
Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 
vuosille 2018 – 2020 
 

 

Kotkan ortodoksinen seurakunta 
 
 

 
A. YLEISPERUSTELUOSA 
  
1. Toiminnan suunnittelun lähtökohdat ja nykytilanne 

 
Toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu siten, että kirkon toimintastrategia on otettu 
huomioon läpäisevästi eri toimintoja suunniteltaessa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 
eri toimialojen tavoitteet ja toimenpiteet on kuvattu talousarvion käyttötalous-osassa. 
 
Kotkan ortodoksinen seurakunta kuuluu Helsingin hiippakuntaan, johon kuuluu kahdek-
san seurakuntaa. Seurakunta toimii Kotkan ja Loviisan talousalueilla. Kotkan talousalue 
muodostaa seurakunnan ydinalueen. Kotkan alueella asuu lähes 85 % seurakunnan 
väestöstä. Seurakunta tekee luontevaa yhteistyötä hiippakunnan muiden seurakuntien 
kanssa ja erityisesti Haminan, Lahden ja Lappeenrannan seurakuntien kanssa. 
 
Seurakunta tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua liturgiseen toimintaan kaikissa 
elämänvaiheissa ja eri ikäkausina. Toimitettavilla jumalanpalveluksilla ja seurakunta 
opetuksella on keskeinen merkitys. Tärkeänä tavoitteena on laita-alueilla asuvien seura-
kuntalaisten palveleminen nykyistä paremmin. 
 
Seurakunnan toiminnan suunnittelun ja seurannan tulee olla pitkäjänteistä. Tämän vuoksi 
vähintään kerran vuodessa pidetään seurakunnanvaltuuston, seurakunnanneuvoston, 
kiinteistölautakunnan ja toimikuntien yhteinen seminaari, jossa määritellään seurakunnan 
toiminnan ja talouden yleislinjat. Näiden linjausten perusteella valmistellaan toiminnan 
suunta vähintään seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Seurakunnanneuvosto vastaa 
valmistelutyöstä. Neuvostoa avustaa budjettityöryhmä. 
 
Seurakunta tarjoaa toimintaa eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Lasten ja nuorten toimintaa 
pyritään kehittämään entistä monipuolisemmaksi ja nuoret seurakuntalaiset paremmin 
tavoittavaksi. Vanhempia aktivoidaan tuomaan lapsiaan jumalanpalveluksiin sekä seu-
rakunnan kerhoihin ja muihin tapahtumiin. 
 
 
Diakoniatyö suuntaa voimavaransa ihmisten auttamiseen ja kohtaamiseen arjessa. Dia-
koniatyön erityisinä kohderyhminä ovat lapsiperheet, yksinhuoltajat, pitkäaikaistyöttö-
mät, maahanmuuttajat, sairaat, liikuntarajoitteiset, vanhukset ja vangit.  
 
Seurakunta tarvitsee tehokasta tiedottamista ja näkyvyyttä. Keskeisiä tiedotuskanavia 
ovat Ortodoksiviesti-lehti, ilmaisjakelulehti Ankkuri, Loviisan Sanomat ja kirkossa sekä 
seurakuntasalilla jaettavat tiedotteet sekä kirkkokunnan www-sivut. Seurakunnan 
hallinnon valmistelusta ja päätöksistä sekä niiden toimeenpanosta tiedotetaan hallinnon 
läpinäkyvyyden periaatteiden mukaisesti.  
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2. Käytettävissä olevat resurssit 
 
Seurakunnan verotulot saattavat lähivuosina pienentyä. Seurakunnalla ei ole tarvetta 
eikä taloudellisia edellytyksiä uudisrakentamiseen, mutta kiinteistöjen kunnossapitoa ja 
korjausrakentamista tehdään tarpeen mukaan. 
 
Seurakunnan kokopäivätoimisia toimihenkilöitä ovat kirkkoherra ja kanttori. 
Maahanmuuttajatyön pappi on palkattu yhteistyössä Lahden ja Haminan seurakuntien 
kanssa. Seurakunnalla on puolipäivätoiminen vahtimestari sekä seurakuntaemäntä 
tarvittaessa tuntipalkkaisena. Taito palvella, ohjata ja opastaa jokaista seurakunnan 
jäsentä hänen yksilöllisessä elämänvaiheessaan on työyhteisön pysyvä tavoite.   
 
