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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 13.2.2018 klo 17.00 – 17.48

Paikka

Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

Jäsenet, läsnä

Gärdström Keijo
Ainali Päivi
Kangas Juho
Kaskiaho Keijo
Kenttälä Maarit
Leppänen Jouko
Majander Risto
Nuorivuori Marja-Terttu
Nykänen Marjatta
Rossi Antero
Turkka Saara
Vainio Vesa
Vuolasto Anna

Jäsenet, poissa

Heinola Mervi
Lavonen Esko
Lindeman Ari
Sahamies Arto

Varajäsenet

Aarnio Maija
Larikka Merja

Esittelijät

Gärdström Keijo

Sihteeri

Myller Henna

pj. 1 – 13 §, 15 – 19 §, poistui 14 §:n ajaksi

vpj. 14 §, poistui 10 §:n ajaksi

kirkkoherra

1
Kokouksen avaus
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.
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 7.2.2018.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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3
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Vallitsevan käytännön mukaan vuorossa ovat Maarit Kenttälä ja Esko Lavonen. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi esitetään tiistai 13.2.2018 heti
kokouksen jälkeen, Seurakuntakeskus, sihteerin työhuone.
Päätös
Valittiin Maarit Kenttälä ja Jouko Leppänen pöytäkirjantarkastajiksi, Esko
Lavosen ollessa estynyt saapumaan kokoukseen.
4
Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi siten, että 14 §:n, Kirkkoherran
virkamatkat keväällä 2018, käsittelyä varten valitaan kokoukselle varapuheenjohtaja.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran muutettu päätösesitys siten, että 14 §:n käsittelyn
ajan varapuheenjohtajana toimii Antero Rossi.
5
Vuoden 2017 toimintakertomukset
Työalojen tilintarkastusta varten laatimat vuoden 2017 toimintakertomukset
ovat liitteenä 1.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 1 mukaiset vuoden 2017 toimintakertomukset.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
6
Vuoden 2017 tilastot
Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi vuoden 2017 toimintatilastot, liitte 2 ja jäsentilastot liite 3 sekä vertailuna vuoden 2016 tilastot, liite 4.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
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Päätös
Merkittiin tiedoksi.
7
Talousarvion täytäntöönpano
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 13.12.2017, 44 §, vahvistanut
talousarvion vuodelle 2018 ja hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2019 - 2020.
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 ja
hankintaohjeistuksen mukaisesti. Investointihankkeiden toteutuman olennaisten poikkeamien tultua tietoon tulee niistä ilmoittaa yhteiselle kirkkoneuvostolle viipymättä. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa siitä, että yhteisen
kirkkovaltuuston hyväksymää talousarviota noudatetaan.
Sitovuustasot – seurakuntaneuvostot:
 oman seurakunnan vastuukate
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 31.1.2018, 8 §, määrännyt
kirkkolain 10:1 ja Kouvolan seurakuntayhtymän taloussäännön 5 §:n mukaisesti vuoden 2018 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2020 käyttöönotettavaksi ja noudatettavaksi.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto antaa vahvistetun talousarvion alaisilleen työaloille
tiedoksi, käyttöönotettavaksi ja noudatettavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
8
Muutosesitys vastuuryhmien toimintasääntöön
Diakoniatyön vastuuryhmä on kokouksessaan 25.1.2018 esittänyt seurakuntaneuvostolle muutosta vastuuryhmien toimintasääntöön:
”Kouvolan seurakunnassa on toiminut diakoniatyön vastuuryhmä 1.1.2015
alkaen. Vastuuryhmän merkittävänä tehtävänä on toimia diakoniatyön viranhaltijoiden tukena, tuoda seurakuntalaisten näkemys työn sisältöön ja
kehittämiseen. Vastuuryhmän kokoonpano on mielestämme ollut varsin
toimiva. Ryhmään on kuulunut diakoniatyön yhteistyökumppaneiden, seu-

KOUVOLAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

1/2018

4(8)

