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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 3.5.2016 klo 17.00 – 17.50

Paikka

Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

Jäsenet, läsnä

Gärdström Keijo
Ainali Päivi
Kangas Juho
Kenttälä Maarit
Kaskiaho Keijo
Lavonen Esko
Leppänen Jouko
Nuorivuori Marja-Terttu
Punkkinen Kari
Rossi Antero
Sahamies Arto
Turkka Saara
Vainio Vesa
Vuolasto Anna

Jäsenet, poissa

Kuoppa Riikka-Liisa
Lindeman Ari
Nykänen Marjatta

Varajäsenet

Hyökki Seppo
Majander Risto

Esittelijät

Gärdström Keijo

Sihteeri

Myller Henna

pj. 45 §

vpj. (pj. 46 – 61 §)

kirkkoherra

45
Kokouksen avaus
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.
46
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusitoista jäsentä ja
se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esityslista on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille 27.4.2016.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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47
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Vallitsevan käytännön mukaan vuorossa ovat Anna Vuolasto ja Päivi Ainali. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi esitetään tiistai 3.5.2016 heti kokouksen jälkeen, Seurakuntakeskus, sihteerin työhuone.
Päätös
Valittiin Anna Vuolasto ja Päivi Ainali pöytäkirjantarkastajiksi.
48
Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
49
Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle 2017–2019
Yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakuntayhtymän talousarvio
sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15.3). Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. (KJ 15.2)
Kouvolan seurakuntayhtymän talous
Kouvolan seurakuntayhtymän tulokset ennen tilinpäätöseriä ovat olleet ylijäämäiset vuosina 2011, 2013, 2014 ja 2015. Jäsenmäärä on vähentynyt
seurakuntayhtymän aikana vuosittain ja talouskehitys on ollut viime vuosina heikkoa. Seurakuntayhtymä tarvitsee edelleen rakenteellisia muutoksia,
kustannusrakenteen muuttamista toiminnan mukaan joustavaksi, väkiluvun
vähenemisen pysäyttämistä, kiinteistökannan pienentämistä ja toiminnan
kulujen sopeuttamista tuloihin talouden pitämiseksi tasapainossa.
Laadinnan yleisohje
Määrärahojen jakoperusteet
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti määrärahojen jakoperusteet ja talkootyön
tukemisen kokouksessaan 28.4.2011: jaettava määräraha perustuu väkilukuun sopeuttamisajan 2012–2016 jälkeen. Seurakunnat päättävät itsenäisesti kokonaismäärärahansa käytöstä.
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Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoinen talous, jossa vuosikate kattaa korvausinvestoinnit ja lainanlyhennykset sekä talousarvio osoittaa ylijäämää. YKV 12.12.2013: Seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on vähintään 51 %. Keittiötoimen kulujen siirtäminen seurakuntatasolle sitoviksi lisää seurakuntien osuutta (talousarvion laskelmien
mukaisesti noin 110 000 €, yhtymän 15 000 €). Jatkossa seurakuntien osuus
kokonaisvastuukatteesta olisi siten vähintään 51,7 %. Talousarvion laadintapohjissa keittiötoimen kulujen siirtämistä ei ole vielä huomioitu.
Talkootyön tukeminen
Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin tai muun
työn talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan
kanssa (mm. kiinteistöpäällikkö, hautaustoimenpäällikkö). Talkootyöläisille
tarjotaan ruoka ja kahvit. Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle maksetaan puolet hyvityksenä kestitys vähentäen. Näin seurakunnat voivat tarjota vapaaehtoisille uusia toimintamahdollisuuksia. Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä.
Henkilöstön kehittämissuunnitelma
