KOKOUSKUTSU

Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina
14. pnä kesäkuuta 2016 seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 17.30 kahvilla. 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. I kappalaisen viran täyttäminen
2. Oman pääoman korjaaminen
3. Anni Rimpiläisen eronpyyntö luottamustoimesta.
4. Valtuustoaloite (kummipankin perustaminen, Joukamo Kortesalmi)
5. Valtuustoaloite (kirkontornin ristin värin muutos, Mika Flöjt)
6. Valtuustoaloite (selvittää mahdollisuuksia tukea talouslaman uhreiksi joutuneita maatalous-, maaseutu- ja pienyrittäjiä kriisiaputoimenpitein, Joukamo Kortesalmi)

Kuusamossa 3. pnä kesäkuuta 2016
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
Alkuhartaus
Kirkkoherra Taina Manninen piti alkuhartauden ja veisattiin virsi 506:1,4.
Nimenhuuto
Puheenjohtaja suorittamassa nimenhuudossa oli paikalla 21 varsinaista jäsentä ja
kolme varajäsentä. Viranhaltijoista paikalla olivat kirkkoherra Taina Manninen, vs.
talousjohtaja Juha Tervo sekä toimistonhoitaja Elli Ilmola, joka toimii tämän kokouksen sihteerinä.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille
asialuetteloineen ja esityslistoineen 3.6.2016. Kokouskutsu on ollut nähtäväksi asetettuna seurakunnan ilmoitustaululla 3.6. – 14.6.2016.
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:

Valittiin Helena Palosaari ja Maunu Kilpivaara.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin muissa asioissa: kirkkoherran tiedoksi saatettavat asiat, Elina

Tarkistusmerkintä:
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Kemppaisen terveiset Kirkkohallituksesta, Juha Kaartisen terveiset
Vihdin lähetysjuhlilta, sekä Joukamo Kortesalmen valtuustoaloi

I kappalaisen viran täyttäminen
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi 11.2.2016 mennessä
Kuusamon seurakunnan I kappalaisen viran. Virkaa ovat hakeneet määräaikaan
mennessä Posion seurakunnan osa-aikainen (60 %) seurakuntapastori Timo Ellonen
ja Kuusamon seurakunnan vt. kappalainen Marika Villikka.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on 17.3.2016 tutkinut molempien kelpoisuuden
hakemaan Kuusamon seurakunnan kappalaisen virkaa.
Alla ote Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjasta lukuunottamatta arvosanoja (kursiivilla):
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 17.3.2016
Pöytäkirja 24 §
2015-00424 Kuusamon seurakunnan kappalaisen virka / kelpoisuuden tutkiminen ja lausunto hakijoista
Esittelijä: Pappisasessori Kari Tiirola
Kuusamon seurakunnan kappalaisen virkaa hakivat 11.2.2016 päättyneellä hakuajalla Timo Juhani Ellonen sekä Marika Elisabet Villikka.
Kuusamon seurakunta on ilmoittanut viran erityistoiveiksi seuraavaa: Viran
hoidossa edellytetään hyvää perusseurakuntatyön hoitamista. Virkaan valitulta
odotetaan innostavaa työotetta ja joustavuutta, hyviä yhteistyö-, tiimityö- ja
vuorovaikutustaitoja. Valmiudet laaja-alaiseen seurakuntatyöhön ja esimiestyöskentelyyn voidaan katsoa eduksi.
Hakijoiden esittely
Hakijat esitellään aakkosjärjestyksessä.
Timo Juhani Ellonen (s. 17.1.1957) on suorittanut teologian maisterin tutkintoa vastaavan teologian kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa
19.12.1988. Ellonen on vihitty papiksi Mikkelissä 4.1.1989. Hän on suorittanut
pastoraalitutkinnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 5.4.2011.. Ellonen
on toiminut seurakuntapapin virassa Valkealassa, Nurmijärvellä ja Posiolla
yhteensä vajaa 11 vuotta.
Muuta
Tarkistusmerkintä:
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Ellonen on toiminut seurakuntatyön lisäksi uskonnon ja psykologian opettajana yläasteella ja lukiossa n. viisi vuotta sekä rakennustöissä kotimaassa ja ulkomailla.

