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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 7.3.2017 klo 17.00 – 17.41

Paikka

Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

Jäsenet, läsnä

Gärdström Keijo
Ainali Päivi
Heinola Mervi
Kaskiaho Keijo
Kenttälä Maarit
Lavonen Esko
Leppänen Jouko
Lindeman Ari
Majander Risto
Nuorivuori Marja-Terttu
Rossi Antero
Sahamies Arto
Vainio Vesa
Vuolasto Anna

pj. 15 §

poistui kokouksesta klo 17.37, palasi klo 17.38

vpj. (pj. 16 – 26 §)

Jäsenet, poissa

Kangas Juho
Nykänen Marjatta
Turkka Saara

Varajäsenet

Hyökki Seppo

Esittelijät

Gärdström Keijo

kirkkoherra

Kutsuttuna

Kuortti Hilkka
Lindberg Kaija-Liisa

varhaiskasvatuksen johtaja
varhaiskasvatuksen pastori

Sihteeri

Myller Henna

15
Kokouksen avaus
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.
16
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 24.2.2017.
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 Mervi Heinola ja Juho Kangas. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi esitetään tiistai 7.3.2017 heti kokouksen jälkeen, Seurakuntakeskus, sihteerin työhuone.
Päätös
Valittiin Mervi Heinola ja Maarit Kenttälä pöytäkirjantarkastajiksi, Juho
Kankaan ollessa estynyt saapumaan kokoukseen ja Keijo Kaskiahon ilmoittaessa olevansa estynyt jäämään pöytäkirjantarkastajaksi.
18
Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi siten, että kokouksen lopussa varhaiskasvatuksen johtaja Hilkka Kuortti ja varhaiskasvatuksen pastori KaijaLiisa Lindberg antoivat seurakuntaneuvoston jäsenille katsauksen Kouvolan seurakunnan ja Kouvolan kaupungin välisestä varhaiskasvatuksen yhteistyöstä.
19
Tasa-arvoinen avioliittolaki
Avioliittoon voidaan avioliittolain 1.3.2017 voimaan tulevan muutoksen
jälkeen vihkiä myös samaa sukupuolta olevat parit.
Mikkelin hiippakunnassa toimitaan avioliittolain muutoksen voimaantulon
jälkeen piispainkokouksen ja kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Piispainkokous on 31.8.2016 antamassaan selonteossa linjannut mm.
seuraavaa:
•"Vaikka pappi ei voimassa olevan kirkkojärjestyksen ja kirkkokäsikirjan
perusteella voikaan toimittaa samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimistä tai avioliiton siunaamista, pappi tai seurakunnan muu työntekijä voi
sovitussa paikassa rukoilla siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja heidän
puolestaan. Tällöin sovelletaan piispainkokouksen vuonna 2011 antamaa
ohjetta rukouksesta parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja puolesta."
•"Kirkkotilan käyttämisestä noudatetaan mitä on säädetty kirkkojärjestyksessä (KJ 9:7; KJ 14:2)"
•"Muussa seurakunnan toiminnassa periaatteena on, että samaa sukupuolta
olevien avioliitto rinnastuu muihin siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin."
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•"Pyydettäessä voidaan seurakunnan jäsenen siviilivihkimisenä toimitettavan avioliiton puolesta rukoilla päiväjumalanpalveluksessa sen mukaan,
mikä on paikallinen tapa."
Edellä mainittuun piispainkokouksen selontekoon liittyen Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen on kehottanut seurakuntia päättämään kirkon käytöstä rukoilua varten, jumalanpalveluksessa rukoilusta ja vihittävien
parien nimien julkaisusta.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakunnilla on ennen avioliittolain muutosta ollut mahdollisuus pitää rukoushetki myös rekisteröityjen parisuhteiden puolesta, jotka ovat sitä toivoneet ja lakimuutos ei tuo tähän muutosta. Tasa-arvoisen avioliiton puolesta
voidaan piispojen linjauksen mukaisesti pitää rukoushetki kirkossa, mutta
Kouvolan seurakunnan jumalanpalveluksissa noudatetaan kristillistä avioliittokäsitystä, jonka mukaan toimitaan myös nimien julkaisun suhteen.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys
Kouvolan seurakunnassa noudatetaan kristillistä avioliittokäsitystä, jonka
mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen. Jumalanpalveluksen esirukouksessa ei näin ollen mainita samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliiton solmimisesta eikä nimiä julkaista. Seurakunnilla on ennen avioliittolain muutosta ollut mahdollisuus rukoilla parisuhteensa rekisteröineiden
henkilöiden kanssa ja heidän puolestaan ja lakimuutos ei tuo tähän muutosta. Piispojen linjauksen mukaisesti voidaan jatkossa samaa sukupuolta olevien avioliiton solmineiden henkilöiden kanssa ja heidän puolestaan rukoilla kirkossa ja seurakunnan muissa tiloissa. Seurakunnan tilaisuudet ovat
avoinna kaikille.
Asian käsittely
Seurakuntaneuvoston jäsen Maarit Kenttälä teki vastaesityksen, jota Mervi
Heinola kannatti, että kirkkoherran kokouksessa tekemää muutettua päätösesitystä muutetaan siten, että jatkossa samaa sukupuolta olevien avioliiton
solmineiden henkilöiden kanssa ja heidän puolestaan voidaan rukoilla seurakunnan muissa tiloissa, muttei kirkko- eikä kappelitiloissa.
Vastaesityksen jälkeen seurakuntaneuvosto äänesti asiasta. Äänin 11 – 3,
yksi tyhjä ääni, kirkkoherran tekemä muutettu päätösesitys jäi voimaan.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä muutettu päätösesitys äänin 11 – 3, yksi
tyhjä ääni, josta seurakuntaneuvoston jäsen Maarit Kenttälä jätti eriävän
mielipiteen pöytäkirjaan merkittäväksi. ”Jokainen ihminen on tervetullut
Jumalan eteen ja oikeutettu saamaan esirukouksen puolestaan. Kun ennalta
järjestetyssä tilanteessa rukoillaan samaa sukupuolta olevien puolesta kirkkotilassa tai kappelissa on tällä tilanteella vaaransa tulla tulkituksi liiton
siunaamiseksi ja sen tähden en voi hyväksyä Jumalalle pyhitetyn tilan käyttöä tähän tarkoitukseen.”
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Seurakuntayhtymän oppilaitospastorin virka
IV seurakuntapastori Mikko Wirtanen on toiminut Kouvolan seurakunnan
oppilaitostyöstä vastaavana pastorina 1.10.2016 alkaen, muiden työtehtäviensä ohella. Kouvola on kuitenkin suurin opiskelijakaupunki, jolla ei ole
omaa, päätoimista opiskelijapappia.
Oppilaitospastori Mikko Wirtasen toimialue kattaa yhteensä n. 4 400 henkilöä, joista KSAO:n osalta n. 2 200 opiskelijaa ja n. 200 työntekijää sekä
XAMK Kouvolan osalta n. 1 900 opiskelijaa ja n. 100 työntekijää. Erityisen
huomionarvoista on oppilaitoksissa olevan nuoren aikuisväestön ja heidän
tulevien lapsiensa yhteys kirkkoon ja sen jäsenyyteen.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Kouvolan
seurakuntayhtymään perustetaan yhteinen oppilaitospastorin virka, edellä
mainittu selvitys huomioiden.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
21
Seurakuntaneuvoston ohjesääntö
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut Kouvolan seurakunnan seurakuntaneuvoston 29.11.2016 hyväksymän seurakuntaneuvoston ohjesäännön. Vahvistettu ohjesääntö tulee voimaan, kun tuomiokapitulin päätös on tullut lainvoimiseksi.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
22
Kirkkoherran päätösluettelo
Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluetteloasioiden otsikot ajalta 2. – 15.2.2017, liite 1.
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
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Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
23
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
24
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
25
Muutoksenhakuohjeet kokouksen päätöksiin
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 2.
26
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.41.

_______________________
Keijo Gärdström
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

_______________________
Arto Sahamies
varapuheenjohtaja

________________________
Henna Myller
sihteeri

Kouvola ___.___.2017

Kouvola ___.___.2017

_______________________
Mervi Heinola

_______________________
Maarit Kenttälä

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntaneuvoston sihteerin työhuoneessa 8. – 22.3.2017.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 7.3.2017.
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_______________________
Keijo Gärdström
kirkkoherra
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