Henkilöstön kehittämissuunnitelma laaditaan vuosille 2017–2019. Kehittäminen kattaa koulutuksen lisäksi mm. mentoroinnin ja työnohjauksen.
Henkilöstöpalvelut antavat tarkemman ohjeistuksen työaloille.
Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelman alussa esitetään seurakunnan / työalan pysyvä toiminta-ajatus. Toimintasuunnitelman hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat
tunnusmerkit:
 tavoitteiden lukumäärä 3-5
 perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin
 sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu)
 esitetään mittari toteutumisen seuraamiseksi
 konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa, arvioitavissa (ei ole tehtäväkuvaus)
 ohjaa toimintaa strategian toteuttamiseen
 haasteellinen, mutta saavutettavissa.
Vastuukatteet
Pääluokkien ja seurakuntien vastuukatteet vuodelle 2017 ovat liitteenä 1.
Sitovuustasot
Käyttötalousosan sitovuus yhteiselle kirkkoneuvostolle on ollut seurakuntaneuvostoilla ja yhtymän pääluokilla vastuukate. Vastuukate on (ulkoinen
+ sisäinen) toimintakate, josta on vähennetty sisäisinä erinä veloitetut käyttöosuusvuokrat.
Vaihtoehtoisesti sitovuustaso voisi sisältää myös käyttöosuusvuokramenot,
mikä on kiinteistöpalvelujen tavoite. Asia vaatii vielä jatkovalmisteluja, eikä sitä nyt esitetä. Käyttöosuus kiinteistökuluista eli sisäiset vuokrat on ve-
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loitettu koko yhtymän ajan kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tiloja
käyttäneiltä tehtäväalueilta käyttökertojen mukaisessa suhteessa.
Aikataulu
Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa ja käsittelyssä noudatetaan
seuraavaa aikataulua:
 huhtikuu: yhteisen kirkkoneuvosto antaa talousarvion laadintaohjeet
sekä euromääräiset vastuukatteet seurakunnille ja yhtymän työaloille
 toukokuu: seurakuntaneuvostot antavat ohjeet työaloille, esimerkiksi painopistemuutokset ja omat talousarvion laadinta-aikataulut
 kesäkuu: yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen veroprosentista
vuodelle 2017
 elokuu: yhtymän työalojen tiedot talouspalveluihin 31.8. mennessä,
aikataulu on sitova kaikille työmuodoille
 syyskuu: seurakuntaneuvostojen kokoukset 8.9. mennessä
- talouspalvelut kokoaa saamansa aineiston yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi talousarvioksi ja kolmivuotissuunnitelmaksi ja neuvottelee tarvittaessa seurakuntien ja toimintayksiköiden kanssa tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista eri ehdotuksiin
 lokakuu: yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman, tekee siihen mahdollisesti muutoksia ja pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta
 marraskuu: yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman toisen kerran, tekee siihen mahdollisesti tarkennuksia
ja antaa esityksensä kirkkovaltuustolle
 joulukuu: yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman
 tammikuu: yhteinen kirkkoneuvosto antaa täytäntöönpanopäätöksessään talousarvion käyttöohjeet, seurakunnat ja työalat tarkastavat
toiminta- ja rahankäyttösuunnitelmat saamiensa määrärahojen mukaisiksi ja toimittavat tarkastetut tiedot talouspalveluihin (toimintasuunnitelmatekstit ja rahankäyttösuunnitelmat).
Ohjeen antaminen
Yhteinen kirkkoneuvosto kehottaa seurakuntaneuvostoja ja yhtymän työaloja laatimaan oman toiminta- ja talousarvioehdotuksensa varainhoitovuodeksi 2017 sekä suunnitelman vuosille 2018–2019. Seurakuntien ja yhtymän työalojen tulee ottaa huomioon lapsivaikutukset KJ 23. luvun 3 §:n
mukaisesti; ” Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä”.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto antaa alaisilleen työaloille talousarvion laadintaohjeet
suunnitelmakaudelle 2017 – 2019 edellä olevan mukaisesti siten, että sitovuustasona on vastuukate.

KOUVOLAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

4/2016

5(9)

3.5.2016

Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
50
Kouvolan seurakuntayhtymän strategian mukaiset painopisteet vuosina 2017 – 2019
Suunnittelutoimikunta on kokouksessaan 13.4.2016, 12 §, päättänyt, että
vuosien 2017 – 2019 strategiset painopisteet ovat:




2017 Armoa 2017!
2018 Käytä ääntäsi
2019 Uutta kohti.

Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 27.4.2016, 51
§, ja ohjeistanut seurakuntia ja työaloja kirjaamaan painopisteet toimintasuunnitelmaansa omalta kannaltaan, määrittäen samalla mihin pyritään.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto antaa alaisilleen työaloille suunnittelutoimikunnan
päättämät strategiset painopisteet vuosille 2017 – 2019 kirjattavaksi toimintasuunnitelmiinsa omalta kannaltaan ja määritettäväksi samalla mihin pyritään.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
51
Nuorisotyönohjaajan virka
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 9.2.2016, 21 §, julistaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi 15.8.2016 alkaen. Lisäksi seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 5.4.2016, 35 §, valita nuorisotyönohjaajan viran
haastatteluryhmään kirkkoherra Keijo Gärdströmin, nuorisotyön johtaja
Teija Laineen sekä koulu- ja oppilaitostyön pastori Janne Turusen, seurakuntaneuvoston jäsenet Arto Sahamiehen ja Vesa Vainion sekä nuorisotyön
alaisen Parliksen jäsenen mahdollisuuksien mukaan.
Nuorisotyönohjaajan virkaa koskeva hakuilmoitus oli nähtävänä Kouvolan
seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 11.3. – 1.4.2016 välisenä aikana
sekä lisäksi Kouvolan seurakuntayhtymän kotisivuilla, TE-palveluiden sivuilla, evl.fi -rekrysivuilla ja Oikotiellä.
Määräaikaan 1.4.2016 klo 15 mennessä hakemuksia saapui 9, joista seurakuntaneuvoston valitsema haastatteluryhmä valitsi viisi hakijaa haastateltavaksi. Yhteenveto hakijoista on liitteenä 2. Haastateltavaksi kutsuttiin Anne Kähönen, Jesse Haaraoja, Marjukka Kailio, Saana Törmänen ja Sami
Toikko.
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Kirkkoherran päätösesitys
Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti seurakuntaneuvostolle, että nuorisotyönohjaajan virkaan 15.8.2016 alkaen valitaan sosionomi (AMK), kirkon
nuorisotyönohjaaja Marjukka Kailio.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
52
Hengellisen työn virkojen tutkintovaatimukset
Kirkkohallituksen yleiskirjeen 5/2016 mukaan kirkkohallitus on täysistunnossaan 8.12.2015 vahvistanut tutkintovaatimukset kanttorin ja diakonian
virkoihin. Asiallisesti tutkintovaatimukset ovat samat kuin piispainkokouksen aiemmin näihin virkoihin vahvistamat tutkintovaatimukset.
Kirkkohallituksen päätös perustuu 1.1.2016 voimaan tulleeseen kirkon keskushallintoa koskevaan lakiuudistukseen. Kirkkolain muutetun 22 luvun 2
§:n mukaan kirkkohallitus antaa tarkempia määräyksiä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta, lukuun ottamatta pappeja ja lehtoreita, joilta vaadittavasta tutkinnosta päättää edelleen piispainkokous.
Muihin kirkon hengellisen työn virkoihin kuin papin, lehtorin, kanttorin ja
diakonian virkoihin ei vuoden 2016 alusta ole voimassa keskitetysti vahvistettuja tutkintovaatimuksia, koska lakiuudistukseen ei sisältynyt siirtymäsäännöstä asiasta. Piispainkokouksen vahvistamat tutkintovaatimukset ovat
rauenneet 1.1.2016.
Kirkkohallitus päätti käynnistää kiireellisen selvitystyön hengellisen työn
virkoja koskevien tutkintovaatimusten keskitetyn vahvistamisen tarpeellisuudesta. Selvitystyö koskee kaikkia muita hengellisen työn virkoja kuin
papin ja lehtorin virkoja. Selvitystyön pohjalta kirkkohallituksen täysistunnolle tehdään kokonaisesitys siitä, mihin virkoihin on tarkoituksenmukaista
keskitetysti vaatia yhdenmukaisia tutkintovaatimuksia ja minkä sisältöisiä
tutkintovaatimusten tulisi tällöin olla. Selvitystyö ja esitykset tehdään vuoden 2016 aikana. Valmistelutyössä hyödynnetään mm. seurakunnilta kerättyjä tietoja osaamis- ja työvoimatarveselvityksestä.
Koska piispainkokouksen vahvistamat tutkintovaatimukset ovat rauenneet
1.1.2016 alkaen, ei seurakuntaneuvoston kokouksessaan 1.12.2015, 133 §,
vahvistama Kouvolan seurakunnan viranhaltijoiden johtosääntö ole voimassa tutkintovaatimusten osalta. Näin ollen siirtymäajan päivitetty viranhaltijoiden johtosääntö on liitteenä 3, kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti, kunnes kirkkohallitus vahvistaa uudet tutkintovaatimukset vuoden 2016
lopussa.
Viranhaltijoiden johtosäännön päivityksen yhteydessä lapsityön johtaja Hilkka
Kuortti on esittänyt, että lapsityö muutetaan varhaiskasvatuksen työalaksi, jo-
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ka vastaa paremmin tämän päivän näkemystä työalan laajuudesta ja joka nimikkeenä on jo osittain käytössä muissa Suomen seurakunnissa ja jolla on
vaikutusta myös vastuuryhmien toimintasääntöön, liite 4.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteenä 3 olevan päivitetyn viranhaltijoiden
johtosäännön, siirtymäajan tutkintovaatimusten osalta. Lisäksi seurakuntaneuvosto hyväksyy samalla viranhaltijoiden johtosääntöön tehdyn muutoksen I
kanttorin toimimisesta työalasta vastaavana 1.7.2016 alkaen ja lapsityön johtaja Hilkka Kuortin esityksen lapsityön muuttamisesta varhaiskasvatuksen työalaksi, myös liitteenä 4 olevan vastuuryhmien toimintasäännön osalta.
Lisäksi seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että esitys
lapsityön muuttamisesta varhaiskasvatuksen työalaksi käsitellään myös seurakuntayhtymän muissa seurakunnissa.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
53
Lastenohjaaja Laura Partian palkaton työvapaa
Lastenohjaaja Laura Partia anoo palkatonta työvapaata ajalle 6.6. –
31.8.2016.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto myöntää lastenohjaaja Laura Partialle palkatonta työvapaata ajalle 6.6. – 31.8.2016.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
54
Reformaation juhlavuosi
Reformaation juhlavuoden suunnittelua varten Kouvolan seurakunta asettaa
suunnittelutoimikunnan, jossa koollekutsujana toimii pastori Mikko Wirtanen. Muita jäseniä ovat pastori Kaija-Liisa Lindberg ja kanttori Ritva-Liisa
Marttila.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto nimeää 1 – 2 luottamushenkilöä suunnittelutoimikuntaan.
Päätös
Suunnittelutoimikuntaan nimettiin Juho Kangas ja Maarit Kenttälä.

KOUVOLAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

4/2016

8(9)

3.5.2016

55
Medialähetystyön yhteistyösopimus
Seurakunnan lähetystehtävän toteuttamiseksi ovat Kouvolan seurakunta ja
Medialähetys Sanansaattajat ry solmineet sopimuksen, jonka mukaan seurakunta tukee järjestön kristillistä radiolähetystyötä Intiassa. Sopimus korvaa 10.4.2007 solmitut sopimukset kuknan- ja kotwaliankielisten radioohjelmien tukemisesta, kannatussumman säilyessä samansuuruisena 6 000
euroa, liite 5.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
56
Seurakuntaneuvoston syksyn 2016 kokouspäivät
Kirkkoherran päätösesitys
Esitän seurakuntaneuvoston syksyn 2015 kokouspäiviksi seuraavia tiistaipäiviä:
6.9.
4.10.
1.11
29.11.

kirkkoneuvoston sali
kirkkoneuvoston sali
kirkkoneuvoston sali
kirkkoneuvoston sali

Kokoukset alkavat klo 17.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
57
Kirkkoherran päätösluettelo
Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluetteloasioiden otsikot ajalta 31.3. – 26.4.2016, liite 6.
Kirkkoherran päätösesitys
a) kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 §:n 1 momentin tarkoittamien päätösten
osalta merkitään tiedoksi
b) muiden esiteltyjen viranhaltijapäätösten osalta, ettei seurakuntaneuvosto
käytä kirkkolain 10 luvun 5 §:ssä tarkoitettua siirtämisvaltaa
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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58
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
59
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
60
Muutoksenhakuohjeet kokouksen päätöksiin
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 7.
61
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.

_______________________
Keijo Gärdström
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

_______________________
Arto Sahamies
varapuheenjohtaja

________________________
Henna Myller
sihteeri

Kouvola ___.___.2016

Kouvola ___.___.2016

_______________________
Anna Vuolasto

_______________________
Päivi Ainali

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntaneuvoston sihteerin työhuoneessa 4. – 18.5.2016.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 3.5.2016.

_______________________
Keijo Gärdström
kirkkoherra

