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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 9.2.2016 klo 17.00 – 18.09

Paikka

Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

Jäsenet, läsnä

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

Jäsenet, poissa

Lavonen Esko
Leppänen Jouko
Lindeman Ari
Nykänen Marjatta
Ovaskainen Riikka-Liisa

Varajäsenet

Hyökki Seppo
Majander Risto

Esittelijät

Gärdström Keijo

Sihteeri

Myller Henna

pj. 16 §

vpj. (pj. 17 – 30 §)

kirkkoherra

16
Kokouksen avaus
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

17
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 3.2.2016.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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18
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Vallitsevan käytännön mukaan vuorossa ovat Marja-Terttu Nuorivuori ja
Marjatta Nykänen. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi esitetään tiistai
9.2.2016 heti kokouksen jälkeen, Seurakuntakeskus, sihteerin työhuone.
Päätös
Valittiin Marja-Terttu Nuorivuori ja Kari Punkkinen pöytäkirjantarkastajiksi, Marjatta Nykäsen ollessa estynyt saapumaan kokoukseen.
19
Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
20
Kanttorin virka
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 1.12.2015, 131 §, julistaa kanttorin viran haettavaksi kanttori Pekka Ainalin irtisanouduttua virasta 1.7.2016
alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kanttorin viran haastatteluryhmään
nimettiin kirkkoherra Keijo Gärdström, kanttorit Mari Lehtinen ja RitvaLiisa Marttila sekä seurakuntaneuvoston jäsenistä Jouko Leppänen, RiikkaLiisa Ovaskainen ja Marjatta Nykänen.
Kanttorin virkaa koskeva hakuilmoitus oli nähtävänä Kouvolan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 11.12.2015 – 13.1.2016 välisenä aikana sekä lisäksi Kouvolan seurakuntayhtymän kotisivuilla, TE-palveluiden sivuilla, evl.fi -rekrysivuilla ja Oikotiellä.
Määräaikaan 13.1.2016 klo 15 mennessä hakemuksia saapui 4, joista seurakuntaneuvoston valitsema haastatteluryhmä valitsi kaksi hakuehdot täyttänyttä hakijaa haastateltavaksi. Yhteenveto hakijoista on liitteenä 1. Haastateltavaksi kutsuttiin kanttori Terhi Paukku ja kanttori Veera Heino.
Kirkkoherran päätösesitys
Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti seurakuntaneuvostolle, että kanttorin virkaan 1.7.2016 alkaen valitaan kanttori Terhi Paukku.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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21
Nuorisotyön johtaja Sami Yrjösuuren irtisanoutuminen
Nuorisotyön johtaja Sami Yrjösuuri on irtisanoutunut nuorisotyön johtajan
virasta 1.3.2016 alkaen. Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) kannalta nuorisotyön johtajan viralla on vaikutus sekä suoraan että välillisesti myös lapsivaikutusta arvioitaessa.
Vs. nuorisotyön johtajana tällä hetkellä toimiva Teija Laine on antanut
suostumuksensa siirtää hänet nuorisotyönohjaajan virasta nuorisotyön johtajan virkaan, joka kirkkolain 6. luvun 11 §:n kohdan 4 ja 6. luvun 38 §:n
kohdan 2 perusteella on mahdollista ilman julkista hakumenettelyä.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto myöntää nuorisotyön johtaja Sami Yrjösuurelle eron
nuorisotyön johtajan virasta 1.3.2016 alkaen ja valitsee nuorisotyön johtajan virkaan virkaa tällä hetkellä hoitavan nuorisotyönohjaaja Teija Laineen
1.3.2016 alkaen, em. kirkkolakiin perustuen, sekä julistaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi 15.8.2016 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
22
Vuoden 2015 toimintakertomukset
Työalojen tilintarkastusta varten laatimat vuoden 2015 toimintakertomukset
ovat liitteenä 2.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 2 mukaiset vuoden 2015 toimintakertomukset.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys siten, että seurakuntaneuvosto kehotti työaloja tarkkuuteen toimintakertomusten laatimisessa, ts.
toimintakertomusten ja toimintasuunnitelmien eroavaisuuksien osalta. Lisäksi seurakuntaneuvosto kehottaa huomiomaan työntekijämuutokset niin,
että tarvittavat tiedot välittyvät eteenpäin.
23
Vuoden 2015 tilastot
Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi vuoden 2015 tilastot, liite 3 ja
vertailuna vuoden 2014 tilastot, liite 4, jotka on laadittu Kirkkohallituksen
ohjeiden mukaan koskien vain seurakunnan omaa tai yhteistyössä toteutettua toimintaa.
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Lisäksi seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöjen tilastot vuosilta 2009 – 2015, liite 5, ja leirikeskusten
käyttötilastot vuosilta 2011 – 2015, liite 6, jotka on laadittu kaikki kiinteistöjen käyttö huomioiden, myös Kouvolan seurakuntayhtymän ulkopuolinen