Marika Elisabet Villikka (s. 15.2.1984) on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa 17.12.2007. Hänet on vihitty papiksi Espoossa 8.6.2008.
Villikka on suorittanut pastoraalitutkinnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa
12.12.2013.
Villikka on toiminut seurakuntapapin virassa Kuusamon seurakunnassa hieman vajaa 7 vuotta. Lisäksi hän on toiminut Suomen Pipliaseura ry:n palveluksessa projektisihteerinä yhden vuoden. Hänellä on siten pappiskokemusta
yhteensä vajaa 8 vuotta.
Muuta
Villikalla on työkokemusta Tapiolan seurakunnasta nuorisotyönohjaajan, lapsi- ja
perhetyön sihteerin, työalasihteerin sekä toimistotyöntekijän toimista vuosilta
2004 — 2008.

Hakijoiden kelpoisuus

Kirkkojärjestyksen (KJ 6: 15) mukaan tuomiokapitulin on tutkittava hakijoiden kelpoisuus virkaan. Kuusamon seurakunta on suomenkielinen seurakunta.
Hakijat ovat Suomen kansalaisia ja he ovat osoittaneet hallitsevansa täydellisesti suomen kielen nimikirjassa ilmenevin kriteerein ja että heillä on vaadittava ruotsin kielen taito tutkintotodistuksessa ilmenevin perustein. Hakijat
ovat suorittaneet kappalaisenviran hakemiseen kelpoisuuden antavan pastoraalitutkinnon (KJ 6: 10). Hakijat ovat kelpoisia hakemaan Kuusamon seurakunnan kappalaisen virkaa.
Kappalaisen virantäyttöprosessin eteneminen
Kirkkoneuvosto päättää hakijoiden haastattelusta ja kirkkovaltuusto suorittaa
vaalin.
KJ 6: 17 §:n 1 mom. mukaan kirkkovaltuuston pyynnöstä tuomiokapituli julistaa
kappalaisen viran uudelleen haettavaksi, jos virkaa on hakenut vain yksi kelpoinen hakija tai seurakunnan etu sitä vaatii.
Kirkkovaltuuston suorittaman vaalin jälkeen on ote pöytäkirjasta sekä hakuasiakirjat toimitettava tuomiokapitulille. Pöytäkirjanotteeseen on liitettävä ilmoitus siitä, milloin päätös valitusosoituksineen on annettu tiedoksi hakijoille.
Kappalaisenvaali suoritetaan ehdollisena, jos kirkkovaltuusto edellyttää virkaan
valittavalta rikostaustalain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen esittämistä
eikä otetta ole käytettävissä päätöstä tehtäessä. Kirkkolain 6 luvun 33 §:n mukaan
kirkkoneuvosto tai se, jolle viranhaltijavalinnan vahvistaminen on delegoitu,
päättää vaalin vahvistamisesta, kun rikosrekisteriote on esitetty. Ohjeet tästä on
kirkkohallituksen henkilöstöosaston yleiskirjeessä 30.12.2002 A 11/2002.
KL 6: 16 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että henkilö
antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot (T-lomake). Valintapäätös tehdään tämän vuoksi ehdollisena. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kirkkoneuvostolle tai sille, jolle viranhaltijavalinnan vahvistaminen on deleTarkistusmerkintä:
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goitu. Kun hyväksyttävä selvitys on esitetty tai asianomainen päättävä viranomainen on KL 6: 16 §:n 2 mom. nojalla päättänyt, että selvitystä ei vaadita, niin ehdollinen päätös vahvistetaan.
Jos tietoja ei määräajassa esitetä tai vahvistava viranomainen ei sille esitettyjen
tietojen takia pidä viranhaltijaa soveltuvana virkaan, seurakunta tekee päätöksen
virkasuhteeseen ottamispäätöksen raukeamisesta. Päätös tulee voimaan, kun se
on annettu viranhaltijalle tiedoksi.
Päätösehdotus:
Tuomiokapituli

a. toteaa KJ 6: 15 mukaisesti virkaa hakeneet Timo Juhani Ellosen sekä Marika Elisabet Villikan hakemaan Kuusamon seurakunnan kappalaisen virkaa.

