
KOTKAN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA 

TOIMINTAKERTOMUS 2016 

 

1. YLEISKATSAUS 

Seurakunnan toiminta ja talous ovat yleisesti ottaen hyvässä kunnossa.  
Seurakunnan jäsenmäärä on kasvanut.  
Seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,85%.  
Seurakunnan verotulot olivat 219 404, 96 euroa (v. 2015: 231 620,66 e) 
Vakuutukset ovat vakuutusyhtiö OP Vakuutus Oy:ssä ja ne ovat ajan tasalla.  
 

2. HALLINTO 

Seurakunnan tärkeimmät luottamuselimet ovat seurakunnanneuvosto, jossa kirkkoherra toimii 

puheenjohtajana, jäseninä pääkirkon isännöitsijä, työntekijöiden edustaja ja kolme muuta jäsentä.  

Seurakunnanvaltuustoon kuuluu yhdeksän vaaleissa valittua jäsentä ja se käyttää seurakunnan ylintä 

päätösvaltaa.  

Seurakunnanneuvosto kokoontui kolme kertaa ja seurakunnanvaltuusto neljä kertaa. 

 

3. HENKILÖKUNTA 

Toimenhaltijat 

Seurakunnassa on kaksi päätoimista työntekijää, kirkkoherra ja kanttori. Kirkkoherrana toimii Alexander 

Hautamäki ja kanttori Katarine Lehtomäki.  

Muut työntekijät 

Vahtimestari Vesa Lehtomäki on osa-aikainen työntekijä. Seurakuntaan on palkattu tarvittaessa 

tilapäisapua.  

 

4. JÄSENMÄÄRÄ 

Seurakunnan jäsenmäärä kasvoi toimintavuoden aikana 38 henkilöllä. Jäsenmäärä oli vuoden 2016 alussa 

1005 henkilöä ja vuoden lopussa 1043 henkilöä. Läsnäolevia jäseniä seurakunnassa oli vuoden lopussa 1010 

henkilöä.  

Vuoden aikana seurakuntaan liittyi 35 henkilöä ja seurakunnasta erosi 9 henkilöä. Kastettuja oli 12 ja 

kuolleita 5. Seurakuntaan muutti 43 henkilöä ja seurakunnasta muutti pois 37 henkilöä. 

 

5. TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN 

ARVIOINTIA 

Seurakunnan tuottojen määrä on laskenut, erityisesti verotulojen ja vuokratuottojen osalta. Seurakunnan 

tilikauden alijäämä oli 45 629, 11 euroa, edellisenä vuonna 2015 ylijäämää oli 6 676, 67 euroa.  



Seurakunnan rahaan liittyvät toimistotyöt on hoitanut Kirkkokunnan palvelukeskuksen Taloustoimisto 

huhtikuusta 2010 alkaen.  

Koska seurakunta on jäsenmäärältään verrattain pieni, voidaan jumalanpalveluksiin, sakramentteihin ja 

muihin toimituksiin osallistumista pitää hyvänä. Toiminnallisella puolella seurakunta on aktiivinen.  

 

6. NEUVOSTON ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI 

TOIMENPITEIKSI 

Seurakunnanneuvosto esittää, että tilikauden 45 629,11 euron alijäämä siirretään edellisten tilikausien yli-

/alijäämätilille.  

 

7. JUMALANPALVELUSTILASTOT JA NIISTÄ TEHTÄVÄT JOHTOPÄÄTÖKSET 

Jumalanpalveluksia toimitetaan Kotkan pyhän Nikolaoksen kirkossa (seurakunnan pääkirkko), Loviisan 

ortodoksisessa kirkossa, joka on pyhitetty Kasanilaisen Jumalansynnyttäjän ikonin muistolle. Lisäksi Kotkan 

Metsolan hautausmaan pyhän Jumalansynnyttäjän suojeluksen tsasounassa ja Loviisan hautausmaan pyhän 

Serafim Sarovilaisen avokappelissa toimitetaan satunnaisesti jumalanpalveluksia. 

Seurakunnan tilastotietoja ei ole saatavilla vuoden 2016 osalta. Neuvoston arvion mukaan kävijämäärät on 

hieman nousseet.  

 

8. USKONNONOPETUSJÄRJESTELYT  

Seurakunnan kanttorilla oli opetustunteja ala- ja yläkoulussa 8h/vk ja kirkkoherralla lukioissa 3,3 t/vk. 

Tämän lisäksi kolme peruskoulun opettajaa antoivat myös ortodoksista uskonnonopetusta.  


