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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2018
Aika ja paikka

Ke 3.10.2018 klo 18.00-19.16 Korian srk-salissa, Alakouluntie 23, kahvit alkaen klo 17.30

Jäsenet

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

Muut
Poissa

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

§ 70
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoherra Kirsi Hämäläinen piti alkuhartauden. Kokouksen puheenjohtaja Tero Hinkkanen avasi kokouksen klo 18.04.
§ 71
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 26.9.2018.
Kirkkoherran päätösesitys:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 72
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastusajankohta sovitaan kokouksessa.
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Kirkkoherran päätösesitys
Pöytäkirjantarkistajat valitaan. Sovitaan, että sihteeri lähettää sähköpostitse kokouksen pöytäkirjan tarkastettavaksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjan tarkastajille ma 8.10.2018. Allekirjoitukset pöytäkirjaan otetaan seuraavan kokouksen alussa.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ulla Maija Hannula ja Marke Heijala. Tarkastuspäiväksi
sovittiin ma 8.10.2018.
§ 73
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
§ 74
KORIAN DIAKONIN VIRAN TÄYTTÖ
Elimäen seurakunnassa on kaksi diakonian virkaa, toisen virkapaikkana Koria. Virka on ollut haettavana ja hakuajan päättymiseen mennessä saapui 10 hakemusta (yhteenveto liite 1).
Vain kaksi hakijoista oli päteviä. Haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa, joista kolmas, epäpätevä vetäytyi ja sanoi jo saaneensa työtä. Kirkkohallituksen päätös 122, joka oli hakuilmoituksessa, edellyttää että hakijalla on tarvittavat opinnot kirkon uskosta ja diakoniasta
koulutuksessaan.
2§
Diakonian virkaan antaa kelpoisuuden 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK) ja 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja
terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja AMK).
Mainittujen tutkintojen tulee täyttää seuraavat ehdot:
1. Tutkintoon kuuluvien opintojen tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia sekä
seurakunnan ja kirkon työhön liittyviä opintoja;
2. Edellä tarkoitetut opinnot jakautuvat seuraavasti:
2.1. teologisia (Raamatun, kristinuskon ja kirkon hengellisen elämän tuntemukseen johdattavia) opintoja vähintään 20 opintopistettä;
2.2. diakonian ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;
2.3. seurakunnan ja kirkon työelämään ja työyhteisöön liittyviä opintoja vähintään 15 opintopistettä, johon sisältyy päätoimista harjoittelua Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa vähintään 12 opintopistettä;
2.4. seurakunnan tai kirkon työhön liittyvä opinnäytetyö 15 opintopistettä.
Opiskelijalle annettavasta todistuksesta tulee ilmetä, että hänen suorittamansa tutkinto antaa
kirkkohallituksen hyväksymän kelpoisuuden diakonian virkaan.
Mikäli opiskelija haluaa diakonian virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittamisen jälkeen
saada kelpoisuuden kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan, hänen tulee suorittaa kohdissa
2.2.−2.4. tarkoitetut asianomaiseen virkaan kelpoistavat opinnot.
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Haastattelutyöryhmä (Matti Puonti, Tero Hinkkanen, Anna-Liisa Mikkola, kirkkoherra ja
kappalainen) kokoontuu 26.9 klo 16 lähtien ja antaa esityksensä seurakuntaneuvostolle kokoukseen.
Kirkkoherran päätösesitys
Annetaan kokouksessa
Haastatteluryhmän päätösesitys
Haastatteluryhmä Matti Puonti, Tero Hinkkanen, Anna-Liisa Mikkola, kirkkoherra ja kappalainen kokoontui Korialla 26.9 klo 16-19. Haastateltaviksi saapuivat Tuija Mäkinen ja
Marja Rintanen. Kolmas kutsuttu, ei-pätevä hakija oli jo saanut työtä muualta.
Haastatteluryhmä totesi molemmat hakijat päteviksi ja soveliaiksi virkaan.