Vapaaehtoistyöntekijät ovat seurakuntatyön keskeinen voimavara. Heidän myötävai-
kutuksellaan seurakunta voi järjestää monenlaista toimintaa, muun muassa suuria 
juhlatapahtumia ja erikseen kohdennettavaa diakoniatyötä. Tiedotustilaisuuksia dia-
konia- ja muuhun vapaaehtoistyöhön liittyen järjestetään tarpeen mukaan. 
 
 
3. Keskeiset tavoitteet 

 
1. Seurakunta tekee itsensä tunnetuksi palvelevana jumalanpalvelusyhteisönä, 

jossa eri ikäryhmiä ja eri kulttuuritaustoja edustavat ortodoksit löytävät yhteisen 
kohtauspaikan.  

 
2. Hengellistä opettamista eri toimintamuotojen yhteydessä lisätään ja monipuo-

listetaan. Seurakunnan jäsentä ei jätetä yksin. 
 

3. Entistä useammat lapset ja nuoret perheineen tavoitetaan seurakunnan toimin-
tojen piiriin. Ohjaajien ja toimihenkilöiden täydennyskoulutuksesta huolehditaan. 

 
4. Eri toiminnoissa mukana oleville vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään tarpeen 

mukaan koulutusta sekä etsitään ja koulutetaan uusia vapaaehtoistyöntekijöitä.   
 

5. Seurakunnan jäseniä kannustetaan hakeutumaan ja sitoutumaan luottamus-
tehtäviin. 

 
6. Kirkkoon liittyville, niin sanotuille katekumeeneille, kohdistettua toimintaa tehos-

tetaan. 
 
 

4. Keskeiset toimenpiteet 
 

1. Monikielinen ja monikulttuurinen jumalanpalveluselämä pidetään nykyisellä ta-
solla. Henkilökohtaisten kontaktien ja eri toimintaryhmien piirissä olevien seura-
kuntalaisten kautta etsitään maahanmuuttajia mukaan seurakunnan toimintaan. 

 
2. Diakoniatyössä tunnistetaan avun tarpeessa olevat, autetaan akuutissa hädässä 

ja ohjataan etsimään kestäviä ratkaisuja hädän ja puutteen lievittämiseen. 
 

3. Kirkkoherranviraston toiminnoista on kirjanpito ja palkanlaskenta siirretty kirkko-
kunnan palvelutoimiston yhteyteen sekä virkatodistuspalvelut keskusrekisteriin.  
Tästä johtuen hallinnon tehtävissä työskentelevät saavat mahdollisuuden oman 
toimialansa laajentamiseen, ydinosaamisensa kehittämiseen ja ammatilliseen 
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täydennyskoulutukseen. Seurakunnan asiakaspalvelu sen kaikilla osa-alueilla 
pidetään laadullisesti hyvänä. 

 
4. Seurakunnan tiedotustoimintaan laaditaan strategia, jolla tiedottamisen laatua 

parannetaan ja määrää lisätään. 
 

5. Luottamushenkilöitä, vapaaehtoistyöntekijöitä ja tarpeen mukaan muitakin hen-
kilöitä lähetetään hiippakunnan koulutustapahtumiin ja täydennyskoulutukseen. 

 
6. Seurakuntaan liittyville järjestetään koulutusta kunkin tarpeiden mukaan.  

 
 
5. Talouden suunnittelun lähtökohdat ja nykytilanne  
 
Seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu lähtee siitä, että toimintaympäristö py-
syy vakaana ja resursseja käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 
Suunnittelukaudella varaudutaan seurakunnan omistamien kiinteistöjen ja huoneistojen 
korjaustarpeesta ja kunnossapidosta aiheutuvien kasvavien menojen kattamiseen. 
 
Verohallinnosta saatujen ennakkotietojen mukaan Kotkan seurakunnan verotulot tulevat 
pienenemään. 
  
 
6. Talousarvion keskeisimmät kohdat 
 
Talousarvion laadinnassa on lähdetty siitä, että seurakunnan perustoimintojen rahoitus 
on turvattu. 
 
 
7. Investoinnit 
 
Vuoden 2015 aikana on tehty Pyhän Nikolaoksen kirkon kuntokartoitus. 
Kuntokartoituksen avulla on saatu puolueeton kokonaiskuva kirkon kunnosta. 
Kartoituksen tulosten avulla saadaan määriteltyä korjaustoimenpiteet aikatauluineen ja 
kustannusarvioineen. Työn teettää ja sitä valvoo kiinteistölautakunta. 
 
