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi 
 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: 
 
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto 
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo) 
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi 
 

 
 
 
 
 
 
30 päivää 

  
Valitus markkinaoikeuteen 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon 
asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen 
asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä 
tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan 
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään 
viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut 
vastaanottajalle myöhemmin. 
 
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään 
silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä 
hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.  
 
Pykälät  
Markkinaoikeuden yhteystiedot                                                                                                                  
Valitusaika  
                                                                                                                                                                        14 
päivää 
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: 

 
Postiosoite:  Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI 
Käyntiosoite   Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI 
Telekopio:  029 56 43314 
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi 
 

 

Muutoksenhaku-
ajan laskeminen 

 

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
– valittajan nimi ja kotikunta 
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä 
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta 
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. 
 

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön 
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan 
asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai 
muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 
 

Valitus-  
asiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
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Oikeuden- 
käyntimaksu 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-
oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2.000 euroa arvoltaan alle 1 miljoonan euron hankintaa koskevassa 
asiassa, jollei lain 4-7 §:stä muuta johdu. Arvoltaan vähintään 1 miljoonan euron ja sitä suuremmissa hankinnoissa 

oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa määräytyy lain 2 §:n 2 momentin mukaisesti. Yksityishenkilön 
oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 

 

 

  

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.  

 
 

 