13.2.2018

rakuntalaisten ja seurakunnan vapaaehtoistyön edustajia sekä puheenjohtajana seurakuntaneuvoston jäsen. Työryhmä on toiminnassaan aktiivisesti ja
rakentavasti keskusteleva, ideoiva ja kantaaottava.
Vastuuryhmän työskentelyä tukee parhaiten se, että kokousten asiasisältö
on työskentelyyn motivoivaa. Vaikka vastuuryhmällä ei ole varsinaista päätäntävaltaa, on sillä mahdollisuus vaikuttaa asioihin, joita sen käsittelyyn
tuodaan ja/tai joita se itse haluaa käsitellä. Merkittävimpinä asiakokonaisuuksina on ollut toimintasuunnitelma ja sen ideointiin liittyvää työskentelyä. Toimintakertomuksen kautta olemme toteuttaneet toiminnan seurantaa.
Vastuuryhmä on pyrkinyt kokoontumaan toimintasäännön mukaisesti neljä
kertaa vuodessa. Kokemuksemme mukaan vastuuryhmän kokousten tarpeellinen määrä on vaihteleva ja siksi ehdotamme, että Kouvolan seurakunnan vastuuryhmien toimintasääntöön tehdään seuraava muutos:
Kohta 3. KOKOUKSET, ensimmäinen lause: ”Vastuuryhmä kokoontuu
puheenjohtajan kutsusta, vähintään neljä (4) kertaa kalenterivuoden aikana.” korvataan lauseella: ”Vastuuryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, tarpeelliseksi katsomallaan tiheydellä kalenterivuoden aikana.”
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy diakoniatyön vastuuryhmän vastuuryhmien
toimintasäännön kokouksia koskevan muutosesityksen siten, että vastuuryhmät kokoontuvat puheenjohtajan kutsusta, tarpeelliseksi katsomallaan
tiheydellä kalenterivuoden aikana.
Käsittely kokouksessa
Seurakuntaneuvoston jäsen Maarit Kenttälä teki vastaesityksen, että seurakuntaneuvosto hylkää diakoniatyön vastuuryhmän esityksen, Marjatta Nykäsen kannattaessa vastaesitystä.
Tämän jälkeen asiasta äänestettiin. Kirkkoherran tekemää päätösesitystä
kannatti kirkkoherra Keijo Gärdströmin lisäksi Marja-Terttu Nuorivuori.
Maarit Kenttälän tekemää vastaesitystä kannattivat Maarit Kenttälän lisäksi
Päivi Ainali, Juho Kangas, Keijo Kaskiaho, Merja Larikka, Jouko Leppänen, Risto Majander, Marjatta Nykänen, Antero Rossi, Maija Aarnio, Saara
Turkka, Vesa Vainio ja Anna Vuolasto.
Äänin 2 - 13 Maarit Kenttälän tekemä vastaesitys jäi voimaan.
Päätös
Seurakuntaneuvosto hylkäsi diakoniatyön vastuuryhmän kokouksia koskevan muutosesityksen.

KOUVOLAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

1/2018

5(8)

13.2.2018

9
Diakoniatyön vastuuryhmän jäsenen valinta
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 28.11.2017, 77 §, valita Jaana
Luomajoen tilalle jäsenen diakoniatyön vastuuryhmään seuraavassa seurakuntaneuvoston kokouksessa.
Diakoniatyön vastuuryhmä on kokouksessaan 25.1.2018 käsitellyt asiaa ja
esittää seurakuntaneuvostolle, että diakoniatyön vastuuryhmään valitaan
Kouvolan kaupungin maahanmuuttotyön koordinaattori Tuija Väyrynen.
Kirkkoherran päätösesitys
Diakoniatyön vastuuryhmän esityksestä diakoniatyön vastuuryhmään valitaan Kouvolan kaupungin maahanmuuttotyön koordinaattori Tuija Väyrynen.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
10
SLEY:n nimikkokohdesopimuksen muutosesitys
Kouvolan seurakunnan ja Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen
(SLEY) kanssa 18.8.1993 päivätty voimassa oleva sopimus on Japanin
Suomi-kirkon tukeminen 8 409,40 eurolla talousarviomäärärahoista.
Lähetystyön vastuuryhmä esittää seurakuntaneuvostolle, että Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) kanssa solmitaan uusi palvelusopimus, jonka sisältö ja kannatustavoitteet vuosittain ovat seuraavat, liite 5:
Viron työalue, Rakveren kaupunki
Liisa Rossi