Kuntokartoituksen valmistumisen jälkeen kiinteistölautakunta käynnistää vuonna 2018 
kirkon korjaus- ja kunnostustyöt laaditun kuntoarvion mukaisesti ottaen huomioon 
tarkoitukseen hyväksytyt budjettivarat ja käytettävissä olevat avustukset. Ohjelman 
mukaiset remontit alkavat 2018. 
  

 
8. Henkilöstösuunnitelma 
 
Seurakunnan palveluksessa olevien toimihenkilöiden määrä pysyy entisellään.  
Toimenkuvia voidaan täsmentää työtehtävien muuttuessa. Seurakunnan työntekijöille 
laaditaan koulutussuunnitelma. 
 
9. Edellisen talousarvion toteutuminen 
 
Vuoden 2016 tilikaudelta kertyi alijäämää 45 629 euroa.  
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B. TALOUSARVIO 2018 – 2020 

 
I    KÄYTTÖTALOUSOSA 
 
Käyttötalousosa muodostuu pääluokista 1–5 ja sisältää seurakunnan toiminnalliset 
tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot suoriteperusteisesti. 
 
 
1 YLEISHALLINTO  
  
Tilintarkastajat ohjaavat seurakunnan toimielimiä kirjanpitolain mukaiseen toiminnan ja 
talouden suunnitteluun ja raportointiin. Tilintarkastuskustannukset on esitetty kohdassa 
170 Virasto.  
 
  
170 Virasto 
 
Tavoite 
Tavoitteena on asiakaspalvelun jatkuva kehittäminen ja jäsenrekisteritietojen hyödyn-
täminen seurakunnan toiminnassa sekä ulkoisen ja sisäisen tiedotuksen parantaminen.    
 
Toimenpiteet 
– Kirkkoherranvirastoa kehitetään palvelutoimistona, joka aiempaa enemmän huolehtii 
seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. 
– Tietotekniikkaa uusitaan tarpeen mukaan. 
– Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien käyttö- ja täydennyskoulutukseen osallistu-
taan tarpeen mukaan.  
– Seurakunnan www-sivuille tuotetaan tietoa seurakunnan toiminnasta sekä hallinnon 
päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta. 
– Työyhteisö kokoontuu yhteiseen palaveriin säännöllisesti viikoittain. 
– Sijaisuuksissa käytetään tarvittaessa myös ulkopuolista tilapäistyövoimaa. 
 
 

170 TP 2016 BU 2017 SU 2018 SU 2019 SU 2020 

TULOT 0 0 0 0 0 

MENOT 23 802 22.000 22.000 22.000 22.000 

NETTO -23 802 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000  

 
 
 
 
 
 
2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ  
 
210 Seurakuntatyö 
 
Tavoite 1  
Tavoitteena on jumalanpalvelusten säännöllinen toimittaminen ja erilaisten kirkollisten 
toimitusten hoitaminen siten, että kirkon liturginen elämä tavoittaa jokaisen seurakun-
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talaisen hänen yksilöllisessä elämäntilanteessaan. Tavoitteena on myös maahanmuut-
tajatyön kehittäminen yhteistyössä diakoniatyön kanssa. 
 
Toimenpiteet Kotkan alueella 
– Kotkan kirkossa toimitetaan jumalanpalvelukset säännöllisesti.  
– Kotkassa toimitetaan edelleen kerran kuukaudessa vigilia ja liturgia slaaviksi ja ruko- 
   ushetki viikottain. Tämän lisäksi kesäaikaan hautausmaan kappelissa toimitetaan 
kolme palvelusta, mm. ehtoopalvelus ja akatistos. Lisäksi Langinkosken kappelissa 
toimitetaan kaksi liturgiaa.  
– Kirkkokoulupäivät järjestetään kaksi kertaa vuodessa.  
 
Toimenpiteet Loviisan alueella 
– Loviisan kirkossa toimitetaan jumalalanpalvelukset säännöllisesti vähintään yhtenä 
viikonvaihteena kerran kuukaudessa suomeksi ja kerran kuukaudessa slaaviksi. 
 