b. antaa hakijoista seuraavan lausunnon:
Tuomiokapitulin lausunto Kuusamon seurakunnan kappalaisen viran hakijoista:
Kuusamon seurakunnan kappalaisen virkaa hakivat 11.2.2016 päättyneellä hakuajalla Timo Juhani Ellonen sekä Marika Elisabet Villikka. Hakijat ovat kelpoisia hakemaan Kuusamon seurakunnan kappalaisen virkaa.
Viranhoidossa tarvittavaa taitoa arvioidaan hakijan koulutuksessa ja käytännön työssä osoitetun perehtyneisyyden pohjalta. Kyvyllä tarkoitetaan aikaisempaan viranhoitoon ja käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä sekä henkilökohtaisia kykyjä haettavan olevan viran hoitamiseen. Tuomiokapituli ei ole
haastatellut hakijoita.
Arviointi taidon mukaan:
Ellonen on toiminut pappina n. 11 vuotta ja Villikka n. 8 vuotta, joten oleellista
eroa heidän väillään ei ole varsinkaan, koska Ellonen on toiminut merkittävän
osan työajastaan osa-aikaisena (48 — 60 %).
Villikalla on merkittävästi kokemusta työskentelemisestä Kuusamon seurakunnassa.
Arviointi kyvyn mukaan:
Tuomiokapitulilla on hakijoiden aikaisemman viranhoidon ja käyttäytymisen arvioinnissa käytettävissään hakijoiden nimikirjaotteet. Nimikirjaotteiden mukaan
hakijoiden kohdalla ei ole viranhoidon tai käyttäytymisen ongelmia. Hakijoilla
on vuosia kestäneen papin tehtävien hoitamisen kannalta riittävästi kyvykkyyttä
kappalaisen viran hoitamiseen.
Kuusamon seurakunta on ilmoittanut viran erityistoiveiksi seuraavaa: Viran
hoidossa edellytetään hyvää perusseurakuntatyön hoitamista. Virkaan valitulta
odotetaan innostavaa työotetta ja joustavuutta, hyviä yhteistyö-, tiimityö- ja
vuorovaikutustaitoja. Valmiudet laaja-alaiseen seurakuntatyöhön ja esimiestyöskentelyyn voidaan katsoa eduksi.
Molemmat hakijat ovat toimineet pitkään seurakuntatyössä, joten heillä lienee
valmiudet laaja-alaiseen seurakuntatyöhön. Kummallakaan ei ole kokemusta
esimiestyöskentelystä. Tuomiokapituli suosittelee hakijoiden haastattelua, joiden avulla saadaan syvempi näkemys heidän taidoistaan ja kyvyistään.
Yhteenveto:
Tarkistusmerkintä:
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Kun tarkastellaan hakijoiden taitoa ja kykyä koulutuksen ja viranhoidosta saadun kokemuksen perusteella, voidaan todeta, että hakijoilla
on hyvät edellytykset hoitaa Kuusamon seurakunnan kappalaisen virkaa.
Tuomiokapituli suosittelee hakijoiden haastattelua, joiden avulla saadaan syvempi
näkemys heidän taidoistaan ja kyvyistään.
c lähettää pöytäkirjaotteen ja hakemusasiakirjat Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuustolle KJ 6: 16-20 mukaisia toimenpiteitä varten
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
Toimenpiteet:
Pöytäkirjanote Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuusto.
Piispa

