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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 7.2.2017 klo 17.00 – 18.16

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
Vainio Vesa

pj. 1 – 5 §

vpj. (pj. 6 – 14 §)

Jäsenet, poissa

Lavonen Esko
Lindeman Ari
Nykänen Marjatta
Turkka Saara
Vuolasto Anna

Varajäsenet

Aarnio Maija
Hyökki Seppo

Esittelijät

Gärdström Keijo

kirkkoherra

Kutsuttuna

Lehtinen Mari

musiikkityöstä vastaava kanttori, 1 §

Sihteeri

Myller Henna

1
Kokouksen avaus
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kanttori Mari Lehtinen antoi seurakuntaneuvoston jäsenille katsauksen musiikkityön periaatteista.
2
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 1.2.2017.
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Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Vallitsevan käytännön mukaan vuorossa ovat Saara Turkka ja Vesa Vainio.
Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi esitetään tiistai 7.2.2017 heti kokouksen
jälkeen, Seurakuntakeskus, sihteerin työhuone.
Päätös
Valittiin Vesa Vainio ja Päivi Ainali pöytäkirjantarkastajiksi, Saara Turkan
ollessa estynyt saapumaan kokoukseen.
4
Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
5
Varapuheenjohtajan vaali
Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra ja varapuheenjohtajana neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen. Nyt valittavan varapuheenjohtajan toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto suorittaa varapuheenjohtajan vaalin.
Päätös
Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Arto Sahamies.
6
Vuoden 2016 toimintakertomukset
Työalojen tilintarkastusta varten laatimat vuoden 2016 toimintakertomukset
ovat liitteenä 1.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 1 mukaiset vuoden 2016 toimintakertomukset.
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Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys siten, että aikuistyön toimintakertomukseen lisätään maininta Isänpäiväretkestä sekä työaloille toive
siitä, että toimintakertomuksissa näkyy jatkossa vastuuryhmien kokoontumiskertojen määrä.
7
Vuoden 2016 tilastot
Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi vuoden 2016 tilastot, liite 2 ja
vertailuna vuoden 2015 tilastot, liite 3, jotka on laadittu Kirkkohallituksen
ohjeiden mukaan koskien vain seurakunnan omaa tai yhteistyössä toteutettua toimintaa.
Lisäksi seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöjen tilastot vuosilta 2009 – 2016, liite 4, ja leirikeskusten
käyttötilastot vuosilta 2011 – 2016, liite 5, jotka on laadittu kaikki kiinteistöjen käyttö huomioiden, myös Kouvolan seurakuntayhtymän ulkopuolinen
toiminta.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
8
Talousarvion täytäntöönpano
Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut 8.12.2016 talousarvion vuodelle
2017 ja hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2019.
Määrärahoja käyttävien ja erityisesti jokaisen työalansa määrärahojen käytöstä vastuussa olevan on ymmärrettävä talousarvion sisältö oman työalansa
osalta. Heidän tulee noudattaa taloudesta ja hankinnoista annettuja ohjeita.
Kouvolan seurakuntayhtymän taloussäännön 4 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset saavat tarpeelliset tiedot yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta annettavista lisäohjeista.
Hankinnat on suoritettava julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa siitä, että yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymää talousarviota noudatetaan.
Sitovuustasot – seurakuntaneuvostot:
 oman seurakunnan vastuukate
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Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto antaa vahvistetun talousarvion alaisilleen työaloille
tiedoksi ja käyttöönotettavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
9
Seurakunnan edustaja Risteys-lehden toimitusneuvostoon
Risteys on Kouvolan rovastikunnan yhteinen seurakuntalehti. Lehden toimitus on Kouvolan seurakuntayhtymän viestintätoimistossa. Lehden päätoimittajana toimii Kouvolan seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö ja toimitussihteerinä Kouvolan seurakuntayhtymän tiedottaja. Vuonna 2017 Risteys ilmestyy neljä kertaa ja lehti jaetaan kaikkiin ilmaisjakelun kieltämättömiin kotitalouksiin Kouvolan ja Iitin alueella.
Risteyksen toimitusneuvostossa on edustaja kaikista Kouvolan paikallisseurakunnista (5) ja Iitin seurakunnasta. Kouvolan paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoja pyydetään nimeämään seurakuntansa edustaja Risteyksen
toimitusneuvostoon vuosille 2017 – 2018.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto nimeää Kouvolan seurakunnan edustajan Risteyksen
toimitusneuvostoon vuosille 2017 – 2018.
Päätös
Kouvolan seurakunnan edustajana Risteyksen toimitusneuvostoon vuosille
2017 – 2018 nimettiin Antero Rossi.
10
Kirkkoherran päätösluettelo
Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluetteloasioiden otsikot ajalta 29.11.2016 – 5.1.2017, 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.
11
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
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12
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

13
Muutoksenhakuohjeet kokouksen päätöksiin
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 7.
14
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.16.

_______________________
Keijo Gärdström
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

_______________________
Arto Sahamies
varapuheenjohtaja

________________________
Henna Myller
sihteeri

Kouvola ___.___.2017

Kouvola ___.___.2017

_______________________
Vesa Vainio

_______________________
Päivi Ainali

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntaneuvoston sihteerin työhuoneessa 8. – 22.2.2017.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 7.2.2017.

_______________________
Keijo Gärdström
kirkkoherra