 
Toimenpiteet koko seurakunnan alueella 
– Säännöllisesti toimitettavien jumalanpalvelusten lisäksi seurakuntalaisia lähestytään 
heidän merkkipäivinään sekä toimitetaan muun muassa kodin tai työtilan siunauksia.  
– Kotikäyntejä ja sairaalavierailuja tehdään säännöllisesti viikottain, tarvittaessa use-
ammin, jotta ikääntyvät seurakuntalaiset eivät jäisi kirkon toimintojen ulkopuolelle.  
– Seurakuntaan tulleille lähetetään tervetulotoivotus; kirjeellä muistetaan myös merkki-
päiväänsä viettäviä sekä jokaista perhettä, johon on syntynyt lapsi. Seurakuntaan kas-
tetuille lapsille annetaan 50 euron ”tossuraha”. 
– Vapaaehtoistyöhön haetaan uusia osallistujia. Vapaaehtoistyössä mukana olevia 
koulutetaan kunkin tarpeen mukaan.  
– Suomen Ekumeenisen Neuvoston sekä Ortodoksisen Lähetyksen toimintaa tuetaan. 

 
Tavoite 2  
Kotkan seurakunnan toimintaa tehdään tunnetuksi ja lisätään eri tilaisuuksien ja tapah-
tumien osallistujamääriä. 
 
Toimenpiteet 
– Seurakunnalle laaditaan tiedotusstrategia, jonka valmistelu aloitetaan luottamus-
elinten yhteisessä seminaarissa; seurakunnanneuvostossa hyväksytään tiedotus-
strategia.  
– Tilaisuuksista ja tapahtumista tiedotetaan Ortodoksiviesti-lehdessä, Ankkuri-lehdessä 
viikoittain, www-sivuilla, Loviisan Sanomissa, sekä kirkossa että seurakuntasalilla 
jaettavien  tiedotteiden avulla, ilmoitustauluilla sekä mahdollisuuksien mukaan 
tiedotusvälineiden maksuttomien kanavien kautta. 
– Osallistutaan kaupungin, muiden seurakuntien ja yhteistyökumppaneiden tapahtumiin; 
näin lisätään seurakunnan tunnettavuutta. 
 
Tavoite 3  
Kirkollista opetus- ja valistustyötä kehitetään. 
 
Toimenpiteet 
– Opetus- ja valistustyötä tehdään aina, kun kokoonnutaan yhteen. 
– Yleinen seurakuntakurssi toteutetaan Kotkassa kirkon opista ja hengellisestä elämästä 
kiinnostuneille. 
– Materiaalia ja linkkejä tuotetaan omille www-sivuille. 
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– Pappi ja kanttori vierailevat toimintapiireissä ja käyvät tapaamassa seurakuntalaisia ko-
deissa. 
– Pappi ja kanttori kirjoittavat Ortodoksiviesti-lehteen; lehden Kotkan sivuille pyritään 
saamaan myös seurakunnan luottamushenkilöiden ja muiden seurakuntalaisten 
kirjoituksia (materiaali käytännön syistä viraston kautta). 
– Kirkollisille järjestöille annetaan kokoontumismahdollisuus seurakunnan tiloissa. 
– Ekumeeniseen toimintaan osallistutaan seurakuntamme alueella ympäri vuoden; seura-
kunta osallistuu perinteisesti tammikuussa ekumeenisen rukousviikon tapahtumiin eri 
kirkkokuntien edustajien kanssa. Roomalaiskatolisilla on kuukausittain messu Nikolaos- 
salilla ja yhteistyötä roomalaiskatolisen yhteisön kanssa pyritään muutoinkin vakiinnut-
tamaan. 
 
Tavoite 4 
Henkilöstön työkyvystä huolehditaan ja kiinnitetään huomiota heidän hyvinvointiinsa, 
jaksamiseensa ja työviihtyvyytensä.  
 
 
Toimenpiteet 
Seurakunnalla on laajemmat työterveyspalvelut kuin mitä lainsäädäntö edellyttää. 
Työterveyshuolto hoidetaan Kotkan Lääkärikeskuksessa. 
 
 
Seurakuntatyö yhteensä: 
 

210 TP 2016 BU 2017 SU 2018 SU 2019 SU 2020 

TULOT 0 0 0 0 0 

MENOT 152.192 177.700 167.900 167.900 167.900 

NETTO -152.192 -177.700 -167.900 -167.900 -167.900 

 
 
220 Kirkkokuoro 
 
Kirkkomusiikin ensisijainen merkitys on jumalanpalvelustekstien sanoman, kirkon teo-
logian ja pyhien kirjoitusten esille tuominen. Kirkkokuorojen ensisijainen tehtävä on ju-
malanpalveluksissa laulaminen. Myös seurakunnan yhteislaulu on tärkeä osa jumalan-
palvelusta. 
 
