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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 5.9.2017 klo 17.00 – 18.49

Paikka

Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

Jäsenet, läsnä

Gärdström Keijo
Ainali Päivi
Lavonen Esko
Majander Risto
Nuorivuori Marja-Terttu
Sahamies Arto
Vainio Vesa
Vuolasto Anna

Jäsenet, poissa

Heinola Mervi
Kangas Juho
Kaskiaho Keijo
Kenttälä Maarit
Leppänen Jouko
Lindeman Ari
Nykänen Marjatta
Rossi Antero
Turkka Saara

Varajäsenet

Hyökki Seppo
Larikka Merja

Esittelijät

Gärdström Keijo
Grönvall Eija
Hertsi Katikeesia
Kekäle Mirja
Kuortti Hilkka
Laine Teija
Lehtinen Mari
Mäki-Patola Olavi
Nuutinen Tuija
Wirtanen Mikko

Sihteeri

Myller Henna

pj. 43 §

vpj. (pj. 44 – 56 §)

kirkkoherra
diakoniatyö, 47 §
rippikoulutyö, 47 §
lähetystyö, 47 §
varhaiskasvatus, 47 §
nuorisotyö, 47 §
musiikkityö, 47 §
evankelioimistyö, 47 §
aikuistyö, 47 §
koulu- ja oppilaitostyö, 47 §