Esitys: Elimäen seurakunnan diakonian virkaan Korialle valitaan diakoni, sosionomi Marja
Rintanen. Rintasen vahvuutena oli vahva ammatillisuus ja tavoitteellisuus työssä. Viran
vastaanottajan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote ennen viran
vastaanottamista. Virka täytetään 1.11.2018.
Päätös:
Lisättiin esitykseen merkittäväksi kuuden kuukauden koeaika.
Päätettiin esityksen mukaan valita Marja Rintanen Elimäen seurakunnan diakonin virkaan.
§ 75
HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA JA KOULUTUSSUUNNITELMA-ARVIO AMMATILLISESTA OSAAMISESTA
Käsitellään henkilöstön koulutussuunnitelma (alustava) vuodelle 2019, liite 2.
Yhtymä tarvitsee myös sanallisen lausunnon henkilöstön koulutustarpeesta. Lausunto on liite 3 Koulutussuunnitelma arvio ammatillisesta osaamisesta (jaetaan kokouksessa).
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedokseen kirkkoherran päättämän koulutussuunnitelmaan
(ohjesääntö 8.10).
Päätös
Merkittiin tiedoksi henkilöstön koulutussuunnitelma sekä kokouksessa jaettu sanallinen lausunto henkilöstön koulutustarpeesta, joka toimitetaan eteenpäin yhteistyötoimikunnalle.
§ 76
KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2019
Kirkkoherran päätösesitys
Valitaan työryhmä kolehtisuunnitelmaa varten.
Päätös
Valittiin Mikkola Anna-Liisa, Nurmiranta Asko ja Lehtinen Tero työryhmään kolehtisuunnitelmaa varten.
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§ 77
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalla 28.8.26.9.2018 nähtävillä kokouksessa, liite 4.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
§ 78
ILMOITUSASIAT
Vastuuryhmän muistio
Kasvatuksen vastuuryhmän muistio, liite 5.
Jouluvaellus
La 8.12. Elimäen museoalueella.
Kirkkoherra Kirsi Hämäläinen informoi tulevasta jouluvaelluksesta. Todettiin, että on syytä
olla kouluun yhteydessä mahdollisten päällekkäisyyksien välttämiseksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö, liite 6
Keskustellaan tulevien vuosien virkarakenteesta seurakunnassa.
Nykyisten talousnäkymien ja työn kehittämisen kannalta on lähivuosina tarkasteltava virkarakennetta ja henkilöstökuluja. Työ nuorten parissa on tärkeää. Talousarvion pienenemisen
tulee johtaa toimenpiteisiin sekä kiinteistökulujen suitsimisessa/ kiinteistöjen vähentämisessä että työn sovittamisessa niihin henkilöstöresursseihin jotka ovat mahdollisia.
Joulukuun kokous
Sovittiin joulukuun kokous muutettavaksi aikaisemmin sovitusta ke 5.12. maanantaihin
10.12. klo 17.
Esitys seurakuntaneuvostolle joulunajan jumalanpalveluksista 2018 -2019
Työyhteisö esittää että seurakuntaneuvosto harkitsisi, jos
- Jouluaamun 25.12 sanajumalanpalvelukset olisivat klo 8.00 ja 10.00 aiemman klo 7/9 sijaan.
- Jos tänä vuonna monien pyhäpäivien vuoksi olisi sunnuntaina 30.12. poikkeuksellisesti
KORIALLA klo 10 messu. (vain)
- Jos 1.1.2019 olisikin klo 10 sijaan iltakirkko Elimäellä klo 18.00
- Pitäisimme Elimäen seurakuntakeskuksessa jumalanpalvelukset ajalla 13.1.2019 - kynttilänpäivä 3.2.2019.
Esityksestä keskusteltiin ja sitä puollettiin yhdellä muutoksella: Jumalanpalvelukset pidetään Elimäen seurakuntakeskuksessa ajalla 13.1.3.3.2019. Seurakuntaneuvosto voi päättää
asiasta myöhemmin.
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§ 79
MUUT ASIAT
Ei muita asioita.
§ 80
MUUTOKSENHAKUOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIIN
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 7.
§ 81
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16.

________________________
Tero Hinkkanen
kokouksen puheenjohtaja

_________________________
Tarja Reijo
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Elimäki 8.10.2018

Elimäki 8.10.2018

_________________________
Ulla Maija Hannula

__________________________
Marke Heijala

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 9.-23.10.2018.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 9.10.2018.
__________________________
Hämäläinen Kirsi
kirkkoherra

