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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2017
Aika ja paikka

Ke 4.10.2017 klo 18 Korian seurakuntasali, Alakouluntie 23, kahvit alkaen
klo 17.30

Jäsenet

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

Muut
Poissa

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kirkkoherra poistui kokouksesta §87 aikana
kappalainen
sihteeri
jäsen
jäsen

Ennen kokousta seurakuntaneuvosto kiersi Korian kirkon tiloja tutustuen mm. uuteen kastepuuhun
kirkossa.
§ 83
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoherra Kirsi Hämäläinen piti alkuhartauden. Kokouksen puheenjohtaja Tero Hinkkanen avasi kokouksen klo 18.17.
§ 84
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 29.9.2017.
Kirkkoherran päätösesitys:
Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 85
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 Reino Koivusaari ja Tero Lehtinen. Tarkastuspäiväksi
sovittiin to 5.10.2017.
§ 86
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
§ 87
HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA JA KOULUTUSSUUNNITELMA-ARVIO
AMMATILLISESTA OSAAMISESTA
Käsitellään henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2018, liite 1.
Yhtymä tarvitsee myös sanallisen lausunnon henkilöstön koulutustarpeesta. Lausunto on
liite 2 Koulutussuunnitelma arvio ammatillisesta osaamisesta
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedokseen kirkkoherran päättämän koulutussuunnitelmaan (ohjesääntö 8.10) ja käsittelee kirkkoherran osan koulutussuunnitelmasta. Tässä
kohdassa kirkkoherra ei ole läsnä kokouksessa.
Päätös
Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi kirkkoherran päättämän koulutussuunnitelman, ja
hyväksyi ja kirkkoherra Kirsi Hämäläisen osuuden koulutussuunnitelmasta. Tässä kohdassa kirkkoherra ei ollut läsnä kokouksessa.
§ 88
LAUSUNTO YKN:LLE KIINTEISTÖ- JA TOIMINTAUUDISTUSTEN TYÖRYHMÄN
TYÖSKENTELYSTÄ JA TILATARPEISTA ELIMÄELLÄ
Kokouksessaan 25.4.2017, § 42, kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti esittää
yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi, että seuraavista kiinteistöistä luovutaan kiinteistöstrategian tavoitteiden saavuttamiseksi:
•
Anjalan seurakuntatalo
•
Elomaan talo
•
Kuusankosken vanha seurakuntatalo
•
Ummeljoen kyläkirkko
•
Puhjonrannan kurssikeskus.
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Kouvolan seurakuntayhtymä omistaa Kouvolan kaupungin kanssa kiinteistöosakeyhtiön
Madekuja 1, jonka tiloissa toimii Lehdokin seurakuntakoti. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esittää, että kiinteistöosakeyhtiön osakkeet myydään Kouvolan kaupungille ja vuokrataan toimintaan tarvittavat tilat.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 17.5.2017, § 76, ja päätti lähettää
asian uudelleen valmisteluun. Valmistelutyössä pyydetään selvittämään luovuttavan kiinteistön osalta:
- miten seurakunnan toiminta kiinteistöissä järjestetään uudelleen, mistä olemme valmiita luopumaan; korvaavat työtilat ja kustannukset
- mahdollinen tilojen sulkeminen hiljaisimpien kuukausien aikana, palvelujen ulkoistaminen; riisutut mallit, säästöt?
- tuoreempia tilastolukuja kiinteistöistä.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Elimäen kirkkoherra Kirsi Hämäläinen ottaa vetovastuun asian eteenpäin viemiseksi ja kokoaa selvittelytyöryhmän. Selvittelytyöryhmälle
annettiin aikaa asian valmisteluun yhteisen kirkkoneuvoston lokakuun kokoukseen asti,
kokouspäivä 18.10.2017.
Kiinteistö- ja toimintauudistusten työryhmän antamana tehtävänä seurakunnan työyhteisö
on työstänyt kolmea kysymystä:
Miten työmme on muuttumassa? Mitä tiloja tarvitsemme sen toteuttamiseksi? Mistä
voimme luopua, että tulevan haasteet kohdataan?
Työyhteisö on hahmottanut, että ikärakenteessa nuorten ikäluokissa tulee tapahtumaan 10
% lasku vuoteen 2020. Rippikouluikäisissä nuorissa tulee olemaan enemmän kirkkoon
kuulumattomia. Lapsiperheiden painopiste on Korialla. Toimitusten määrä vähenee papeilla ja kanttoreilla. Aikuisväestössä on niitä, jotka eivät koe kirkon työtä kiinnostavana.
Yhä enemmän tarvitaan yhteistyötä. Avoimia, kaikille sopivia tilaisuuksia voitaisiin luoda säännöllisesti. Jumalanpalveluksissa tahdotaan palvella sanomallamme kaikenikäisiä:
silloin olisi tarpeen välillä myös tehdä toisin. Diakoniassa perustehtävä on ennallaan,
