KOKOUSKUTSU

Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina
5. pnä huhtikuuta 2016 seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 17.00 kahvilla.
Partiolaiset esittäytyvät/YV-keräys klo 17.30. Kokous alkaa klo 18.00.
Esteet pyydetään ilmoittamaan Tuula Kinnuselle, puh. 050 310 5816 tai sähköpostilla tuula.a.kinnunen@evl.fi.

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015
2. Vuokko Käsmän eronpyyntö kasvatusjohtokunnan varajäsenyydestä.
3. Valtuustoaloite (vähävaraisten ruokailu, Joukamo Kortesalmi)
4. Valtuustoaloite (kirkontornin ristin värin muutos, Mika Flöjt)
5. Valtuustoaloite (kummipankin perustaminen, Joukamo Kortesalmi)

Kuusamossa 21. pnä maaliskuuta 2016

Jaakko Heikkinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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Nimenhuudossa
Valtuutetun nimi
Läsnä
Ervasti Heino
Ervasti Pertti
Flöjt Mika
Heikkinen Jaakko
Kaartinen Juha
Kemppainen Elina
Kilpivaara Tiina
Kilpivaara Maunu
Korhonen Päivi
Kortesalmi Joukamo
Kurtti Kaisa
Kurtti Seppo
Lehtinen Keijo
Mustonen Leena
Määttä Taisto
Määttä Viljo
Nevala Eero
Palosaari Helena
Poussu Raimo
Rimpiläinen Anni
Siikaluoma Liisa
Suorajärvi Marke
Säkkinen Osmo
Turunen Martti
Törmänen Mikko
Vattula Raija
Voutilainen Ulla
Kutsutut varajäsenet
Korva Anneli
Lämsä Tuula

Nimenhuudossa yhteensä
Nimenhuudon jälkeen
saapui
Yhteensä
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 toivottaen kaikki tervetulleiksi.
Alkuhartaus
Kirkkoherra Taina Manninen piti alkuhartauden. Veisattiin virsi 105.
Nimenhuuto
Puheenjohtajan suorittamassa nimenhuudossa oli paikalla 25 varsinaista jäsentä ja
kaksi varajäsentä. Viranhaltijoista paikalla olivat kirkkoherra Taina Manninen, vs.
talousjohtaja Juha Tervo, taloussihteeri Tuula Kinnunen, joka toimii tämän kokouksen sihteerinä sekä kutsuttuina julistusjohtaja Matti Jurvelin, palvelujohtaja Anne
Vanttaja ja kasvatusjohtaja Marika Villikka.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille
asialuetteloineen ja esityslistoineen 22.3.2016. Kokouskutsu on ollut nähtäväksi
asetettuna seurakunnan ilmoitustaululla 22.3. – 5.4.2016.
Esitys:

Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään
nähden on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.

Päätös:

Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan tämän kokouksen
pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Viljo Määttä ja Juha Kaartinen.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Tarkistusmerkintä:
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Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin muissa asioissa:
Kirkkoherran tiedoksi saatettavat asiat.
Hiippakuntavaltuustokokouksen kuulumiset, Elina Kemppainen
Maahanmuuttajien toimintapäivä 9.6., Anni Rimpiläinen
Joukamo Kortesalmen valtuustoaloite.

