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Aihe

KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika

Torstai 24.1.2019 klo 17

Paikka

Seurakuntakeskuksen kokoushuone 1 (1. krs), Maunukselantie 3

Osanottajat
Asioiden esittelijä

Ylikangas Kimmo

kirkkoherra, pj. p. 040 591 8415

Flöjt Marko
Forssell Aulis
Grönlund Reino
Hartikainen Jutta
Honkimaa Joonas
Inkilä Leena
Janhunen Ritva
Koivikko Niina
Littman Hannele
Nyberg Timo
Nöjd Riku
Rikala Tuula
Vainio Juha
Puholainen Anita

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Tanska Minna
Koskelainen Marja

kappeliseurakunnan kappalainen
sihteeri

Lindberg Jyrki

jäsen

Poissa

1
Kokouksen avaus, hartaus ja nimenhuuto
Kirkkoherra Kimmo Ylikangas piti hartauden, avasi kokouksen ja sihteeri
suoritti nimenhuudon.

2
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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3
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marko Flöjt ja Aulis Forssell.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marko Flöjt ja Aulis Forssell, sekä todettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
vaaleissa.

4
Kokouksen työjärjestys
Päätösehdotus

Esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.

5
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan valinta
KJ 10:12§:n mukaan seurakuntaneuvosto valitsee toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Päätös

Seurakuntaneuvoston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ritva Janhunen, samalla todettiin, että varapuheenjohtaja toimii seurakuntaneuvoston kokouksien puheenjohtajana.
Pöytäkirjaan merkitään, että Ritva Janhunen kiitti luottamuksesta ja siirtyi johtamaan kokousta seuraavasta pykälästä alkaen.

6
Jaalan kappelineuvoston valinta
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, jotka seurakuntaneuvosto valitsee toimikaudekseen. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
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Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto valitsee kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä Jaalan kappelineuvostoon.

Päätös

Seurakuntaneuvosto valitsi Jaalan kappelineuvostoon seuraavat jäsenet
varajäsenineen:
Varsinainen jäsen
Grönlund Reino
Koivikko Niina
Lilja Anssi
Väärälä-Vesa Leena
Suikkanen Karoliina
Vainio Juha

Varajäsen
Lemminkäinen Tuomas
Hietanen Seija
Hellsten Ilpo
Aaltonen Tiina
Ylätalo Katja
Puolakka Ilpo

7
Seurakuntaneuvoston edustaja kappelineuvostossa
Kuusankosken seurakunnan kirkkoherralla ja seurakuntaneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla paikalla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätösten tekemiseen.
Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan kappelineuvostoon.

Päätös

Seurakuntaneuvosto valitsi keskuudestaan Jaalan kappelineuvostoon
edustajakseen Ritva Janhusen.

8
Vastuuryhmien asettaminen
Seurakuntaneuvostolla on oikeus asettaa vastuuryhmiä. Kuusankosken
seurakunnassa toimivat tällä hetkellä seuraavat vastuuryhmät: Jumalanpalvelustyön, varhaiskasvatuksen, kasvatuksen, aikuistyön, diakoniatyön, lähetystyön sekä vapaaehtoistyön vastuuryhmät.
Seurakuntaneuvosto on valinnut vastuuryhmien puheenjohtajat, jäsenet (4 kpl) sekä varajäsenet (3 kpl) sekä seurakuntaneuvoston edustajan
vastuuryhmään.
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Työaloista vastaavat ovat antaneet seuraavat lausunnot koskien vastuuryhmiä.
Lähetystyö
Kuusankosken lähetyksen vastuuryhmä on perustettu toukokuussa
2000. Lähetyksen vastuuryhmä on muodostettu epäviralliseksi, ei hallinnolliseksi elimeksi lähetystyön käytännön toiminnan ja työntekijöiden
tukemiseksi. Ryhmän jäsenet on pyydetty mukaan heidän osoittaman
aktiivisuuden ja kiinnostuksen perusteella.
Kuusankosken seurakuntaneuvostolle esitämme vahvistettavaksi Kuusankosken lähetyksen vastuuryhmän kokoonpanon ja täydentämään
sitä 1-3 seurakuntaneuvoston edustajalla.
Jäsenet:
Mervi Jokelin, Tommi Huuskonen, Anneli Laine, Riitta Niemi, Leena
Komppa, Eila Täyränen.
Vapaaehtoistyö
Vapaaehtoistyö kuuluu olennaisena osana kaikkiin seurakunnan työmuotoihin. Tästä syystä esitän, että erillistä vapaaehtoistyön vastuuryhmää ei aseteta. Kaudella 2015 – 2018 vapaaehtoistyön vastuuryhmä kokoontui vain kerran.
Jumalanpalvelustyö
Vastuuryhmän tehtävänä on jumalanpalveluselämän kehittäminen.
Vastuuryhmän jäsenet voisivat olla mukana jumalanpalvelukseen liittyvissä tehtävissä.
Varhaiskasvatus
Toiveita vastuuryhmän valintaan:
- vastuuryhmän jäsenet olisivat oikeasti kiinnostuneita Kuusankosken
seurakunnan varhaiskasvatuksesta ja lastenohjaajien tekemästä
työstä sekä lasten ja perheiden hyvinvoinnista ja kristillisestä kasvatuksesta ja haluaisivat tukea työtä ja työntekijöitä
- vastuuryhmä ja sen jäsenet voisivat olla eri tavoin apuna jo olemassa olevassa toiminnassa
- vastuuryhmä miettisi ja suunnittelisi varhaiskasvatuksen tulevaisuutta
- vastuuryhmän puheenjohtaja olisi työalasta vastaavan lastenohjaajan ”tukihenkilö”
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vastuuryhmä olisi linkki ja realiteetti varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välillä (toiminta – neuvosto).

