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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2017
Aika ja paikka

Ma 4.9.2017 klo 18 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3,
kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta), kahvit alkaen klo 17.30

Jäsenet

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

Muut
Poissa

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
kirkkoherra poistui kokouksesta §72 aikana
sihteeri
jäsen
kappalainen

Ennen kokousta nuorisotyönohjaaja Minna Huttunen kertoi kuulumisia rippikoulu-, varhaisnuoriso- ja
nuorisotyöstä.
§ 65
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoherra Kirsi Hämäläinen piti alkuhartauden, laulettiin Viisikielisestä laulu 113: 1-2.
Kokouksen puheenjohtaja Tero Hinkkanen avasi kokouksen klo 18.23.
§ 66
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 28.8.2017.
Kirkkoherran päätösesitys:
Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 67
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastusajankohta sovitaan kokouksessa.
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Kirkkoherran päätösesitys
Sovitaan, että sihteeri lähettää sähköpostitse kokouksen pöytäkirjan tarkastettavaksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjan tarkastajille 6.9.2017. Allekirjoitukset pöytäkirjaan otetaan
seuraavan kokouksen alussa.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Aalto ja Ulla Maija Hannula. Tarkastuspäiväksi
sovittiin ke 6.9.2017.
§ 68
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
§ 69
TOIMINTASUUNNITELMAT JA TALOUSARVIOESITYS 2018-2020
Työalat ovat antaneet toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2018-2020. Ohessa liitteinä on koonti vastuukatteen alaisista kustannuksista (liite1), vastuukatteen erittely (liite
2), toteutuma 30.6.2017 (liite 3) sekä työalojen toimintasuunnitelmat (liite 4). Kokouksessa ovat kaikki työalojen yksilöidyt talousarvioesitykset nähtävillä.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy esitykset
Päätös
Seurakuntaneuvosto hyväksyi esitykset. Talousarvion loppusumma vuodelle 2018 on
723 690€ ja vuosille 2019-2020 loppusummat ovat 711 070€ sekä 691 900€.
§ 70
SEURAKUNTANEUVOSTON LAUSUNTO TULEVAISUUSSELONTEOSTA
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkohallitus on pyytänyt seurakuntien lausunnon tulevaisuusselonteosta. Lausuntoehdotus valmistellaan kokoukseen. Vastaus on sähköinen.
Päätös
Seurakuntaneuvosto kävi läpi tulevaisuusselonteon ja lähetti sen muutoksineen eteenpäin
kirkkohallitukselle.
§ 71
VIRKAVAPAUDET HELISTEN, HUTTUNEN
Nina Helistenin työsuhde
Diakoni Nina Helisten on avioitunut ja nykyisin rva Helisten-Kerkelä. Hänellä alkava äitiysloma-aika meiltä on 1.1.-24.1.2018 ja hän anoo vanhempainvapaa 25.1.-2.8.2018.
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Näin ollen Korian diakonin viran sijaisuus on jatkettavissa ajalle 1.1.2018 – 2.8.2018.
Anomus ptk liitteenä kokouksessa (liite 5).
Lakisääteisen virkavapaan, joka on alle vuoden mittainen, voi kirkkoherra myöntää, ja
ottaa tehtävään sijaisen, seurakuntaneuvoston ohjesääntö,7§ kohdat 1 ja 3. Kirkkoherra
ottaa sijaiseksi sosionomi Marja Rintasen.
Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Minna Huttusen työsuhde
Nuorisotyönohjaaja Minna Huttunen on ilmoittanut jäävänsä äitiyslomalle 18.11. 2017.
Hän anoo äitiys- ja vanhempainvapaata ajalle 18.11.2017-2.10.2018. Anomus ptk liitteenä kokouksessa (liite 6). Kirkkoherra voi ottaa sijaisen tälle ajalle. Seurakuntaneuvosto
nimeää haastatteluryhmän työtovereista ja kasvatuksen työryhmästä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi ja nimeää ryhmään Verna Kirjavalan, Ville Perkkiön, Tero Hinkkasen ja Henna Mallatin. Kirkkoherra on puheenjohtaja.
Päätös
Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi ja nimesi haastatteluryhmän.
§ 72
KOULUTUSMÄÄRÄRAHAN 2017 PÄIVITYS