Samuel Salmi

Pappisasessori

Kari Tiirola

Hiippakuntapastori

Outi Äärelä

Tuomiokapitulin suosituksen mukaisesti hakijat on haastateltu 18.5.2016. Haastattelutyöryhmän lausunto liitteenä. Yhteenveto hakijoista jaetaan kokouksessa.
Kuusamon seurakunnan hakuilmoituksessa on ollut maininta, että virkaan valittavaan voidaan soveltaa koeaikaa. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. KL
6:17.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Kuusamon
seurakunnan I kappalaisen virkaan Kuusamon seurakunnan vt.
kappalaisen Marika Villikan. Valinnan perusteena ovat ansioituneisuus, pätevyys, erilaisten työtehtävien laaja-alaisuus ja sopivuus kappalaisen virkaan Kuusamon seurakunnan asettamien erityistoiveiden mukaisesti. Vt. kappalainen Marika Villikkaan ei
sovelleta koeaikaa kirkkolain 6 luvun 17 §:n 2 momentin perusteella: ”Jos viranhaltija otetaan saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen ja hänen tehtävänsä tai asemansa huomattavasti muuttuvat.” Tässä tapauksessa tehtävät eivät Villikan kohdalla muutu
huomattavasti. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote.

Tarkistusmerkintä:
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Päätös:

Kuusamon kirkkovaltuusto valitsee yksimielisesti Kuusamon seurakunnan I kappalaisen virkaan vt. kappalainen Marika Villikan.

Tarkistusmerkintä:
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Oman pääoman korjaaminen
Tilintarkastaja Aarne Pohjolan suorittamassa tilintarkastuksessa 15.3.2016, tilintarkastaja kiinnitti huomiota taseen vastattavaa puolella olevaan tilikauden yli-/alijäämän suureen määrään verrattuna helposti rahaksi muutettavaan omaisuuteen. Käydyssä keskustelussa todettiin että noin puolet ko. ylijäämistä on käytetty aiempina
vuosina seurakunnan investointeihin. Näin ollen kirkkovaltuuston tulisi korjata ylijäämä vastaamaan todellista tilannetta. Ylimääräinen ylijäämä siirretään seurakunnan omaan pääomaan ns. peruspääomaan.
VASTAAVAA

pvm:

31.12.2015

Asunto- ja kiinteistöosakkeet, jotka aidosti ja kohtuullisessa ajassa ovat myytävissä.
Markkinahinta.

70 000

Lyhytaikaiset saatavat

17 851

Osuudet

402 637

Rahat ja pankkisaamiset

568 934
yhteensä

1 059 422

Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä

1 813 682

VASTATTAVAA

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

256 849

(Investointi)varaukset

74 288
yhteensä
Erotus

2 144 819
-1 085 397

Erotuksen on oltava positiivinen.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että taseen edellisten tilikausien ylijäämästä siirretään peruspääomaan 1.085.000 euroa.

Päätös:

Tarkistusmerkintä:
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Anni Rimpiläisen eronpyyntö luottamustoimesta
Kirkkovaltuuston jäsen ja kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Anni-Maria Rimpiläinen on pyytänyt eroa luottamustoimestaan. Hän menettää vaalikelpoisuutensa
kyseiseen tehtävään ottaessaan vastaan Kuusamon seurakunnan vs. seurakuntapastorin määräaikaisen toimen yli kuuden kuukauden ajalle 6.6.-31.12.2016.
Kirkkojärjestyksen 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.”

Anni-Maria Rimpiläinen luopuu luottamustoimestaan koko kaudeksi.

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto toteaa Anni-Maria Rimpiläisen menettäneen vaalikelpoisuuden Kuusamon seurakunnan luottamustoimeen työsuhteen kestäessä Kuusamon seurakunnassa yli 6 kk:n ajan.
2. kirkkovaltuusto toteaa, että kirkkovaltuustoon nousee Keskustalaisen seurakuntaväen listalta ensimmäinen varavaltuutettu Janne
Härkönen.
3. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon Liisa Siikaluomalle
henkilökohtaisen varajäsenen.
4. Kirkkovaltuusto valitsee kasvatusjohtokuntaan uuden puheenjohtajan.
5. Kirkkovaltuusto valitsee kasvatusjohtokuntaan tarvittaessa uuden
jäsenen.