Kasvatus
Seurakuntaneuvoston valitsema kasvatuksen vastuuryhmä on kokoontunut nelivuotiskaudella yhteensä alle 10 kertaa. Pari kokoontumista
peruuntui vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Tämä linja oli yhdessä
sovittu: kokoonnutaan, jos se tuntuu tarpeelliselta.
Syksyllä 2018 kokosimme seurakunnan nuorista oman vastuuryhmän,
jonka tehtävänä on ideoida mielekästä toimintaa nuorille seurakunnassa. Ryhmässä on kolme nimettyä nuorta, joiden lisäksi kokoontumisiin saa tulla muitakin innokkaita. Viranhaltijat ovat olleet mukana kuulemassa toiveita ja samalla antamassa niille sopivat raamit budjetin ja
muiden resurssien mukaan. Nuorten oma, nuorista koostuva vastuuryhmä on tuntunut ainakin toistaiseksi toimivalta idealta.
Seurakuntaneuvoston nimeämää vastuuryhmää en koe tarpeellisena.
Jos löytyy kasvatuksen kentästä innokkaita neuvoston jäseniä, heidät
voisi ottaa mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia yhdessä nuorten vastuuryhmän kanssa. Nuoret itsekin toivoivat, että olisi
suora linkki päättäjiin. Jos innokkaita ei ole montaa, ehdotan, että neuvosto nimeäisi yhden henkilön seurakuntaneuvostosta linkiksi tai viestikapulaksi, joka voisi osallistua kokoontumisiin ja jonka kanssa kasvatuksen vastuuteologi voisi käydä säännöllisesti toimintaa läpi kiinnostuksen
mukaan.
Aikuistyö
Aikuistyön vastuuryhmä on tarpeeton. Sanan ja rukouksen illoilla on
oma suunnitteluryhmä samoin Yläkerralla ja Tuomasmessuilla. Jonkinlainen avoin ideariihi voisi olla aikuistyöhön liittyen, missä voisi tuoda
visioita työmuodon tulevaisuuden painopisteistä ja ideoista.
Diakoniatyö
Diakoniatyön toivomus on, että vastuuryhmään valittavat henkilöt olisivat diakoniatyöstä kiinnostuneita ja jollain lailla mukana käytännön toiminnassa.
Edellisessä vastuuryhmässä oli suurin osa henkilöitä, jotka ovat eri tavoin toteuttamassa toimintaa.
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Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto käy keskustelun siitä, asettaako se vastuuryhmiä.

Päätös

Seurakuntaneuvosto kävi asiasta keskustelua.

9
Kuusankosken seurakunnan 100-v juhlavuosi
Seurakuntaneuvostolle tiedotettiin juhlavuoden ohjelmatarjonnasta.

10
Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

11
Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous on 20.2.2019 klo 17.

12
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Päätösehdotus

Liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Liitettiin pöytäkirjaan.

13
Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.
Kuusankoski

Ritva Janhunen
puheenjohtaja

Marja Koskelainen
sihteeri

Marko Flöjt
pöytäkirjantarkastaja

Aulis Forssell
pöytäkirjantarkastaja
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