Kirsi Hämäläinen esittää, että hän voisi saada matkakulut 2x130 km Järvenpään koulutuskeskukseen konsulttivalmennuksen kahdelle tänä vuonna jäljellä olevalle jaksolle.
Koulutusanomuksesta oli puuttunut matkakulujen esitys. Kirkkoherra ei osallistu asian
käsittelyyn,
Tuula Ylikangas osallistuu Järvenpäässä teologiharjoittelun ohjaajien koulutus- ja neuvottelupäiville 16.-17.10.2017, matkat ja päiväraha. Maksetaan matkat omalla autolla,
päiväraha ja kulut.
Diakonit osallistuvat koulutukseen Psyykkisen kriisin kohtaaminen to 7.9.2017 klo 9 –
15 Helsinki. Hinta 145 € + alv 24 %. Maksetaan matkat, päiväraha ja kulut.
Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto harkitsee ja tekee päätöksen.
Päätös
Seurakuntaneuvosto teki päätöksen hyväksymällä Kirsi Hämäläisen ja Tuula Ylikankaan
koulutusmäärärahat, Kirsi Hämäläinen poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi. Todettiin,
että diakonit eivät osallistu Psyykkisen kriisin kohtaaminen koulutukseen.
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§ 73
ELIMÄEN KIRKON SUURI NÄYTTÖ - HANKKEEN TILANNE
Toukokuussa pidettiin suunnittelukokous kirkossa. Muistio ei ole vielä valmistunut. Harkittiin suuren näytön asentamista virsitaulun kohdalle. Todettiin, että dataheitin olisi hyvä
vaihtoehto, joskin lämpötilavaihtelut ovat sille haitallisia. Uusinta teknologiaa on langaton kuvan siirto, ja harkittiin myös sitä, että netin kautta voi omasta älypuhelimesta ja
muutamasta tablettikoneesta seurata virsiä, laulujen sanoja ja kuvaa, jota välitetään isollekin taululle. Myös led teknologia on muuttamassa laitteita juuri nyt. Kirkossa voisi ajatella myös suurempaa rakenteellista muutosta, jossa jumalanpalveluksen keskiö tulisi ristikäytävän keskelle. Päätettiin jatkaa ”näytön” teknisen toteutuksen selvittämistä. Nykyteknologian käytössä nuorilla olisi mahdollisuus ottaa tehtävää haltuunsa ja kehittää sitä.
Tutustutaan Kouvolan keskuskirkon suuren heittimen kokemuksiin.
Kirkkoherran päätösesitys:
Mikäli kuvansiirron tekniikasta saadaan sopiva toteutusmuoto, katsotaan yhdessä Museoviraston kanssa miten asia toteutetaan, Jo ennen vuoden vaihdetta siinä tapauksessa
hankitaan kuvataulu tai heittimen kangas yhden virsitaulun paikalle.
Päätös
Todettiin, että hanke on vielä suunnitteluvaiheessa. Seurakuntaneuvostoa informoidaan
tilanteesta.
§ 74
KORIAN ALUEEN JA KIRKON KÄYTÖN KEHITTÄMINEN
Kirkkoherra ja diakoni Marja Rintanen ovat aloittaneet Korian alueella asukkaiden kanssa ideaillat alueen kehittämiseen. Hanke näyttää osuvan hyvin yhteen Kouvolan kaupungin asukasareenan ja uusien palvelukeskusten (Koria) hahmotusvaiheeseen. Omana tavoitteenamme on työmme kehittäminen, Korian alueen ihmisten parempi tavoittaminen
ja kiinteistön parempi, monipuolisempi käyttö.
Alueen kehittäminen on myös kaupungin kehittämispäällikön mielestä tärkeää, ja seurakunnan aloite yhteisöllisestä innovoinnista otettiin vastaan tutkittavaksi.
Myös tulevat Kouvolan asuntomessut 2019 Korian pioneeripuistossa antavat alueen toimijoiden yhteistyön kehittämiselle hyvät haasteet.
Kirkkoherran päätösesitys:
Neuvosto kertoo ajatuksiaan ja merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
§ 75
KIRJAHANKEEN TULOJEN KÄYTTÖ
Elimäen kirkko kirjasta on kertynyt tuloja seurakunnalle tänä vuonna 2865 €. Kirjan tuotolla tahdotaan vaalia kirkon ympäristön kulttuurihistoriaa. Edla Mäkelä on esittänyt, että
hän voisi tehdä ensi vuoden aikana myös kirjaa Korian kirkosta.
Kirkkotarhan vanhat rivihaudat ovat jääneet huomaamattomiksi. Niistä kertovan taulun
voisi suunnitella ja tehdä kirkkotarhaan. Samoin kirkon esitteet tulisi uusia.
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Kirkkoherran päätösesitys:
Suunnitellaan muistotaulu kirkkotarhaan yhdessä kiinteistötoimen kanssa. Teetetään
suunnitelma kirkonesitteistä Edla Mäkelällä ja Tiia Javanaisen toimistolla. Odotetaan lisätietoja Korian kirkosta kertovan kirjan suunnitelmista.
Päätös
Kirkkoherra pyytää Edla Mäkelältä lisätietoja ja tarjouksen Korian kirkosta kertovasta
