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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 5.4.2016 klo 17.00 – 17.47

Paikka

Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

Jäsenet, läsnä

Gärdström Keijo
Ainali Päivi
Kangas Juho
Kenttälä Maarit
Nuorivuori Marja-Terttu
Nykänen Marjatta
Punkkinen Kari
Sahamies Arto
Turkka Saara
Vainio Vesa
Vuolasto Anna

Jäsenet, poissa

Kaskiaho Keijo
Kuoppa Riikka-Liisa
Lavonen Esko
Leppänen Jouko
Lindeman Ari
Rossi Antero

Varajäsenet

Hyökki Seppo
Larikka Merja

Esittelijät

Gärdström Keijo

Sihteeri

Myller Henna

pj. 31 §, poistui kokouksesta 38 §:n ajaksi

vpj. (pj. 32 – 44 §)

kirkkoherra

31
Kokouksen avaus
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.
32
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 30.3.2016.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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33
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Vallitsevan käytännön mukaan vuorossa ovat Antero Rossi ja Saara Turkka. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi esitetään tiistai 5.4.2016 heti kokouksen jälkeen, Seurakuntakeskus, sihteerin työhuone.
Päätös
Valittiin Saara Turkka ja Vesa Vainio pöytäkirjantarkastajiksi, Antero Rossiin ollessa estynyt saapumaan kokoukseen.
34
Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
35
Nuorisotyönohjaajan viran haastatteluryhmä
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 9.2.2016, 21 §, julistaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi 15.8.2016 alkaen. Hakuaika avoinna olevaan
virkaan päättyi 1.4.2016.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto nimeää nuorisotyön johtaja Teija Laineen esityksestä
nuorisotyönohjaajan viran haastatteluryhmään kirkkoherra Keijo Gärdströmin, nuorisotyön johtaja Teija Laineen sekä koulu- ja oppilaitostyön pastori
Janne Turusen lisäksi kaksi seurakuntaneuvoston jäsentä.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys
Seurakuntaneuvosto nimeää nuorisotyön johtaja Teija Laineen esityksestä
nuorisotyönohjaajan viran haastatteluryhmään kirkkoherra Keijo Gärdströmin, nuorisotyön johtaja Teija Laineen sekä koulu- ja oppilaitostyön pastori
Janne Turusen, kaksi seurakuntaneuvoston jäsentä sekä nuorisotyön alaisen
Parliksen jäsenen mahdollisuuksien mukaan.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä muutettu päätösesitys siten, että seurakuntaneuvoston jäsenistä haastatteluryhmään nimettiin Arto Sahamies ja
Vesa Vainio.
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36
Rippikoulun vuosisuunnitelma 2016 ja runkosuunnitelma 2017 – 2018
Rippikoulu on seurakunnan lakisääteinen tehtävä ja tärkein työala. Rippikoulun ohjesäännön mukaan seurakuntaneuvosto hyväksyy vuosittain rippikoulun kolmivuotisen runkosuunnitelman sekä rippikoulutyön vuosisuunnitelman, liite 1, josta tulee käydä ilmi rippikoululaisten arvioitu kokonaismäärä, rippikouluryhmien lukumäärä, rippikoulumuodot, yksityis- ja
erityisrippikoulut, rippikoulujen johtajat ja turvallisuusvastaavat, opettajatiimit, varsinaiset opetuspaikat, käytettävät oppikirjat, rippikoulujen alkamis- ja päättymisajankohdat, konfirmaatioiden ajankohdat ja paikat sekä
yhteydet seurakunnan muuhun toimintaan ja rippikoululaisten perheisiin.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy rippikoulun vuosisuunnitelman vuodelle
2016 ja runkosuunnitelman vuosille 2017 – 2018.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
37
Rippikoulun järjestys- ja turvallisuussääntö kaupunkipäivissä, leireillä ja retkillä
Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 5.5.2015, 67 § hyväksynyt rippikoulun järjestys- ja turvallisuussäännön kaupunkipäivissä, leireillä ja retkillä, jonka jälkeen on ilmennyt tarve säännön tarkennukseen, liite 2.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy tarkennetun rippikoulun järjestys- ja turvallisuussäännön kaupunkipäivissä, leireillä ja retkillä.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
38
Kirkkoherran virkamatkat keväällä 2016
- Koulutusta ja vertaistukea kirkkoherroille -risteily Tukholmaan 16. –
18.5.2016. Kustannukset: 70 euron varausmaksu (pappisliitto huolehtii
osallistujien risteilykustannuksista).
- Seurakunnan retki Sortavalaan ja Kollaanjoelle 14. – 15.5.2016. Kustannukset: virkaehtosopimuksen mukaisesti sekä matkakustannukset n. 220 euroa.
- Tuutarin kirkon 10-vuotisjuhla 28. – 29.5.2016, yhdessä Tuutarin Tuki
ry:n kanssa.
- Piikkirykmentin (JR 25) taistelujentie Kannaksella 18.6.2016.
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Varapuheenjohtajan päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy edellä mainitut kirkkoherran virkamatkat,
kustannuksineen.
Päätös
Hyväksyttiin varapuheenjohtajan tekemä päätösesitys.
39
Radiojumalanpalvelus
Kouvolan Keskuskirkosta radioidaan sanajumalanpalvelus su 21.8.2016 klo
10. Saarnaajana toimii Lasse Karppela, liturgina Katikeesia Hertsi, kanttorina Terhi Paukku ja esilaulajana Mari Lehtinen.
Pastori Katikeesia Hertsi on esittänyt, että seurakuntaneuvoston jäsenet
toimisivat sekä tekstinlukijoina että esirukoilijoina. Päivän vanhan testamentin lukukappale on Miika 6:6-8 ja toinen lukukappale 1 Joh. 4:7-12.
Esirukous jaetaan neljään osaan siten, että esirukouksen alkaa ja päättää liturgi. Esirukouksen kesto on hyvin rajattu, mutta rukousta olisi mukava
valmistella yhdessä esirukoilijoiden kanssa.
Jumalanpalvelus käydään läpi Keskuskirkossa to 2.6.2016 klo 18 alkaen,
jolloin kaikkien jumalanpalvelukseen osallistuvien olisi hyvä olla paikalla,
jotta jumalanpalveluksen kulku saadaan kellotettua sekuntikellon kanssa.
Jumalanpalveluksen läpiajo radion tekniikan kanssa pidetään la 20.8.2016
klo 17 alkaen
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto nimeää kaksi tekstinlukijaa ja kaksi esirukoilijaa radiojumalanpalvelukseen.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys siten, että tekstinlukijoiksi
nimettiin Marjatta Nykänen ja Kari Punkkinen sekä esirukoilijoiksi Päivi
Ainali ja Maarit Kenttälä.
40
Kirkkoherran päätösluettelo
Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluetteloasioiden otsikot ajalta 7.3. – 16.3.2016, liite 3.
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

KOUVOLAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

3/2016

5(6)

5.4.2016

Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
41
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
42
Muut asiat
Seurakuntaneuvoston jäsen Maarit Kenttälä esitti allekirjoittamansa aloitteen:
”SEURAKUNTANEUVOSTO ALOITE
Kirkkoherra Keijo Gardström
Kouvolan seurakuntaneuvosto
5.4.2016
Vastaussanojen käyttöönottoon
Tämän aloitteen tavoitteena on, että Kouvolan seurakunnan Jumalanpalveluksissa otettaisiin käyttöön vastaussanat, joita Jumalanpalvelus oppaassa
ehdotetaan sanottavaksi lukukappaleen sekä päivän Evankeliumitekstin luvun loppuun.
Jumalanpalvelus oppaassa sanotaan seuraavaa:
Keskeisenä tavoitteena on tukea kehitystä, jossa vahvistetaan seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalveluksen suunnitteluun ja toteutukseen.
Seurakunta ei ole passiivinen yleisö, vaan palvova yhteisö. Jumalanpalvelus on Jumalan kansan juhla, jossa Jumala tulee sanassaan luoksemme ja
jossa me yhdessä vastaamme hänen puhutteluunsa sanoin ja teoin, lauluin
ja rukouksin.
Jumalanpalvelus opas, Lukukappale s.12
Lukukappaleeseen voidaan liittää vastaussanat. Lukija päättää tällöin sanomalla: Tämä on Jumalan sana. Seurakunta vastaa: Jumalalle kiitos.
Jumalanpalvelus opas, Evankeliumi s.15
Vastaussanat :Tämä on pyhä evankeliumi – Ylistys sinulle, Kristus lausutaan tai lauletaan
Se että Raamattu on pyhää, Jumalan sanaa ei välttämättä enää tänä päivänä
ole itsestäänselvyys ja siksi mielestäni seurakunnan tehtävä on vahvistaa tä-
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tä uskoa. Tässä on yksi pieni keino Jumalanpalveluksessa painottaa Raamatun Sanan merkitystä.
Kouvolassa 4.4.2016
Maarit Kenttälä
Seurakuntaneuvoston jäsen”
Päätös
Aloite saatetaan papistolle ja jumalanpalvelusryhmille tiedoksi ja käsiteltäväksi.
43
Muutoksenhakuohjeet kokouksen päätöksiin
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 4.
44
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.47.

_______________________
Keijo Gärdström
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

_______________________
Arto Sahamies
varapuheenjohtaja

________________________
Henna Myller
sihteeri

Kouvola ___.___.2016

Kouvola ___.___.2016

_______________________
Saara Turkka

_______________________
Vesa Vainio

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntaneuvoston sihteerin työhuoneessa 6. – 20.4.2016.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 5.4.2016.

_______________________
Keijo Gärdström
kirkkoherra