Seurakunnassa toimii kaksi kirkkokuoroa (suomenkielinen ja venäjänkielinen), jotka 
harjoittelevat säännöllisesti viikoittain. 
 
Tavoitteet 
Kuorojen toimintaa kehitetään ja laulajien motivaatiota lisätään lauluharjoitusten ja suun-
nitelmallisen koulutuksen avulla. Koulutuksella pyritään kehittämään kuorojen ja yksit-
täisten laulajien äänenkäyttöä, sävelpuhtautta ja harmoniaa, sekä tietoutta ja taitoja kirk-
komusiikissa ja jumalanpalvelusten tuntemusta. Esiintymisillä seurakunnan tilaisuuksissa 
ja myös sen ulkopuolella pyritään edistämään ortodoksisen uskon ja kirkkolaulun tunte-
musta laajemmin. 
 
Toimenpiteet 
– Uusia laulajia rekrytoidaan kuoron toiminnasta tiedottamalla ja etsimällä kyvykkäitä lau-
lajia seurakunnasta ja sen ulkopuolelta.  
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– Seurakuntalaisia kannustetaan yhteislauluun jumalanpalveluksissa ja heille järjestetään 
myös tilaisuuksia opetella kirkkolaulua kanttorin johdolla.  
– Lukijoita koulutetaan avustamaan palveluksissa. 
– Kutsutaan muiden seurakuntien kirkkokuoroja vierailulle ja vieraillaan muissa seurakun-
nissa laulamassa esimerkiksi praasniekkojen aikaan tai lähiseurakunnissa silloin, kun o-
massa seurakunnassa ei ole palvelusta. 
– Kuorot esiintyvät seurakunnan tilaisuuksissa ja paikkakunnan muissa tilaisuuksissa, 
esimerkiksi Meripäivillä. 
– Osana virkistys- ja koulutustoimintaa kuoroilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin kuo-
rokonsertteihin. 
– Kirkkokuorot osallistuvat radioitaviin jumalanpalveluksiin kirkkokunnan ohjelman mu-
kaisesti. 
 

 

220 TP 2016 BU 2017 SU 2018 SU 2019 SU 2020 

TULOT  0  0  0  0  0 

MENOT 1.616 3.600 800 800 800 

NETTO -1.616 -3.600 -800 -800 -800 

 
 
230 Nuorisotyö 
 
Tavoitteet  
Tavoitteena on kohdata kaikki lapset ja nuoret heidän kehityksensä eri vaiheissa sekä 
aktivoida ja tukea lapsiperheiden kasvua ortodoksisen uskon mukaiseen elämään. Kris-
tinoppileirille osallistuvat kaikki 15-vuotiaat nuoret. Seurakunnan lastenkerhotoimintaa 
kehitetään 
 
Toimenpiteet 
– Kristinoppileiri järjestetään yhteistyössä Lahden, Haminan ja Lappeenrannan 
seurakuntien kanssa; nuoret voivat halutessaan osallistua myös muille 
kristinoppileireille. Kristinoppileirin käyneiden toivotaan osallistuvan myös 
jatkokristinoppileireille. 
– Kristinoppileirille kutsutaan seurakunnan alueella asuva ikäluokka riippumatta ovatko 
he seurakunnan jäseniä.  
– Esikoululaiset kutsutaan srk-salille eskaripäivään kevätaikaan.  
– Kesällä kristinoppileireille osallistuneet nuoret kutsutaan perheineen syksyisin johon-
kin sunnuntain liturgiajumalanpalvelukseen Kotkan kirkkoon. 
– Nuorten tapahtumia järjestetään muutamia kertoja vuodessa tai useammin; nuoria 
kutsutaan mukaan ideoimaan ja järjestämään toimintaa. 
– Rekrytoidaan nuoria mukaan nuorisotyötoimikuntaan ja seurakunnan muihin toimintoi-
hin. 
– Seurakunnan lapsille ja varhaisnuorille järjestetään kesäleiri. 
– Kerho- ja leiriohjaajien osallistumista ONL:n ohjaajatapahtumiin tuetaan taloudelli-
sesti. ONL:n kanssa tehdään muutoinkin yhteistyötä. 
– Lasten musiikkikerhon ja äiti-lapsi-kerhon toimintaa tuetaan. 
– Erityisesti lapsille ja heidän perheilleen järjestetään ainakin kerran vuodessa juhla.  
– Kouluihin, joissa on ortodoksisia oppilaita, pidetään yhteyttä. 
– Esikoululais- ja koululaisryhmien vierailuja järjestetään seurakunnassa ja myös vierai-
luja kouluihin tehdään mahdollisuuksien mukaan.  
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230 TP 2016 BU 2017 SU 2018 SU2019 SU 2020 