mutta erilaista verkostoitumista ja erityistietoa tarvitaan enemmän kun asiat monimutkaistuvat.
Lähes joka työmuodolla on omia tiloja. Työyhteisö pitää tärkeänä että tämä käytäntö
murretaan. Olisi tarpeen olla suurehko tila, jossa voi kokoontua, tehdä asioita, istuskella
ja olla olohuoneen tapaan. Onko tarpeen eristää lapset eri paikkaan heidän värikkyyden ja
pikku-tuolien vuoksi? Voisiko sama Sali palvella sekä varhaiskasvatuksen tilana viikolla
että muistotilaisuuteen lauantaina? Toimistotiloja ollaan valmiit miettimään uudesti –
Elimäellä vaihtoa ja uutta ryhmitystä, Korialla ottamalla tilat useamman virkapaikaksi.
Työskentelyssä on kyselty, miksi kirkot ja siunauskappelit ovat ’koskemattomia’ kiinteistöuudistuksessa, eikö kirkon pitäisi olla monipuolisesti käytössä ja mitä teemme lukuisilla viikolla tyhjinä olevilla kappeleilla? Huomattiin että moneen tilaan liittyy byrokratiaa,
ja vallan ja rahan tuomia käytäntöjä. Mitä se merkitsee tulevaisuusselonteon hengelle että
’seurakuntalaisille on annettava avaimet’? Leirikeskustelun osalta tällä hetkellä suunnataan toiminta Puhjonrantaan tai ollaan yhteistyössä mm. Kuusankosken varhaiskasvatuksen kanssa.
Luopumista ollaan valmiit tekemään siinä että kullakin työmuodolla on omia tiloja itsestäänselvyytenä, ja Elimäen kiinteistöjen käyttöastetta tahdottaisiin nostaa monenlaisella
yhteistyöllä. Tulevina vuosina on työntekijäin tehtäväkuvauksissa pyrittävä yhteistyön
luomiin kuvioihin, koska virkarakenne ei kestä tulevaa rahoitusvajetta.
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Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto harkitsee, esittääkö se kiinteistö- ja hautatoimen johtokunnalle toimenpiteitä seuraavissa asioissa: Korian lasten kerhopaikan siirto. Elimäen työntekijöiden
työtilojen uudistaminen. Kumppanuuksien etsiminen mm. vuokratilakäytäntöä kehittämällä.
Päätös
Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta ja kannatti esitettyjä toimenpiteitä vaikka vain kokeiluinakin. Neuvosto hyväksyi päätösesityksen.
§ 89
TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN 2018 KOLEHTISUUNNITELMAA VARTEN
Kirkkohallituksen yleiskirje kirkkokolehdeista 2018 on liitteenä 3.
Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto asettaa työryhmän valmistelemaan kolehtisuunnitelmaa 2018.
Päätös
Seurakuntaneuvosto asetti työryhmän valmistelemaan kolehtisuunnitelmaa 2018, työryhmään kuuluvat seurakuntaneuvoston jäsenet Asko Nurmiranta, Tero Lehtinen ja Anna-Liisa Mikkola sekä seurakunnan edustajina kirkkoherra Kirsi Hämäläinen ja sihteeri
Tarja Reijo. Kirkkoherra kutsuu työryhmän koolle, kolehtisuunnitelma hyväksytään vuoden viimeisessä kokouksessa 12.12.2017.
§ 90
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalla 29.8.27.9.2017, liitteenä 4.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi
Päätös
Merkittiin tiedoksi
§ 91
ILMOITUSASIAT
Elimäen kirkon kyltti
Kirkkoherra Kirsi Hämäläinen kiitti Elimäen kirkko-kylteistä, joita on asetettu sisääntuloteille.
Tv-jumalanpalvelus
Kirsi Hämäläinen informoi 4.2.2018 klo 10 pidettävästä televisiojumalanpalveluksesta
Elimäen kirkossa, saarnaamassa piispa Seppo Häkkinen, liturgi kirkkoherra Kirsi Hämäläinen ja kanttori Ville Perkkiö. Kyseessä on Yhteisvastuukeräyksen avaus.
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Jumalanpalvelus netissä
Matti Puonti toi esille, että YouTubessa nähtävässä jumalanpalveluksessa Elimäen kirkossa ei näy kastepuu valaistuksen johdosta. Myöskään lukupulpetista ei näy lukijan kasvot, ainoastaan käytävällä seistessä henkilö näkyy kuvassa. Kirkkoherra selvittää valaistukset ja asemat/sijainnit.
§ 92
MUUT ASIAT
Ei muita asioita.
§ 93
MUUTOKSENHAKUOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIIN
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 5.
§ 94
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16.

________________________
Tero Hinkkanen
kokouksen puheenjohtaja

_________________________
Tarja Reijo
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Elimäki 5.10.2017

Elimäki 5.10.2017

_________________________
Reino Koivusaari

__________________________
Tero Lehtinen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 6.-20.10.2017.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 6.10.2017.
__________________________
Kirsi Hämäläinen
kirkkoherra