Tarkistusmerkintä:
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Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan seurakunnan on laadittava tilikaudelta
tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.
Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto.
Tilinpäätöksen liitetietoja ovat tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot, tuloslaskelman liitetiedot ja taseen liitetiedot.
Vuoden 2015 toimintakertomus on laadittu vuodesta 2007 lähtien käytössä olleen
kaavan mukaan. Kertomuksen 5. luvussa (toiminta ja talous) on suoritettu talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointia.
Seurakunnalle tilitettyjen verojen määrä nousi 0,23 prosenttia edelliseen vuoteen
verrattuna. Verotuloja kertyi yhteensä 3.209.215,83 (3.201.707,28) euroa. Tästä
summasta kirkollisveroja oli yhteensä 2.885.271,43 (2.903.663,99) euroa, jossa laskua 0,63 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteisöverojen osuus kokonaisverotulosta oli 323.944,40 euroa (298.043,29) joka oli 25.901,11 euroa (+8,7 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2014 ja 23.944 euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Verotulojen osuus kokonaistuloista oli 90,68 (91,59) prosenttia.
Käyttötalouden ulkoiset toimintatuotot olivat 318.032,09 (286.564,57) euroa. Käyttötalouden ulkoiset tuotot ylittivät budjetoidun 23,1 prosenttia. Suurimmat tekijä
tuoton ylitykseen olivat arvioitua suuremmat kolehdit ja muut keräystuotot sekä
hautaustoimen maksut.
Käyttötalouden ulkoiset toimintakulut olivat 2.791.144,09 (2.833.919,97) euroa.
Laskua ulkoisissa toimintakuluissa oli 42.775,88 euroa eli 1,5 prosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna. Ulkoiset toimintakulut alittivat budjetin 186.905,91 eurolla.
Eniten alitukseen vaikuttivat arvioitua pienemmät henkilöstömenot (-77.280,13 euroa) ja palvelujen hankintakulut (-74.329,42 euroa).
Toimintatulojen ja toimintamenojen erotuksena syntyvä toimintakate oli 2.473.112,00 (-2.547.355,40) euroa. Kun toimintakatteeseen lisättiin verotulot
3.209.215,83 (3.201.707,28) euroa sekä vähennettiin verotuskustannukset
68.900,07 euroa ja keskusrahastomaksut 185.514,00 euroa, sekä lisättiin rahoitustuotot 10.564,11 (7.523,69) euroa, saatiin vuosikatteeksi 492.253,87 (410.198,33)
Tarkistusmerkintä:
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euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 238.693,19 (244.052,15) euroa. Tilikauden tulokseksi vuonna 2015 saatiin 253.560,68 (96.576,24) euroa. Tuloksen käsittelyerien jälkeen vuoden 2015 tilikauden ylijäämäksi muodostui 256.878,84
(136.640,63) euroa.
Talousarviokirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä 256.878,84
euroa lisätään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille. Syntynyt ylijäämä lisää edellisten tilikausien ylijäämää (1.813.682,44 euroa) ja sitä jää lisäyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi 2.070.561,28 euroa.
Hautainhoitorahaston taseen loppusummien muutokset siirretään tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin. Hautainhoitorahaston kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä 25.919,69 euroa
siirretään hautainhoitorahaston taseen - tilikauden yli-/alijäämätilille. Syntynyt ylijäämä lisätään aikaisemmilta vuosilta kertyneisiin ylijäämiin. Tulevien alijäämien
kattamiseen jää tällöin yhteensä 93.280,12 euroa. Liitteenä tilinpäätös ja toimintakertomus 2015.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että:
1) Talousarviokirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä 256.878,84 euroa lisätään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille. Syntynyt ylijäämä lisää edellisten tilikausien ylijäämää
(1.813.682,44 euroa) ja sitä jää lisäyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi 2.070.561,28 euroa.
2) Hautainhoitorahaston kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä 25.919,69 euroa lisätään hautainhoitorahaston taseen
tilikauden yli-/alijäämätilille. Syntynyt ylijäämä lisätään aikaisemmilta vuosilta kertyneisiin ylijäämiin. Tulevien alijäämien kattamiseen jää tällöin 93.280,12 euroa.
3) Kirkkovaltuusto hyväksyy laaditun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2015.
4) Tilintarkastaja Aarne Pohjola on tarkastanut tilinpäätöksen
15.3.2016 ja esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015. Tilintarkastuskertomus on toimintakertomuksen liitteenä.