TULOT 800 600 600 600 600 

MENOT 5.169 4.100 3.100 3.100 3.100 

NETTO -4.369 -3.500 -2.500 -2.500 -2.500 

 
 
240 Uskonnonopetus 
 
Tavoite  
Tavoitteena on, että kaikki seurakunnan alueella asuvat ortodoksiset koululaiset saavat 
omaa uskonnonopetusta. 
 
Toimenpiteet 
– Koulunsa aloittavien lasten vanhemmille lähetetään kirjeitse perustietoa lapsen 
oikeudesta saada ortodoksista uskonnonopetusta.  
– Kuntien koulutoimiin pidetään yhteyttä ja tehdään yhteistyötä koulujen opettajien ja 
lasten vanhempien kanssa. 
– Koululaiset toivotetaan tervetulleiksi Kotkan ja Loviisan kirkkoihin syksyllä sekä kirk-
kaalla viikolla liturgiajumalanpalvelukseen.  
 
 
 

240 TP 2016 BU 2017 SU2018 SU2019 SU 2020 

TULOT  0  0  0  0  0 

MENOT 2.018 2.500 2.500 2.500 2.500 

NETTO -2.018 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 



 

250 Diakoniatyö 
 
Tavoitteet  
Tavoitteena on suunnata diakoniatyön voimavarat ihmisten auttamiseen ja kohtaami-
seen heidän elämänkaarensa eri vaiheissa.  
 
Toimenpiteet 
– Harkinnanvaraisia raha- ja elintarvikeavustuksia myönnetään kirkkoherralle osoitet-
tujen anomusten perusteella.   
– Työttömien ja vähävaraisten ruokailu järjestetään kuukausittain. 
– Seurakunnan jäseniä muistetaan merkkipäivinä adressein ja vierailuin.  
– Seurakunnan alueella järjestetään kirkkokyytejä tarvetiedustelun pohjalta.  
– Monipuolista virkistystoimintaa järjestetään (retket, leirit, toimintaryhmät ja kirkkokah-
vitukset). 
– Diakoniatyöhön hankitaan varoja osallistumalla seurakunnan myyjäistapahtumiin.  
– Kuntien sosiaalitoimeen ja evankelisluterilaisten seurakuntien diakoniatyöntekijöihin 
pidetään yhteyttä. 
– Seurakunnan yksinäisiä ihmisiä pyritään kartoittamaan ja heidän luonaan vierailuja tai 
muuta yhteydenpitoa lisäämään vapaaehtoisten ja työntekijöiden voimin. 
 

250 TP 2016 BU 2017 SU 2018 SU 2019 SU 2020 

TULOT 1.470  1.000  1.000 1.000 1.000 

MENOT 7.488 2.500 2.000 2.000 2.000 

NETTO -6.018 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 

 
 
270 Maahanmuuttajatyö 
 
Tavoite 
Toimintaa kehitetään siten, että seurakunnasta muodostuu eri kieli- ja kulttuuritaustoja 
edustavien ortodoksien yhteinen kohtauspaikka. 
 
Toimenpiteet 
– Seurakunta palkkaa yhdessä Haminan ja Lahden seurakunnan kanssa 
maahanmuuttajatyötä tekevän papin.  
– Maahanmuuttajatyötä tekevä pappi toimittaa jumalanpalvelukset kuukauden toinen 
viikonloppu Kotkassa ja Loviisassa.  
– Seurakunnan alueella jo kauemmin asuneita maahanmuuttajia ohjataan tukemaan 
uusien maahanmuuttajien kotoutumista. 
 