toiminta.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
24
Talousarvion täytäntöönpano
Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut 10.12.2015 talousarvion vuodelle
2016 ja hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 - 2018.
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
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto antaa vahvistetun talousarvion alaisilleen työaloille
tiedoksi ja käyttöönotettavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
25
Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Kari Punkkisen valtuustoaloite
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4 §:n mukaan jos kirkkovaltuuston jäsen
haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä
siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
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Valtuutettu Kari Punkkinen esitti allekirjoittamansa aloitteen YKV:n
10.12.2015 kokouksessa:
”Aloite YKV 10.12.2015
Rukous kaikessa yksinkertaisuudessaan ja rikkaudessaan on seurakunnan Kristuksen ruumiin ehtymätön voimavara ja elämän ehto. Rukouksen kautta seurakunta hengittää ja Henki pitää elämää yllä.
Seurakuntiemme ja koko kirkkomme tila jäsenkatoineen ja talouden
kutistumisineen, sekä tämänhetkiset polttavat, rappeutuvan yhteiskunnan taholta tulevat, paineet pakottavat meidät kääntymään seurakunnan
pään, Kristuksen puoleen, jolta kaikki apu ja viisaus on vapaasti ammennettavissa. Myös kansamme tarvitsee esirukousta kuin sotien päivinä ennen.
Tarvitsemme keskellemme massiivisen rukousherätyksen, esirukouksen volyymia on nostettava moninkertaiseksi. Tähän kutsuu meitä seurakunnan pää Jeesus Kristus.
Jumalan Sana kehottaa meitä näin;
VT Joel 1:13–14; ”Vyöttäkää säkkiin, pitäkää valittajaiset, te papit, valittakaa, te jotka toimitatte palvelusta alttarilla. Käykää sisälle, viettäkää yö säkkeihin puettuina, te jotka toimitatte minun Jumalani palvelusta. Sillä poissa on teidän Jumalanne huoneesta ruokauhri ja juomauhri. Kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous, kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaat Herran, teidän jumalanne huoneeseen ja huutakaa Herran puoleen.”
UT 1. Tim. 2:1-4; ”Kehotan ennen kaikkea anomaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien
puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa
Jumalalle, meidän pelastajallemme.”
Jeesus itse kehottaa; Joh. 16:24; ”Pyytäkää, niin te saatte ja teidän ilonne on täydellinen.”
Kutsu Rukoukseen on kutsu rakkauteen, kantamaan yhteisiä kuormiamme. Se on myös kutsu taisteluun ja suureen iloon Voittajan, Jeesuksen Kristuksen seurassa.
Kari Punkkinen”
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.1.2016, 11 §, käsitellyt
yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Kari Punkkisen valtuustoaloitetta ja
päättänyt lähettää aloitteen seurakuntaneuvostoille, vastuuryhmille,
johto- ja toimikunnille tiedoksi ja noudatettavaksi omassa toiminnassaan saatesanoilla, että aloitteen kaunis ajatus ”laitetaan elämään”, tarkoittaa mm., että kaikki kokoontumiset aloitetaan hartaudella ja rukouksella.
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Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto antaa valtuustoaloitteen alaisilleen työaloille tiedoksi ja noudatettavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
26
Kirkkoherran päätösluettelo
Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluetteloasioiden otsikot ajalta 5.1. – 27.1.2016, 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.
27
Ilmoitusasiat
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 16/0025/4, koskien kirkollisvalitusta
Kouvolan seurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksestä 9.6.2015, 80 §,
kappalaisen vaaliin liittyen.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
28
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
29
Muutoksenhakuohjeet kokouksen päätöksiin
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 8.
30
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.09.
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_______________________
Keijo Gärdström
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

_______________________
Arto Sahamies
varapuheenjohtaja

________________________
Henna Myller
sihteeri

Kouvola ___.___.2016

Kouvola ___.___.2016

_______________________
Marja-Terttu Nuorivuori

_______________________
Kari Punkkinen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntaneuvoston sihteerin työhuoneessa 10. – 24.2.2016.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 9.2.2016.

_______________________
Keijo Gärdström
kirkkoherra

