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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2018
Aika ja paikka

Ke 7.3.2018 klo 18.00-19.12 Korian srk-salissa, Alakouluntie 23, kahvit
alkaen klo 17.30

Jäsenet

Aalto Kari
Hannula Ulla Maija
Heijala Marke
Hinkkanen Tero
Koivusaari Reino
Mikkola Anna-Liisa
Nurmiranta Asko
Ollila Madleena
Puonti Matti
Vuorentausta Leena
Välimäki Seppo
Hämäläinen Kirsi
Reijo Tarja
Lehtinen Tero
Räikkönen Heli
Taina Kari
Ylikangas Tuula

Muut
Poissa

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, varapj. kokouksen pj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
kirkkoherra, pj
sihteeri
jäsen
jäsen
jäsen
kappalainen

§ 16
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoherra Kirsi Hämäläinen piti alkuhartauden, laulettiin virsi 324: 1-5, Raamatun
kohtia säkeistöjen välissä lukien. Kokouksen puheenjohtaja Tero Hinkkanen avasi kokouksen klo 18.08.
§ 17
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Esityslista on toimitettu seurakuntaneuvoston jäsenille 28.2.2018
Kirkkoherran päätösesitys:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 18
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastusajankohta sovitaan kokouksessa.
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Kirkkoherran päätösesitys
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Sovitaan, että sihteeri lähettää sähköpostitse kokouksen pöytäkirjan tarkastettavaksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjan tarkastajille
9.3.2018. Allekirjoitukset pöytäkirjaan otetaan seuraavan kokouksen alussa.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ulla Maija Hannula ja Reino Koivusaari.
Tarkastuspäiväksi sovittiin pe 9.3.2018.
§ 19
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
§ 20
TALOUSARVIOYLITYS VUONNA 2017
Talousarviovuonna 2017 Elimäen seurakunnan toteumassa vastuukate ylittää sille talousarviossa määrätyn 747 170 euroa. Ylityksen suuruus on 6 586,91 euroa. Yhteinen kirkkovaltuusto on 9.12.2016 (33 §) päättänyt, että seurakuntaneuvostoa sitoo yhteiseen
kirkkoneuvostoon nähden oman seurakunnan vastuukate. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Kun ylitys on tapahtunut koko seurakunnan
vastuukatteen (nettomäärärahan) tasolla, on asia vietävä yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Vuoden 2017 tilinpäätös on käsittelyssä yhteisessä kirkkoneuvossa 28.3.2018. Talouspäällikkö pyytää toimittamaan selvityksen ylityksestä ja siihen johtaneista syistä
9.3.2018 mennessä. Talousarvion ylitys 6586€ (0,9 %). Neuvosto ilmaisee miten ylitys
korjataan. Liite 1 toimitetaan sähköisessä muodossa.
Kirkkoherran päätösehdotus
Elimäen seurakuntaneuvosto luovuttaa välittömästi seurakuntayhtymälle ylitetyn summan vuoden 2018 budjetista.
Kirkkoherran korjattu päätösehdotus
Budjetti on ylittynyt v. 2017 kustannuspaikoilla:
Kirkkoherranvirasto (aineet ja tarvikkeet), tiedotus (palvelujen ostot = ilmoitukset), muut
srk-tilaisuudet (palkat), musiikki (aineet ja tarvikkeet) ja lähetys (palvelujen ostot = bussimatka).
Elimäen seurakuntaneuvosto luovuttaa vuoden 2018 budjetista seurakuntayhtymälle heti
seuraavasti: Kirkkoherranvirasto1000€, tiedotus 3000€, muut srk-tilaisuudet 2000€ ja
musiikkityö 586,91, yhteensä 6 586,91€.
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Päätös
Todettiin, että budjetti on ylittynyt v. 2017 kustannuspaikoilla: Kirkkoherranvirasto, tiedotus, muut srk-tilaisuudet, musiikki ja lähetys. Elimäen seurakuntaneuvosto luovuttaa
vuoden 2018 budjetista seurakuntayhtymälle heti seuraavasti: Kirkkoherranvirasto1000€,
tiedotus 3000€, muut srk-tilaisuudet 2000€ ja musiikkityö 586,91, yhteensä 6 586,91€.
§ 21
KORIAN ALUEEN KEHITTÄMINEN
Kouvolan kaupungin palvelumallin 2030 ajatuksena on, että Koria olisi yksi kaupungin
palvelukeskuksista. Alueen toimijat voisivat lisätä yhteistyötä ja yhdessä toimia alueen
asukkaiden parhaaksi. Korian seurakuntatalo ja seurakunnan toiminta ovat olennainen
osa tätä.