 

270 TP 2016 BU 2017 SU 2018 SU 2019 SU 2020 

TULOT 0  0  0 0 0 

MENOT 4.517 9.000 16.000 16.000 16.000 

NETTO -4.517 -9.000 -16.000 -16.000 -16.000 
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280 Nikolaoksen ystävät 
 
Nikolaoksen ystävien toiminta on yhdistetty tilikartassa diakoniatyöhön (250) ja on otettu 
mukaan seurakunnan normaaliin budjetointiin.  
 
 
 
3 KIRKKOJEN TOIMINTA 

 
310 Kotkan kirkko 
 
Tavoite 1 
Pyhän Nikolaoksen kirkko pidetään hyvin toimivana ja arvoisessaan kunnossa.  
 
Toimenpiteet 
- Kiinteistölautakunnan ohjesääntö vuodelta 1971 päivitetään vastaamaan voimassa 
olevaa lainsäädäntöä ja nykyisiä kiinteistönhoidon tarpeita. Valtuusto vahvistaa uusitun 
ohjesäännön vuoden kevään ensimmäisessä lakimääräisessä kokouksessaan. 
Kiinteistölautakunta laatii vuosittain pitkän tähtäyksen korjaustarpeet ja 
vuosibudjettiehdotuksen neuvoston antaman raamin perusteella sekä toteuttaa 
hyväksytyn talousarvion.  
 
-Kirkonisännöitsijän ohjesääntö uusitaan nykytarpeita vastaavaksi valtuuston syksyn 
lakimääräisessä kokouksessa. 
 
-Valittaessa kiinteistölautakuntaa valtuusto huolehtii siitä, että lautakunnassa on 
edustettuna riittävä rakennustekninen ja muu tekninen sekä talousasioiden 
asiantuntemus. Kirkonisännöitsijän tehtävään valitaan henkilö, jolla on edellytykset 
kartoittaa vuotuiset korjaustarpeet, ja joka pystyy päivittämään ja toimeenpanemaan 
huoltokirjaan tehdyt korjaus- ja kunnostustyöt. 
 
-Kuntokartoitus on tehty ja kiinteistölautakunta käynnistää kirkon korjaus- ja 
kunnostustyöt laaditun kuntoarvion mukaisesti ottaen huomioon tarkoitukseen 
hyväksytyt budjettivarat ja käytettävissä olevat avustukset.   
 
 
Tavoite 2 
Kirkon tunnettavuutta lisätään osana tiedotusstrategiaa ja kirkossa vierailijoille tarjotaan 
mahdollisuus ostaa kirkon kaupan tuotteita. 
 
Toimenpiteet 
– Seurakunta osallistuu edelleen valtakunnalliseen tiekirkkohankkeeseen.   
– Yhteistyötä Kotkan kaupungin matkailutoimen kanssa kehitetään. 
– Kirkkoa esitellään pyhiinvaeltajille, matkailijoille, koululaisille ja muille ryhmille. 
– Kirkko pidetään kesällä avoinna kesäkuun alusta elokuun loppuun. Koululaisia ja 
opiskelijoita palkataan oppaiksi. 
 
 

310 TP 2016 BU 2017 SU 2018 SU 2019 SU 2020 

TULOT 12.265 10.800 8.400 8.400 8.400 

MENOT 64.873 62.000 46.300 46.300 46.300 
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NETTO -52.608 -51.200 -37.900 -37.900 -37.900 

 
320 Loviisan kirkko 
 
Tavoite 1 
Loviisan kirkko pidetään hyvin toimivana ja arvoisessaan kunnossa.  
 
Toimenpiteet 
– Vuoden 2016 alkupuolella selvitetään Loviisan kirkon korjaus- ja kunnossapitovastuut.  
 
Kiinteistölautakunta tekee tutustumismatkan Loviisaan. Loviisan kaupungin 
rakennuspuolen kanssa aloitetaan säännöllinen yhteydenpito. 
 
Tavoite 2 
Kirkon tunnettavuutta lisätään osana tiedotusstrategiaa ja kirkossa vierailijoille tarjotaan 
mahdollisuus ostaa kirkon kaupan tuotteita. 
 
Toimenpiteet 
– Yhteistyötä Loviisan kaupungin matkailutoimen kanssa kehitetään. 
 