Tarkistusmerkintä:
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Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen sekä myöntää
vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

Tarkistusmerkintä:
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Vuokko Käsmän eronpyyntö kasvatusjohtokunnan varajäsenyydestä
Kasvatusjohtokunnan varajäsen Vuokko Käsmä on pyytänyt eroa luottamus-toimestaan, koska hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa kyseiseen tehtävään hoitaessaan Kuusamon seurakunnan osa-aikaista lastenohjaajan tointa yli kuuden kuukauden ajan. Liite.
Kirkkolain 23.luvussa 3 §:ssä todetaan: ”Luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa. Seurakuntavaaleissa ei seurakunnan luottamustoimeen saa valita tämän seurakunnan palveluksessa olevaa henkilöä.
Lisäksi 4 §:ssä todetaan: ”Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa
kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.”
Vuokko Käsmä on ilmaissut kirkkoherralle, että hän luopuu koko kaudeksi luottamustoimestaan selvyyden vuoksi.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto toteaa Vuokko Käsmän menettäneen vaalikelpoisuuden kasvatusjohtokunnan varajäsenenä työsuhteen kestäessä Kuusamon seurakunnassa yli 6 kk:n ajan.
2. kirkkovaltuusto valitsee kasvatusjohtokunnan varajäsenen Laajapohjaiselta ehdokaslistalta.

Päätös:

1) Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
2) Keskustelussa ehdotettiin varajäseneksi Inka Hokkasta vastaehdokkaana Sisko Heiskanen. Suoritettiin kasvatusjohtokunnan varajäsenen vaali. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat
Viljo Määttä ja Juha Kaartinen. Inka Hokkanen sai 22 ääntä ja
Sisko Heiskanen 4 ääntä, tyhjää 1 ääntä, yhteensä ääniä 27. Kirkkovaltuusto valitsi kasvatusjohtokunnan varajäseneksi Vuokko
Käsmän tilalle Inka Hokkasen.

Tarkistusmerkintä:
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Valtuustoaloite
Kirkkovaltuuston jäsen Joukamo Kortesalmi teki 3.11.2015 valtuustoaloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa. Kortesalmi luki kokouksessa aloitteen ja antoi tämän
kirjallisena kirkkovaltuuston puheenjohtajalla (Valtuustoaloite liitteenä).
Kortesalmi esittää aloitteessaan, että seurakunnan on ryhdyttävä toimiin kanta-kuusamolaisten heikko-osaisten auttamiseksi. Hän muistuttaa, että turvapaikanhakijoita
autettaessa ei pidä unohtaa paikallista väestöä. Aloitteessaan Kortesalmi esittää, että
”Kuusamon seurakunta ryhtyy viipymättä koordinoimaan vähävaraisille, työttömille ja syrjäytyneille yhteisen maksuttoman jouluaterian järjestämistä jo tulevaksi
jouluksi.”
Kirkkojärjestys määrää, että jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian
valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. (KJ 8 luku §4)
Vt. kirkkoherra ja palvelujohtaja Anne Vanttaja ovat neuvotelleet valtuustoaloitteesta. Yhteisessä palaverissa todettiin, että seurakunta toteuttaa toimintasuunnitelman mukaisesti vähävaraisten ja yksinäisten perinteisen jouluaterian tulevan joulun
aikana 21. päivä joulukuuta seurakuntatalon isossa salissa ja Käylän kirkon alasalissa 17. pvä joulukuuta. Jouluruokailu toteutetaan yhteistyössä Kuusamon kaupungin sosiaali- ja lastensuojelutoimen kanssa. Vastaavanlainen jouluruoka on järjestetty seurakunnassa jo reilun 15 vuoden ajan.
Valtuustoaloitteeseen liittyen on myös todettava, että seurakunnan jouluavustukset
(lahjakortteja ja ruokapaketteja) ovat määrällisesti olleet huomattavia. Vuonna 2014
joulukuun aikana tehtiin avustuspäätöksiä moninkertainen määrä verrattuna perustyökuukauteen. Palvelutyön toimintasuunnitelmaan kuuluu myös vuonna 2015 jouluavustusten antaminen vähävaraisille. Jouluavustusten myöntämisessä toimitaan
yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen kanssa.
Esitys:

Kirkkovaltuustolle merkitään tietoon saatetuksi kirkkoneuvoston
päätös, Joukamo Kortesalmen valtuustoaloitteeseen. Kirkkoneuvosto on päättänyt, että seurakunta toteuttaa joulunajan avustustoimintaa ja jouluruokailun järjestelyitä toimintasuunnitelman mukaisesti.