Päätös:
1. Kirkkovaltuusto totesi Anni-Maria Rimpiläisen menettäneen vaalikelpoisuuden Kuusamon seurakunnan luottamustoimeen työsuhteen kestäessä Kuusamon seurakunnassa yli 6 kk.
Tarkistusmerkintä:
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2. Kirkkovaltuusto totesi, että kirkkovaltuustoon nousee Keskustalaisen seurakuntaväen listalta ensimmäinen varavaltuutettu Janne
Härkönen.
3. Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvostoon Liisa Siikaluomalle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ulla Voutilaisen.
4. Kirkkovaltuusto valitsi kasvatusjohtokuntaan uudeksi puheenjohtajaksi Keijo Lehtisen.
5. Kirkkovaltuusto valitsi kasvatusjohtokuntaan uudeksi jäseneksi
Karoliina Poussun.

Tarkistusmerkintä:

KUUSAMON SEURAKUNTA

Pöytäkirja 3/2016

s.

13

Kirkkovaltuusto 14.6.2016

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 asiantuntijaan 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.
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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 ikävuoteen
asti, jos kummin tehtävä ei jostain syystä toteudu (esim. kummin kuolema, maastamuutto, kirkosta eroaminen tai yhteydenpidon kuihtuminen olemattomiin). Tällöin
päätöksen tekee vanhempien esityksestä seurakunnan kirkkoherra. Yli 12-vuotiasta
lasta on kuitenkin kuultava ennen kummien lisäämistä. Kummiutta ei kuitenkaan
voida poistaa esimerkiksi vanhempien aloitteesta.
Kirkkoherra oli yhteydessä kirkkohallituksen toiminnallisen osaston jumalanpalveluksen 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 aivan 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
sitä valvoisi? Kummiuden hengellinen puoli ja kirkon jäsenyyden korostaminen on
syytä ottaa kaikessa vakavasti.
Tarkistusmerkintä:
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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.
Asian aikaisempi käsittely:
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 15.3.2016 §37:
Esitys:

(khra) Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi saaneeksi Joukamo Kortesalmen valtuustoaloitteen ja päättää, että Kuusamon seurakunnassa
kummipankin perustaminen ei ole ajankohtaista.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kirkkovaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 5.4.2016 §22:
Esitys:

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

Päätös:

Kirkkovaltuusto palauttaa esityksen kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto käsittelee asiaa uudelleen, koska kirkkovaltuusto on palauttanut
esityksen.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa kirkkovaltuutettu Joukamo
Kortesalmen valtuustoaloitteen. Edellä mainittuihin tilastotietoihin
nojaten kirkkoneuvosto toteaa, että Kuusamon seurakunnassa kummipankin perustaminen ei ole ajankohtaista. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuustoaloite ei aiheuta toimenpiteitä.

Päätös:

Keskustelun aikana esitettiin kirkkoneuvoston esityksestä poikkeava esitys, jossa valtuutettu Joukamo Kortesalmi esittää, että
Kuusamon seurakunnassa otettaisiin käyttöön kummipankki kokeiluluontoisesti. Esitystä kannatti valtuutettu Mika Flöjt.
Äänestyksen tulos: 22 valtuutettua oli kirkkoneuvoston esityksen kannalla ja kaksi valtuutettua Kortesalmen esityksen
kannalla. Näinollen kirkkoneuvoston esitys hyväksytään

Tarkistusmerkintä:

KUUSAMON SEURAKUNTA

Pöytäkirja 3/2016

s.

16

Kirkkovaltuusto 14.6.2016

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 johtoryhmän 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.
Asian aikaisempi käsittely:
Kirkkoneuvoston käsitteli asiaa kokouksessaan 15.12.2015 §172
Esitys: (vt.khra) Kirkkoneuvosto merkitsee saaneeksi kirkkovaltuutettu Mika

Flojtin valtuustoaloitteen. Kirkkoneuvosto päättää, että kirkon torniristin valaistus säilyy punaisena. On huomattava, että Kuusamon
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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 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:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Päätös annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle ja Mika Flöjtille.

Kirkkovaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 5.4.2016 §21.
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 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:

Kirkkovaltuusto palauttaa esityksen kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto käsittelee asiaa uudelleen, koska kirkkovaltuusto on palauttanut
esityksen.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa kirkkovaltuutettu Mika
Flöjtin valtuustoaloitteen. On huomattava, että Kuusamon
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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
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. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
että valtuustoaloite ei aiheuta toimenpiteitä.
Päätös:

Keskustelun aikana valtuutettu Mika Flöjt esittää, että kirkon ristin
väri olisi valkoinen. Esitys kokonaisuudessaan liitteenä. Joukamo
Kortesalmi kannatti esitystä. Asiasta äänestettiin; kirkkoneuvoston
esityksen kannalla oli 22 valtuutettua ja Mika Flöjtin esityksen kannalla kaksi. Näinollen kirkkoneuvoston esitys hyväksytään.
Valtuutettu Mika Flöjt jätti asiasta eriävän mielipiteen viitaten jättämänsä esityksen perusteluihin.
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Valtuustoaloite
Kirkkovaltuuston jäsen Joukamo Kortesalmi teki valtuustoaloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa 5.päivä huhtikuuta 2016. Kortesalmi luki aloitteen ja antoi tämän
kirjallisena kirkkovaltuuston puheenjohtajalle. Liite.
Kortesalmi esittää, että Kuusamon seurakunta ryhtyy selvittämään mahdollisuuksia
tukea pitkäaikaiseksi venyneen talouslaman uhreiksi joutuneita maatalous-, maaseutu- ja pienyrittäjiä kriisiaputoimenpitein katastrofien välttämiseksi.
Seurakuntatyön ytimessä on kohdata ihmisiä monenlaisen hädän keskellä. Diakoniatyö tavoittaa heikommassa asemassa olevia ja diakoninen apu kohdentuu heihin,
joilla on vaikeuksia taloudellisessa tilanteessa, sosiaalisissa suhteissa tai terveydellisissä kysymyksissä. Kuusamon seurakunnassa on tehty pitkäkestoista ja monitahoista auttamista talouslaman alle jääneiden eri työntekijäryhmien kanssa. Avun
muodot ovat mm. taloudellista auttamista, keskustelutukea ja elämäntilanteen kokonaisvaltaista tukemista. Kirkkoherran pyynnöstä palvelujohtaja Anne Vanttaja on
kartoittanut tilannetta laajemminkin kokonaiskirkon linjauksiin maaseudun ihmisten hyvinvointiin liittyen. Liite.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi saaneeksi Joukamo Kortesalmen valtuustoaloitteen ja toteaa, että Kuusamon seurakunnan diakoniatyö jatkaa toiminta- ja taloussuunnitelmansa mukaista avustamiskäytäntöä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuustoaloite ei aiheuta muutoksia seurakunnan avustuskäytännöissä.

Päätös:

Keskustelun aikana valtuutettu Joukamo Kortesalmion teki kirkkoneuvoston kannasta poikkeavan esityksen, jota Mika Flöjt kannatti.
Valtuutettu Kortesalmi esittää, että aloitteen mukainen esitys otetaan käytäntöön, koska kriisi on laaja ja pitkäaikainen. Esitys kokonaisuudessaan liitteenä.
Kirkkoneuvoston esitys sai 22 ja Kortesalmen esitys kaksi (2)
ääntä. Näinollen kirkkoneuvoston esitys hyväksytään.
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Muut kokouksessa esille tulevat asiat
Kirkkoherra tiedotti kappalainen Matti Jurvelin lähtöjuhlasta, joka on 14.8.2016,
sekä Matti Jurvelin paikan virantäytöstä.
Elina Kemppainen toi terveisiä viime viikkoisesta Kirkkohallituksen kokouksesta.
Juha Kaartinen toi terveiset viime viikonvaihteen lähetysjuhlista, jotka pidettiin
Vihdissä.
Joukamo Kortesalmi jätti valtuustoaloitteen kastelahjapakkauksen jakamisesta kastekoteihin.

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

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti valtuutettuja hyvästä yhteistyöstä.
Veisattiin virsi 571:1-4. Loppurukous. Kokous päättyi klo 20.00.

Kokouksen puolesta

_______________________

______________________

Jaakko Heikkinen

Elli Ilmola

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

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

Kuusamossa 14. päivänä _kesäkuuta 2016

Helena Palosaari

______________________
Tarkistusmerkintä:

Maunu Kilpivaara

______________________