 

320 TP 2016 BU 2017 SU 2018 SU 2019 SU 2020 

TULOT 1.087 700 700 700 700 

MENOT 3.160 4.000 4.000 4.000 4.000 

NETTO -2.074 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 

 
 
 
510 Hautausmaa 
 
Metsolassa ja Loviisassa sijaitsevat hautausmaat pidetään arvoisessaan kunnossa. 
Seurakunnanneuvosto määrää hautausmaille vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöt raportoivat 
kiinteistölautakunnalle säännöllisesti. Hautausmaiden kunnostustarpeet kartoitetaan. 
 

510 TP 2016 BU 2017 SU 2018 SU 2019 SU 2020 

TULOT 0 100 100 100 100 

MENOT 329 6000 1.400 1.400 1.400 

NETTO -329 -5.900 -1.300 -1.300 -1.300 

 
 
710 Seurakuntakeskus 
 
Seurakuntakeskus pidetään arvoisessaan kunnossa. Ulkopuolisten maksullista 
toimintaa hankittava lisää. 
 
 

710 TP 2016 BU 2017 SU 2018 SU 2019 SU 2020 

TULOT 3.225 6.000 6.000 6.000 6.000 

MENOT 14.735 12.800 11.300 11.300 11.300 

NETTO -11.510 -6.800 -5.300 -5.300 -5.300 
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720 Virkatalo, Papinkatu 1 
 
Virkatalon lämmönjakokeskuksen sekä katon kunto tutkitaan 2018 vuonna. 
Lämmönjakokeskus uusittava 2017, kustannusarvio 15.000 € 
 

720 TP 2016 BU 2017 SU 2018 SU 2019 SU 2020 

TULOT 19.856 19.000 19.000 19.000 19.000 

MENOT 15.781 30.000 13.750 13.750 13.750 

NETTO 4.074 -11.000 5.250 5.250 5.250 
      

 
 
725 Asunto-osakkeet 
 
Seurakunnan omistamat asunnot pidetään hyvässä kunnossa. Kiinteistölautakunta 
kartoittaa remonttien tarpeet. Kiinteistölautakunta laatii vuosittain pitkän tähtäyksen 
korjaustarpeet ja vuosibudjettiehdotuksen neuvoston antaman raamin perusteella sekä 
toteuttaa hyväksytyn talousarvion. 
 
Vuoden 2018 aikana valitaan seurakunnan omistamille asuin- ja liikehuoneistoille 
kiinteistöille vastuuhenkilö (isännöitsijä), joka kuuluu kiinteistölautakuntaan.  
 
 

725 TP 2016 BU 2017 SU 2018 SU 2019 SU 2020 

TULOT 73.250 80.000 81.000 81.000 81.000 

MENOT ä35.242 30.000 30.000 30.000 30.000 

NETTO 38.008 50.000 51.000 51.000 51.000 
      

 
 
 
 
755 Liikehuoneistot 
 
Liikehuoneistot pidetään hyvässä kunnossa. Kiinteistölautakunta kartoittaa remonttien 
tarpeet vuonna 2016. 
 
 

755 TP 2016 BU 2017 SU 2018 SU 2019 SU 2020 

TULOT 27.335 44.000 45.000 45.000 45.000 

MENOT 18.780 15.000 15.000 15.000 15.000 

NETTO 8.555 29.000 30.000 30.000 30.000 
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II TULOSLASKELMAOSA 
 
Tuloslaskelmaosa sisältää arviot kirkollisveroista talousarviovuodelle ja suunnitel-
mavuosille. 
 
Tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korkoihin ja 
muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman 
mukaisiin poistoihin. 
 
Tuloslaskelma näyttää myös seurakunnan toiminnan taloudellisen tuloksen. 
Seurakunnan verotulot saattavat lähivuosina pienentyä. 
 
 
610 Rahoitustuotot ja -kulut 
 
 

610 TP 2016 BU 2017 SU 2018 SU 2019 SU 2020 

TULOT 4.372   1.500 1.500 1.500 1.500  

MENOT 303 1.000 1.000 1.000 1.000 

NETTO 4.068 500 500 500 500 

 
 
 
620 Keskusrahastomaksut 
 
 

620 TP 2016 BU 2017 SU 2018 SU 2019 SU 2020 

 56.376 54.000 54.000 54.000 54.000 

 
 
630 Verotulot 
 

630 TP 2016 BU 2017 SU 2018 SU 2019 SU 2020 

 219.405  222.000 220.000 220.000  220.000  

 
 
 