43
Kokouksen avaus
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.
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44
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 30.8.2017.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
45
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Vallitsevan käytännön mukaan vuorossa ovat Marjatta Nykänen ja Antero
Rossi. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi esitetään tiistai 5.9.2017 heti kokouksen jälkeen, Seurakuntakeskus, sihteerin työhuone.
Päätös
Valittiin Vesa Vainio ja Anna Vuolasto pöytäkirjantarkastajiksi, Marjatta
Nykäsen ja Antero Rossin ollessa estyneitä saapumaan kokoukseen.
46
Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
47
Vuoden 2018 talousarvio
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.4.2017, 59 §, kehottanut
seurakuntaneuvostoja laatimaan oman toiminta- ja talousarvioehdotuksensa
varainhoitovuodeksi 2018 sekä suunnitelman vuosille 2019 – 2020 euromääräisen vastuukatteen mukaisesti, joka Kouvolan seurakunnan osalta
vuonna 2018 on 2 402 740 euroa.
Vastuukatetta korottaa musiikkityön kustannuspaikalta valmisteluvaiheessa
poisjäänet henkilöstösivukulut 15 520 euroa, jotka Kouvolan seurakuntayhtymän talouspalveluiden kanssa on sovittu korjattavaksi vastuukatetta korottavasti em. euromäärän mukaisesti ja näin ollen Kouvolan seurakunnan
vastuukate kokonaisuudessaan on 2 418 260 euroa. Työalakohtaiset talousarvio- sekä erityiskatteiset rahasto- ja toimintasuunnitelmat ovat liitteinä 1,
2 ja 3.
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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 talous
suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. (KJ 15.2)
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy alaistensa työalojen vuoden 2018 talousarvioehdotukset toimintasuunnitelmineen ja lähettää kokonaisuuden edelleen
yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
48
Jouluvaelluksen lakkauttaminen
Jouluvaellus on järjestetty lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2007 eteenpäin,
mutta kävelykatu Manskin remontin vuoksi sitä ei järjestetty vuonna 2016.
Jouluvaellus on ollut hyvin suosittu ja odotettu tapahtuma seurakuntalaisten
keskuudessa, mutta myös erittäin suuritöinen, joka on sitonut työntekijöiden resursseja omien töiden ohella niin, että sen järjestäminen erilaisine lupineen on vuosi vuodelta käynyt yhä vaativammaksi, myös kasvavien kustannusten osalta. Lisäksi sen kävijämäärät ovat laskeneet ensimmäisistä
vuosista, jolloin vaelluksia järjestettiin useampia peräkkäin.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy Jouluvaelluksen lakkauttamisen nykymuodossaan ja valtuuttaa seurakunnan työntekijät pohtimaan korvaavaa, pienimuotoisempaa tapahtumaa sen tilalle. Lisäksi seurakuntaneuvosto hyväksyy, että Jouluvaellukseen vuonna 2017 varattu määräraha käytetään Keskuskirkon virsikirjojen uudistamiseen, kustannusarvio n. 5000 euroa.
Asian käsittely kokouksessa
Seurakuntaneuvoston jäsen Päivi Ainali teki vastaesityksen, jota kannattivat
Merja Larikka, Vesa Vainio ja Anna Vuolasto, että seurakuntaneuvosto hyväksyy Jouluvaelluksen lakkauttamisen ja valtuuttaa maallikkovetoisen työryhmän pohtimaan korvaavaa tapahtumaa Jouluvaelluksen tilalle vuodelle
2018. Työryhmän koollekutsujana toimii seurakuntaneuvoston jäsen Maarit
Kenttälä.
Vastaesityksen jälkeen seurakuntaneuvosto äänesti asiasta. Äänin 9 – 1,
seurakuntaneuvoston jäsenen Päivi Ainalin vastaesitys, Merja Larikan, Vesa Vainion ja Anna Vuolaston kannattamana, jäi voimaan.
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Päätös
Hyväksyttiin seurakuntaneuvoston jäsen Päivi Ainalin tekemä vastaesitys,
jonka mukaan seurakuntaneuvosto hyväksyy Jouluvaelluksen lakkauttamisen ja valtuuttaa maallikkovetoisen työryhmän pohtimaan korvaavaa tapahtumaa Jouluvaelluksen tilalle vuodelle 2018. Työryhmän koollekutsujana
toimii seurakuntaneuvoston jäsen Maarit Kenttälä. Lisäksi seurakuntaneuvosto hyväksyi, että Jouluvaellukseen vuonna 2017 varattu määräraha käytetään Keskuskirkon virsikirjojen uudistamiseen, kustannusarvio n. 5000
euroa.
49
I kappalaisen 50 % virka
Pastori Tuija Nuutinen on toiminut 1.1.2017 alkaen I kappalaisen 50 % virassa, jossa toimimisesta hän irtisanoutuu 1.1.2018 alkaen. Pastori Tuija
Nuutinen jatkaa edelleen III kappalainen 50 % virassa, jossa hän on toiminut 1.12.2016 alkaen.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy pastori Tuija Nuutisen irtisanoutumisen I
kappalaisen 50 % virasta 1.1.2018 alkaen ja lähettää asian Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille hyväksyttäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
50
Varhaiskasvatuksen yhteistyösopimus
Kouvolan ev. lut. seurakunnat ja Kouvolan kaupunki ovat laatineet varhaiskasvatusta koskevan yhteistyösopimuksen, liite 4, jonka tarkoituksena on
tehdä yhteistyötä katsomuksellisissa asioissa.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy osaltaan Kouvolan ev. lut. seurakuntien ja
Kouvolan kaupungin laatiman yhteistyösopimuksen ja valtuuttaa kirkkoherra Keijo Gärdströmin allekirjoittamaan sopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
51
Kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjaukset, palautekysely
Kirkolliskokous haastaa kirkon vastuunkantajia pohtimaan innovatiivisesti
ja ennakkoluulottomasti kirkon tulevaisuutta. Kirkon tulevaisuuslinjauksia
koskevan palautekyselyn kautta irrottaudutaan lähitulevaisuudesta ja katso-
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taan laajempaa kokonaisuutta pidemmällä aikavälillä kuin normaalissa toiminnan suunnittelussa.
Kirkolliskokous pyytää tekemistään tulevaisuuslinjauksista palautetta seurakunnilta, seurakuntayhtymiltä ja hiippakunnilta. Liitteenä 5 on kooste
kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan mietinnöstä sekä liitteenä 6
kirkkoherra Keijo Gärdströmin esitäyttämä palautekysely Mikkelin hiippakunnan kirkkoherrojen kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta palautekyselyn antamisen tueksi.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto käy läpi palautekyselyn ja päättää annettavan palautekyselyn sisällöstä, joka tallennetaan sähköiseen vastauslomakkeeseen määräaikaan 8.9.2017 mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
52
Kirkkoherran päätösluettelo
Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluetteloasioiden otsikot ajalta 27.4. – 21.8.2017, liite 7.
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.
53
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
54
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
55
Muutoksenhakuohjeet kokouksen päätöksiin
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 8.
56
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.49.
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_______________________
Keijo Gärdström
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

_______________________
Arto Sahamies
varapuheenjohtaja

________________________
Henna Myller
sihteeri

Kouvola ___.___.2017

Kouvola ___.___.2017

_______________________
Vesa Vainio

_______________________
Anna Vuolasto

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntaneuvoston sihteerin työhuoneessa 6. – 20.9.2017.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 5.9.2017.

_______________________
Keijo Gärdström
kirkkoherra