Päätös:
Tarkistusmerkintä:

Kirkkovaltuusto palauttaa esityksen kirkkoneuvostolle.
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Valtuustoaloite
Kirkkovaltuuston jäsen Mika Flöjt teki valtuustoaloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa 26. päivä marraskuuta 2015. Flöjt luki kokouksessa aloitteen ja antoi tämän kirjallisena kirkkovaltuuston puheenjohtajalle (Valtuustoaloite liitteenä).
Flöjt esittää, että Kuusamon Pyhän Ristin kirkon torniristin punainen valaistus tulisi
vaihtaa valkeaksi. Hän ilmaisee, että kirkkojen torniristien valaistus on yleensä vaalea, kuten Myllykosken kirkon risti. Hän viittaa myös yleiseen käytäntöön maailmalla esimerkiksi Islantiin ja Canadaan, missä kirkkojen torniristit ovat valaistu
vaalealla valolla. Flöjt esittää, että punainen torniristin valaistus on ainoastaan käytössä Kuusamossa ja Rovaniemellä. Flöjt tulkitsee punaisen valaistuksen negatiiviseksi.
Kirkkojärjestys määrää, että jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian
valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. (KJ 8 luku §4)
Vt. kirkkoherra on selvittänyt asiaa ja keskustellut asiasta seurakunnan johto-ryhmän kanssa. Hän on ollut yhteydessä rovasti Raimo Karvoseen ja rovasti Seppo
Ervastiin asian selvittämisessä (keskustelu 3.12.2015). Rovasti Karvonen on perehtynyt ansiokkaasti mm. Kuusamon kirkon arkkitehtisuunnitelmiin. Rovasti Ervasti
on ollut kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston jäsen kun Kuusamon kirkon ristin
valaistus hankittiin. Kirkkoherrana tuolloin toimi Erkki Vaaramo.
Niin rovasti Karvonen kuin rovasti Ervasti ovat esittäneet saman perustelun punaisen ristin väristä. Kirkkoherra Vaaramo oli ilmaissut, että Kristuksen ristin valaistuksen on oltava punainen, koska risti kertoo Jumalan rakkaudesta ja Jeesuksen
vuodattamasta sovintoverestä. Rovasti Ervasti myös muistaa, että luottamuselimissä oli koettu niin, että kuusamolaisessa hengellisessä perinteessä keskeisesti
esillä pidetyn sovintoveren sanoman tähden ristin väriksi sopii hyvin punainen.
Esitys:

Kirkkovaltuustolle merkitään tietoon saatetuksi kirkkoneuvoston
päätös, Mika Flöjtin valtuustoaloitteeseen. Kirkkoneuvosto on
päättänyt, että kirkon torniristin valaistus säilyy punaisena. On
huomattava, että Kuusamon kirkon nimessä jo puhutaan rististä.
Piispa Olavi Rimpiläinen halusi omistaa kirkkomme Pyhän Ristin
muistolle. Kirkossamme on erilaisia ristejä, jotka viestivät ristinsanoman eri ulottuvuuksia. Kirkon kuoriosassa on Johan Hedmanin

Tarkistusmerkintä:
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vuonna 1824 maalaama alttaritaulu, mikä puhuu Kristuksen sovintokuolemasta. Alttaritaulun yläpuolella, mitä arvokkaimmalla paikalla, on kullattu vaalea risti, mikä on voiton merkki ja voiton risti.
Kirkkoneuvosto toteaa, että torniristin punainen väri liittyy kokonaisuuteen, mistä kirkon erilaiset ristit kertovat.