Diakoni Marja Rintanen on kesällä 2017 tehnyt opinnoissaan yhteenvetoa Korian alueen
kehittämisestä. Kirkkoherra sekä kaupungin kehittämissihteeri Heli Veripää kävivät Kuntatalolla elokuussa tutustumassa ns. yhteisöllisen innovoinnin työtapaan.
Kuntaliitto ja Kirkkohallitus suosittelevat ja tukevat yhteisöllisen innovoinnin työskentelyä. Työsuojelurahastosta voi saada avustusta puolet hankkeen kuluista. Hankkeen aikataulu on noin vuosi:
• Rahoituksen hakuun valmistautuminen toukokuu 2018
• Rahoitushakemusten jättäminen ennen aloitusseminaaria kesäkuu 2018
• Verkoston yhteinen aloituseminaari syyskuu 2018
• Yhteisöllisen innovoinnin prosessien toteuttaminen kussakin organisaatiossa
• Verkoston yhteinen päätösseminaari marraskuu 2018
• Loppuraportit TSR:lle tammikuu 2019
Kustannuksia tulisi työskentelyjen ohjaamisesta noin 5000€. Jos Kouvolan kaupunki antaisi 1500 euron osuuden ja seurakuntamme 1000€, työsuojelurahasto antaa toisen 50 %
kuluihin em. prosessin kulussa.
Tällä hetkellä suunnitellaan Korian ideailtaa (nro 3) johon kutsuttaisiin alueen kolmannen sektorin toimijat ja yrityksiä. Tilanne olisi myös avoin asukasilta. Tavoitteena on
huhtikuun 18., keskiviikkoilta Korialla.
Kirkkoherran päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto keskustelee ja linjaa, miten edetään. Asia palautetaan jatkovalmisteluihin.
Päätös
Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta ja totesi, että Korian alueen kehittäminen on Mikkelin hiippakunnan piispankin näkökulmasta toivottavaa. Alueella asuu perheitä, lapsia,
nuoria ja monia työikäisiä. Yhteisöllinen kehittäminen voi olla väline, jos Kouvolan kaupunki lähtee mukaan hankkeeseen.
Seurakuntaneuvosto katsoo, että hankkeessa on hyvä edetä ja kerätä lisää ideoita. Innovoinnin metodissa ulkopuolinen konsultti aiheuttaa kustannuksia. Kirkkoherra selvittää,
lähteekö Kouvolan kaupunki mukaan hankkeeseen ja osallistuu 1500 euron määrärahalla.
Asia palautettiin jatkovalmisteluihin.
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§ 22
MIKKELIN TUOMIOKAPITULISTA MIETINTÖ TIEDOKSI
Kirkon nelivuotiskertomus 2012- 2015 on käsitelty kirkolliskokouksen alaisessa tulevaisuusvaliokunnassa 9.10.2017. Ajatuksena on, että kun nelivuotiskertomukset kokoavat
tietoa, niiden pohjalta tehdään päätelmiä ja myös tulevaisuusvaliokunta saa siitä uudet
painopisteet tulevaa kirkon strategiatyötä (tulevaisuuselonteko) varten. Näitä strategisia
painopisteitä ja niiden toteutumista arvioidaan taas nelivuotiskauden 2016- 2019 toteuduttua.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli lähetti mietinnön (liite 2) tiedoksi Elimäen seurakuntaneuvostolle.
Tulevaisuusvaliokunta katsoo, että tulevaisuusselonteossa tulee keskittyä kolmeen aiheeseen: Kristillisen uskon välittymiseen, sirpaloitumisen haasteisiin ja kirkon rooliin yhteiskunnassa.
Kirkkoherran päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto tutustuu mietintöön ja merkitsee sen tiedoksi. Mietintö toimitetaan
sähköisessä muodossa.
Päätös
Seurakuntaneuvosto tutustui mietintöön ja merkitsi sen tiedoksi. Keskusteltiin siitä, miten myös paikallisseurakuntien jäsenten ja työntekijöiden äänen kuuluminen on tärkeä
yhteisössä. Alueellamme oman piispamme ääni on yhtä tärkeä kuin Turun suunnalla arkkipiispan ääni.
§ 23
SEURAKUNTANEUVOSTON LAUSUNTO KOSKIEN TOLKKILAN KARTANON MYYNTIPÄÄTÖKSEEN LIITTYVÄÄ PONTTA
YKV hyväksyi kokouksessaan 13.12.2017 Tolkkilan kartanon myynnin ja lähetti päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Valtuutettu Paavo Vainikka teki päätöksestä ponnen, joka hyväksyttiin pöytäkirjaan merkittäväksi.
’Tiedetään, että Tolkkilan kartanon kunnostamisessa on talkootyöllä ollut hyvin merkittävä asema, niin pontena esitän, että myyntisummasta osoitetaan Elimäen seurakunnalle 25. 000 €, joka kohdennetaan sotaveteraanien kuntoutus- ja virkistystoimintaan. Kun sotaveteraaneja ei paikkakunnalla enää ole, niin jäljellä oleva raha ohjataan Elimäen varhaisnuorten ja lasten hyväksi’.
YKN kokouksessa 21.2.2018 hallintojohtaja esitti:
Paavo Vainikan esittämä ponsiesitys on kunnioitettava huomio talkootyötä tehneille.
Ponsiesitys on ristiriidassa Kouvolan seurakuntayhtymässä olleisiin kiinteistökauppoihin, joissa ei ole aikaisemminkaan huomioitu talkootyön osuutta.
Yhteinen kirkkoneuvosto tiedostaa että Tolkkilan kartanon kohdalla talkootyön merkitys on ollut merkittävä ja ehdottaa, että julkisella ilmoittautumisella kutsutaan talkootöihin osallistuneita yhteiseen iltapäivään tarjoilun, ohjelman ja muistelemisen
merkeissä.
YKN palautti asian jatkovalmisteluihin, joihin sisältyy että YKN pyytää Elimäen seurakuntaneuvoston lausuntoa asiasta.
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Kirkkoherran valmistelu:
Paavo Vainikan ponnen ajatuksena on kiittää talkootöihin osallistuneita. Elimäellä ei tällä hetkellä ole enempää kuin kahdeksan sotaveteraania ja 13 rintamamiestunnuksen
omaavaa naishenkilöä. Ponnen edellyttämä kiitos olisi luontevinta osoittaa Tolkkilassa ja
Elimäen kirkossa talkootyötä tehneiden osalle. Lapsille ja varhaisnuorille annettava avustus siirtyisi kauemmas alkuperäisestä kiitoksen ajatuksesta.
Kun asiaa on valmisteltu, on ilmennyt, että kiitoshetki talkootyössä mukana olleille tuntuisi oikeudenmukaiselta, tyylikkäältä ja kaivatulta eleeltä seurakunnalle, joka on lukuisilta kyliltä antanut mittavat talkoolaisten panokset sekä Tolkkilan kartanon raivaus- ja
rakennustöissä kuin myös Elimäen kirkon sisäremontin, paanukattotalkoiden sekä kattojen tervausten osalta.
Mikäli talkootyön alkuperäiset liikkeelle saattajatkin saataisiin juhlaan mukaan, Paavo
Vainikan ponnen antama kiitos seurakunnan talkootyölle tuntuisi mieluisalta. Myös veteraanit ja rintamatunnuksen omaavat naishenkilöt kutsuttaisiin juhlahetkeen. Juhlahetkeen
tulisi varata kuljetus.
Parasta olisi, jos juhlahetken voisi vielä järjestää Tolkkilassa ja ajankohdaksi ehdotetaan
huhtikuun alkua.
Kirkkoherran päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto vastaa osaltaan kirkkovaltuutettu Paavo Vainikan ponteen, että se
näkisi parhaana järjestää heti pääsiäisen jälkeen kiitoshetken kaikille Tolkkilan ja Elimäen kirkon talkootyöhön osallistuneille. Tilaisuuteen olisi julkinen kutsu, ja annettaisiin
mahdollisuus ilmoittautua myös yhteiskuljetukseen. Kiitoshetki olisi iltapäivä, johon sisältyy hyvä tarjoilu, ohjelmaa sekä muistelua, kuten hallintojohtaja Lonka esitti.
Päätös
Seurakuntaneuvosto hyväksyi kirkkoherran päätösehdotuksen. Hetkeen kutsuttaisiin
osallistumaan myös ne n. 30 henkilöä, jotka ovat veteraaneja, rintamamiehiä tai rintamatunnuksen omaavia henkilöitä.
§ 24
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalla 31.1.28.2.2018, liitteenä 3.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
§ 25
ILMOITUSASIAT
Vastuuryhmän muistio
Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmän muistio, liite 4.
Seurakuntapastorin virkavapaa ja viransijaisuuden täyttö
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Seurakuntavaalit 2018
Asiaan palataan seuraavissa kokouksessa. Kirkkoherra informoi, että vaalitoimikuntaa ei
voi kuulua ehdokas eikä hänen lähisukulaisena. Vaaleihin liittyen järjestetään etkot Korilalla, srk-neuvoston jäseniä kutsutaan paikalle, ohjeita jaossa siitä, miten perustat valitsijayhdistyksen, miten voit vaikuttaa jne.
§ 26
MUUT ASIAT
Ei muita asioita.
§ 27
MUUTOKSENHAKUOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIIN
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 5.
§ 28
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12. Laulettiin virrestä 324 säkeistö 6.
________________________
Tero Hinkkanen
kokouksen puheenjohtaja

_________________________
Tarja Reijo
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Elimäki 9.3.2018

Elimäki 9.3.2018

_________________________
Ulla Maija Hannula

__________________________
Reino Koivusaari.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 12.-26.3.2018
Asiasta on ilmoitettu seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 12.3.2018.
__________________________
Kirsi Hämäläinen
kirkkoherra

