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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 6.9.2016 klo 17.00 – 18.17

Paikka

Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

Jäsenet, läsnä

Gärdström Keijo
Ainali Päivi
Heinola Mervi
Kangas Juho
Kaskiaho Keijo
Kenttälä Maarit
Leppänen Jouko
Majander Risto
Nuorivuori Marja-Terttu
Rossi Antero
Sahamies Arto
Turkka Saara
Vuolasto Anna

Jäsenet, poissa

Lavonen Esko
Lindeman Ari
Nykänen Marjatta
Vainio Vesa

Varajäsenet

Hyökki Seppo

Esittelijät

Gärdström Keijo

Sihteeri

Myller Henna

pj. 62 §

vpj. (pj. 63 – 75 §)

kirkkoherra

62
Kokouksen avaus
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

63
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 31.8.2016.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Vallitsevan käytännön mukaan vuorossa ovat Juho Kangas ja Keijo Kaskiaho. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi esitetään tiistai 6.9.2016 heti kokouksen jälkeen, Seurakuntakeskus, sihteerin työhuone.
Päätös
Valittiin Juho Kangas ja Keijo Kaskiaho pöytäkirjantarkastajiksi.
65
Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi siten, että 73 §:ssä muut asiat käsitellään lisäksi esityslistan laatimisen jälkeen tullut seurakuntaneuvoston
jäsen Riikka-Liisa Kuopan eroanomus.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran muutettu päätösesitys.
66
Vuoden 2017 talousarvio
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.4.2016, 52 §, kehottanut
seurakuntaneuvostoja laatimaan oman toiminta- ja talousarvioehdotuksensa
varainhoitovuodeksi 2017 sekä suunnitelman vuosille 2018 – 2019 euromääräisen vastuukatteen mukaisesti, joka Kouvolan seurakunnan osalta
vuonna 2016 on 2 520 710 euroa. Työalakohtaiset talousarvio- ja toimintasuunnitelmat ovat liitteinä 1 ja 2.
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 2017 talousarvioehdotukset toimintasuunnitelmineen siten, että koulu- ja oppilaitostyön
osalta toimintasuunnitelma on toistaiseksi ehdollinen, koska työalasta vastuu siirtyy 1.10. opintovapaalta palaavalle pastori Mikko Wirtaselle ja näin
ollen toimintasuunnitelma hyväksytään lopullisesti talousarvion lausuntokierroksen yhteydessä.
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Seurakuntaneuvosto lähettää kokonaisuuden edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Asian käsittely kokouksessa
Seurakuntaneuvoston jäsen Arto Sahamies teki vastaesityksen, jota Päivi
Ainali kannatti, että musiikkityön osalta Sonus-kuorolle myönnetään avustusta 3000 euroa, jonka kustannukset katetaan musiikkityön talousarviosta,
musiikkityön työalasta vastaavan päättämällä tavalla. Lisäksi musiikkityön
toimintasuunnitelmaan lisätään Sonus-kuoro Kouvolan seurakunnan kuoroihin kuuluvana.
Vastaesityksen jälkeen seurakuntaneuvosto äänesti asiasta. Äänin 12 – 1,
1 tyhjä ääni, seurakuntaneuvoston jäsenen Arto Sahamiehen vastaesitys,
Päivi Ainalin kannattamana, jäi voimaan.
Päätös
Hyväksyttiin vuoden 2017 talousarvio siten, että musiikkityön talousarvion
osalta Sonus-kuorolle myönnetään avustusta 3000 euroa, jonka kustannukset katetaan musiikkityön talousarviosta, musiikkityön työalasta vastaavan
päättämällä tavalla sekä lisätään Sonus-kuoro Kouvolan seurakunnan kuoroihin kuuluvana.
Seurakuntaneuvosto lähettää kokonaisuuden edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

67
I kappalainen Kyösti Finérin osa-aikaeläke
I kappalainen Kyösti Finér anoo kunnioittavasti oikeutta 50 %:n osaaikaeläkkeeseen 1.1.2017 lähtien.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto puoltaa I kappalainen Kyösti Finérin 50 %:n osaaikaeläkettä 1.1.2017 alkaen ja lähettää asian Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille hyväksyttäväksi. Samalla seurakuntaneuvosto esittää Mikkelin hiippakunnan tuoliokapitulille, että sijaiseksi I kappalaisen virkaan, 50
%, valitaan pastori Tuija Nuutinen.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.