kirjasta. Seurakuntaneuvosto antoi valtuudet kirkonesitteiden suunnitteluun. Mikäli tuloja
on riittävästi, suunnitellaan muistotaulu kirkkotarhaan yhdessä kiinteistötoimen kanssa.
§ 76
YHTEISTYÖSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN KANSSA VARHAISKASVATUKSEN
KATSOMUKSELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ
Kevään 2017 aikana Kouvolan seurakuntayhtymä on käynyt kaupungin varhaiskasvatuksen edustajien kanssa keskusteluja katsomuksellisen kasvatuksen toteuttamisesta Kouvolan kaupungin päiväkodeissa ja esiopetuksessa.
Liitteenä (liite 7) oleva sopimusluonnos antaa seurakunnille (5) mahdollisuuden jatkaa
seurakunnan ja kaupungin yhteistyötä katsomuksellisen kasvatuksen ja muun yhteistyön
saralla.
’Kouvolan kaupungin varhaiskasvatus ja esiopetus ja Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien varhaiskasvatus tekevät katsomuksellisissa asioissa yhteistyötä ja kehittävät sitä.’
Kirkkoherran päätösesitys:
Elimäen seurakunta hyväksyy yhteistyösopimuksen varhaiskasvatuksen kehittämiseen
Kouvolan kaupungin ja Kouvolan ev.lut. seurakuntien kanssa.
Päätös
Hyväksyttiin yhteistyösopimus.
§ 77
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalla 25.4.28.8.2017, liitteenä 8.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi
Päätös
Merkittiin tiedoksi
§ 78
LOPPUVUODEN KOKOUKSET
Kirkkoherran päätösesitys
Ke 4.10.
Ke 8.11.
Ti 12.12. Tolkkilassa
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Päätös
Päätettiin pitää kokoukset ke 4.10. Korialla, ke 8.11. Elimäellä ja ti 12.12. Tolkkilassa
§ 79
ILMOITUSASIAT
Kiinteistö- ja toimintauudistusten työryhmän työskentelystä
Kirkkoherra Hämäläinen sai toukokuussa tehtäväksi YKN:lta muodostaa työryhmän, jossa tarkastellaan toimintakulttuurimme haasteita ja tulevia tilatarpeita. Teemme kolmivaiheisen selvityksen asiasta, ja lopuksi kysytään myös seurakuntalaisten kantaa avoimessa
illassa. Asia valmistellaan näin seuraavaan seurakuntaneuvoston kokoukseen, ja Neuvosto antaa lausunnon YKN:lle.
Selvitämme,
miten toimintaympäristö on muuttumassa (tilastot) ja mihin suuntaan se osoittaa tilojen
osalta.
miten jo toimimme – miten toimimme tulevaisuudessa. Mikä on käsityksemme leiritoiminnasta nykytila – tulevaisuus ja millaisia ovat seurakuntien toimitilat viidentoista vuoden kuluttua?
Kirkkoherra on kutsunut työryhmään kaksi työntekijä-edustajaa joka seurakunnasta.
Siviilipalvelusmies Tomi Enberg
Nuorisotyönohjaaja on esittänyt siviilipalvelusmiestä seurakuntaan ajalle 16.10.201730.8.2018. Hänen tehtävänsä tulevat olemaan nuorisotyön ja rippikoulun toiminnan parissa ja soveltuvin osin muussa seurakuntatyössä. Seurakunta maksaa siviilipalvelusmiehelle päivärahan ja vastaa terveydenhoidon kustannuksista.
Vastuuryhmien muistiot
Diakoniatyön, lähetys- ja aikuistyön, jumalanpalvelus- ja musiikkityön sekä lapsi- ja
kasvatuksen vastuuryhmien muistiot, liite 9.
Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä
Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä pidetään
14.10.2017 Jaakkiman seurakuntaopistolla (Ruokolahti). Ilmoittautuminen
2.10.mennessä, ohjelma https://www.seurakuntaopisto.fi/wpcontent/uploads/2016/09/Luottamushenkilöiden-neuvottelupäivä-14.10.-2017JAAKKIMA-1.pdf
§ 80
MUUT ASIAT
Ei muita asioita.
§ 81
MUUTOKSENHAKUOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIIN
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 10.
§ 82
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.07. Laulettiin Viisikielisestä laulu 220.
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________________________
Tero Hinkkanen
kokouksen puheenjohtaja

_________________________
Tarja Reijo
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Elimäki 6.9.2017

Elimäki 6.9.2017

_________________________
Kari Aalto

__________________________
Ulla Maija Hannula

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 7.-21.9.2017.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 7.9.2017.
__________________________
Kirsi Hämäläinen
kirkkoherra