5 667 euroa

Japanin Suomi-kirkko

2 833 euroa

Sopimus yhteensä

8 500 euroa

Sopimus astuu voimaan 1.3.2018. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimusta voidaan tarkistaa tarvittaessa. Sopimuksen allekirjoittavat Kouvolan
seurakunnan puolesta kirkkoherra ja lähetyssihteeri.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy lähetystyön vastuuryhmän esityksen SLEY:n
nimikkokohdesopimuksen muutoksesta 1.3.2018 alkaen, jonka allekirjoittavat Kouvolan seurakunnan puolesta kirkkoherra ja lähetyssihteeri.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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11
IV seurakuntapastori Mikko Wirtasen sivutoimilupa-anomus
IV seurakuntapastori Mikko Wirtanen anoo Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta sivutoimilupaa toimiakseen Karjalan Prikaatin osa-aikaisena
sotilaspappina toistaiseksi ja pyytää Kouvolan seurakuntaneuvostoa puoltamaan anomustaan, liite 6.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto puoltaa sivutoimilupa-anomusta vuosittain tarkistettavana vapaa-aikana tapahtuvaan toimintaan ja lähettää anomuksen edelleen
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin päätettäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
12
Keskuskirkon 40-vuotisjuhlan suunnittelutoimikunta
Kouvolan Keskuskirkko on vihitty käyttöön 2.4.1978, josta vuonna 2018
tulee kuluneeksi 40 vuotta.
Seurakunnan työntekijät ovat yhteistyössä sopineet, että Keskuskirkon 40vuotisjuhlaa vietetään sunnuntaina 21.10.2018 ja juhlaa valmistelemaan
nimetään kirkkoherra Keijo Gärdström, pastori Lasse Karppela ja kanttori
Mari Lehtinen, jonka lisäksi seurakuntaneuvosto nimeää jäsenen suunnittelutoimikuntaan.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto nimeää jäsenen Keskuskirkon 40-vuotisjuhlan suunnittelutoimikuntaan kirkkoherra Keijo Gärdströmin, pastori Lasse Karppelan
ja kanttori Mari Lehtisen lisäksi.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys siten, että Keskuskirkon 40vuotisjuhlan suunnittelutoimikuntaan kirkkoherra Keijo Gärdströmin, pastori Lasse Karppelan ja kanttori Mari Lehtisen lisäksi valittiin Marjatta Nykänen ja Juho Kangas.
13
Diakoniatyön matka Budaváriin, Unkariin
Kouvolan seurakunnan diakoniatiimi ja kirkkoherra vierailevat Budavárin
ystävyysseurakunnassa 25. – 28.5.2018. Matkan tarkoituksena on tutustua
seurakunnan ja Unkarin luterilaisen kirkon diakoniatyöhön. Maan luterilainen kirkko on vähemmistökirkko ja sen resurssit ovat pienet. Vapaaehtoisilla seurakuntalaisilla on suuri rooli.
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Tiimi osallistuu myös jumalanpalvelukseen, jossa kirkkoherra Keijo Gärdström tai pastori Lasse Karppela saarnaa ja tiimi esittäytyy. Muuta ohjelmaa
ovat mm. vierailu synagogassa ja juutalaisvainojen museossa sekä Toisen
maailmansodan ja kylmän sodan aikaisessa salaisessa sairaalabunkkerissa.
Diakoniatyön toiminta- ja taloussuunnitelmassa on varattu vuodelle 2018
rahaa (n. 4000€) työntekijöiden erilaisille neuvottelupäiville. Näistä koulutuspäivistä diakoniatiimi luopuu ja käyttää varoja Unkarin matkaan.
Diakoniatyön matkalle osallistuvat: pastori Lasse Karppela, diakoniatyön
johtaja Eija Grönvall, diakoni Pasi Jurva, diakoni Raisa Maaskola, diakoni
Leea Piirainen, diakonissa Leena Sahamies, diakonissa Ulla Torniainen ja
diakoniatyön toimistosihteeri Stiina Porvali.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy diakoniatiimin, johon kuuluvat pastori Lasse
Karppela, diakoniatyön johtaja Eija Grönvall, diakoni Pasi Jurva, diakoni
Raisa Maaskola, diakoni Leea Piirainen, diakonissa Leena Sahamies, diakonissa Ulla Torniainen ja diakoniatyön toimistosihteeri Stiina Porvali,
osallistumisen Unkarin matkalle 25. – 28.5.2018.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
14
Kirkkoherran virkamatkat keväällä 2018
-

18. – 20.5. Petroskoi, Venäjä
25. – 28.5. Budavár, Unkari

Varapuheenjohtajan päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy edellä mainitut kirkkoherran virkamatkat,
kustannuksineen.
Päätös
Hyväksyttiin varapuheenjohtajan tekemä päätösesitys.
15
Kirkkoherran päätösluettelo
Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluetteloasioiden otsikot ajalta 30.11.2017 – 1.2.2018, 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
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Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
16
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
17
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
18
Muutoksenhakuohjeet kokouksen päätöksiin
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 8.
19
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.48.

_______________________
Keijo Gärdström
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

_______________________
Antero Rossi
varapuheenjohtaja

________________________
Henna Myller
sihteeri

Kouvola ___.___.2017

Kouvola ___.___.2017

_______________________
Maarit Kenttälä

_______________________
Jouko Leppänen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntaneuvoston sihteerin työhuoneessa 14. – 28.2.2018.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 12.2.2017.

_______________________
Keijo Gärdström
kirkkoherra