Päätös:

Tarkistusmerkintä:
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Valtuustoaloite
Kirkkovaltuuston jäsen Joukamo Kortesalmi teki valtuustoaloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa 9.päivä helmikuuta 2016. Kortesalmi luki aloitteen ja antoi tämän
kirjallisena kirkkovaltuuston puheenjohtajalle. Liite.
Kortesalmi esittää, että Kuusamon seurakunta ryhtyy selvittämään mahdollisuuksia
kummipulan lieventämiseksi ja perustaa kummipankin kummien puuttumisesta kärsivien perheiden tueksi.
Kortesalmen mukaan kirkosta eroamisen aalto on yleistynyt pysyväistrendiksi, ja se
on tuonut kummipulan kirkkoon. Hänen käsityksensä mukaan sitä syventää rippikoulun jättäneiden osuuden kasvu.
Kirkkojärjestys määrää, että jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian
valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. (KJ 8 luku §4)
Kirkkoherra on selvittänyt kaste- ja kummiasiaa tilastojen valossa ja keskustellut
asiasta pitkäaikaisen kirkkoherranviraston toimistonhoitajan Elli Ilmolan kanssa.
Lisäksi kirkkoherra on ollut yhteydessä sekä Oulun hiippakunnan pappisasessoriin
Kari Tiirolaan ja kirkkohallituksen jumalanpalveluksen asian-tuntijaan Terhi Paanaseen.
Kuusamossa syntyi 131 lasta vuonna 2015. Heistä kastettiin 119 vuonna 2015. Kastettujen osuus kaikista syntyneistä oli 87,4 %. Rippikoulun ikäluokka oli 161 nuorta
vuonna 2015. Heistä rippikoulun kävi 155 nuorta. Se on 96,3 % koko ikäluokasta.
Alla olevassa tilastossa näkyy kolme edellistä vuotta. Kastettujen ja rippikoulun
käyneiden prosentit ovat Suomen mittakaavassa korkealla tasolla.
Kirkkolain mukaan lapsella tulee olla kaksi kummia. Mikäli kahden kummin löytyminen on hankalaa tai ylivoimaista, kirkkoherran päätöksellä voidaan sopia yhdestä
kummista. Kyseessä on poikkeustapaus. Tämä kirkkolain muutos on tullut voimaan
1. elokuuta 2010.
Kuusamon seurakunnassa on koko tänä aikana tehty päätös korkeintaan kolmesta
tilanteesta, jolloin lapselle on annettu vain yksi kummi. Kirkkoherranvirastoon ei
ole tullut yhtään tapausta tietoon, jossa lapsi olisi jäänyt kastamatta kummin puuttumisen takia.
Tarkistusmerkintä:
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TILASTOLUKUJA (2013 – 2015)
Vuosi