68
III kappalainen Olavi Mäki-Patolan osa-aikaeläke
III kappalainen Olavi Mäki-Patola anoo kunnioittavasti oikeutta 50 %:n osaaikaeläkkeeseen 1.12.2016 lähtien.
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Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto puoltaa III kappalainen Olavi Mäki-Patolan 50 %:n osaaikaeläkettä 1.12.2016 alkaen ja lähettää asian Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille hyväksyttäväksi. Samalla seurakuntaneuvosto esittää Mikkelin
hiippakunnan tuoliokapitulille, että sijaiseksi III kappalaisen virkaan, 50 %,
valitaan pastori Tuija Nuutinen.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.

69
Kari Punkkisen ero luottamustehtävistä
Seurakuntaneuvoston sekä lähetystyön vastuuryhmän jäsen Kari Punkkinen
anoo eroa kaikista Kouvolan seurakunnan luottamustehtävistä 1.7.2016 lähtien, paikkakunnalta muuton vuoksi.
”Kymmenen vuoden jäsenyys seurakunnassa ja sen luottamustehtävissä sekä myöhemmin myös seurakuntayhtymän luottamustehtävissä on ollut minulle suurenmoinen mahdollisuus avartua ja ymmärtää syvemmin Kristuksen ruumiin, seurakunnan, ja Jumalan valtakunnan salaisuutta tässä maailmassa. Olen syvästi kiitollinen Kutsujalle ja teille kaikille, joiden kanssa
olen saanut kulkea yhteistä matkaa.”
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto toteaa Kari Punkkisen menettäneen vaalikelpoisuutensa kiittäen häntä samalla ajasta Kouvolan seurakunnan luottamustehtävissä
ja toteaa, että tilalle seurakuntaneuvostoon nousee Risto Majander Seurakunta eläväksi -ehdokaslistalta, 9.11.2014 käydyn seurakuntavaalin tuloksen perusteella. Lisäksi seurakuntaneuvosto valitsee Kari Punkkisen tilalle
jäsenen lähetystyön vastuuryhmään.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys siten, että lähetystyön vastuuryhmään valittiin Vesa Vainio.

70
Lastenohjaaja Jenni Kaarnan palkaton työvapaa
Lastenohjaaja Jenni Kaarna anoo palkatonta työvapaata ajalle 2.11.2016 –
31.7.2017.
Samalla lapsityön johtaja Hilkka Kuortti esittää seurakuntaneuvostolle, että
Jenni Kaarnan palkattoman työvapaan ajaksi ajalle 2.11.2016 – 31.7.2017
palkataan lastenohjaaja Arja Mäkelin, joka toimii Jenni Kaarnan sijaisena
1.1. – 1.11.2016 välisenä aikana.
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Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto myöntää lastenohjaaja Jenni Kaarnalle palkatonta työvapaata ajalle 2.11.2016 – 31.7.2017 sekä hyväksyy lapsityön johtaja Hilkka Kuortin esityksen, että sijaiseksi palkataan lastenohjaaja Arja Mäkelin
em. ajalle.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.

71
Kirkkoherran päätösluettelo
Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluetteloasioiden otsikot ajalta 20.5. – 9.8.2016, 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
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
72
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
73
Muut asiat
Seurakuntaneuvoston jäsen Riikka-Liisa Kuoppa ilmoittaa luopuvansa paikastaan seurakuntaneuvostossa henkilökohtaisiin syihin vedoten. Samalla
hän kiittää tästä ajasta ja kunniasta saada olla mukana, toivottaen kaikkea
hyvää jatkoon.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy Riikka-Liisa Kuopan ilmoituksen (KL 23.4)
kiittäen häntä samalla ajasta Kouvolan seurakunnan seurakuntaneuvoston
jäsenenä ja toteaa, että Riikka-Liisa Kuopan tilalle seurakuntaneuvostoon
nousee Mervi Heinola Seurakunta eläväksi -ehdokaslistalta, 9.11.2014 käydyn seurakuntavaalin tuloksen perusteella.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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Muutoksenhakuohjeet kokouksen päätöksiin
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 4.
75
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.17.

_______________________
Keijo Gärdström
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

_______________________
Arto Sahamies
varapuheenjohtaja

________________________
Henna Myller
sihteeri

Kouvola ___.___.2016

Kouvola ___.___.2016

_______________________
Juho Kangas

_______________________
Keijo Kaskiaho

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntaneuvoston sihteerin työhuoneessa 7. – 21.9.2016.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 6.9.2016.

_______________________
Keijo Gärdström
kirkkoherra