Seurakunnan
jäsenmäärä
(LV)
13 718

Ev lut kirkkoon
kuulumattomat

Syntyneet

Kastetut

Kastamattomat

2015

Kmon
asukasluku
15 695

1977 = 12,6 %

131

119 = 87,4 %

12 = 9,1 %

2014

15 823

13 955

1868 = 11,8 %

120

97 = 88,2 %

23 = 19,1

2013

15 952

14 264

1688 = 10,6 %

147

138 = 89,4 %

9 = 6,1

TILASTOJA RIPPIKOULUN KÄYMISESTÄ VV. 2013 - 2015
Vuosi

Ikäluokan lkm

Rippikoulun käyneet

Rippikoulun käymättömät

2015

161

155 = 96,3 %

6 = 3,7 %

2014

183

177 = 96,7 %

6 = 3,3 %

2013

197

185 = 94,0 %

12 = 6,0 %

Kastetulle lapselle voidaan myös lisätä kummeja jälkikäteen aina 18 ikävuo-teen
asti, jos kummin tehtävä ei jostain syystä toteudu (esim. kummin kuole-ma, maastamuutto, kirkosta eroaminen tai yhteydenpidon kuihtuminen olemattomiin). Tällöin
päätöksen tekee vanhempien esityksestä seurakunnan kirkko-herra. Yli 12-vuotiasta
lasta on kuitenkin kuultava ennen kummien lisäämistä. Kummiutta ei kuitenkaan
voida poistaa esimerkiksi vanhempien aloitteesta.
Kirkkoherra oli yhteydessä kirkkohallituksen toiminnallisen osaston jumalan-palveluksen asiantuntija Terhi Paanaseen kummipankkiasiassa. Hän tuntee laajasti koko
kirkon kenttää jumalanpalveluksen ja kirkollisten toimitusten erityiskysymyksissä.
Vuosia sitten Malmin seurakunnassa on ollut projekti kummipankkiin liittyen,
mutta asia ei edennyt hyvällä tavalla, ja on nyt pysähdyksissä. Tosin, huoli kummien löytymisestä on joissakin (Etelä-Suomen) suurissa seurakunnissa ai-van eri
tasolla kuin Kuusamossa, jossa asia ei ole ongelma.
Kuusamossa kummius koetaan luottotehtävänä ja siihen suhtaudutaan vakavasti.
Monet nuoret toivovat rippikoulun jälkeen pääsevänsä kummiksi. Kummi on läheinen ihminen, ei siihen voi pyytää ventovierasta. Jos tulevaisuudessa kaavaillaan
tällaista kummipankkia, esiin nousee monia isoja kysymyksiä: Millainen koulutus,
perehdytys ja ohjaus tulisi olla kummipankin kummille? Kuka siitä vastaisi? Kuka
Tarkistusmerkintä:
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sitä valvoisi? Kummiuden hengellinen puoli ja kirkon jäsenyyden korostaminen on
syytä ottaa kaikessa vakavasti.
Teologisesti tarkastellen kummin tehtävä kristillisenä kasvattajana jatkuu aina konfirmaatioon asti, josta lähtien lapsi tai myös myöhemmällä iällä kristityksi kääntynyt saa enemmän oikeuksia ja velvollisuuksia kristittynä..
Esitys:

Kirkkovaltuustolle merkitään tietoon saatetuksi kirkkoneuvoston
päätös, että Joukamo Kortesalmen valtuustoaloitteen mukaisen
kummipankin perustaminen ei ole ajankohtaista Kuusamon seurakunnassa.

Päätös:

Tarkistusmerkintä:

Kirkkovaltuusto palauttaa esityksen kirkkoneuvostolle.

KUUSAMON SEURAKUNTA

Pöytäkirja 2/2016

s.

16

Kirkkovaltuusto 5.4.2016

Muut kokouksessa esille tulevat asiat
Kirkkoherra kiitteli hyvin onnistuneesta virkaanasettamisjuhlasta. Torstaina 28.4.
pidetään Käylän leirikeskuksessa klo 18 luottamushenkilöiden talous- ja toimintaseminaari. Kirkkovaltuuston kokous tiistaina 14.6. klo 18.
Elina Kemppainen toi hiippakuntavaltuustokokouksen kuulumiset.
Anni Rimpiläinen kertoi turvapaikanhakijoiden toimintapäivästä 9.6.
Joukamo Kortesalmi jätti kirjallisen valtuustoaloitteen kriisiavun järjestämisestä talousahdingon koettelemille maatalous-, maaseutu- ja pienyrittäjille.

Valitusosoite
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 3 §:n mukaisen oikaisuvaatimus- ja valitusosoituksen. Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimus- ja valitusosoitusesitykset
pykäläkohtaisina.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.
Kirkkoherra piti iltarukouksen ja veisattiin virsi 555:1-2.

Kokouksen puolesta

_______________________

______________________

Jaakko Heikkinen

Tuula Kinnunen

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kuusamossa 5. päivänä huhtikuuta 2016

Tarkistusmerkintä:

______________________

______________________

Viljo Määttä

Juha Kaartinen

