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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2019
Aika ja paikka

Ma 6.5.2019 klo 18.00-19.45 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta), kahvit alkaen klo 17.30

Jäsenet

Hannula Eija
Hinkkanen Tero
Koivusaari Vesa
Lehtinen Tero
Lehtola Helena
Parkko Silja
Puonti Matti
Suokas Vesa
Taina Kari
Turkia Pauli
Välimäki Seppo
Kirsi Hämäläinen
Reijo Tarja
Ylä-Outinen Mia

Muut
Poissa

jäsen
jäsen
jäsen, poistui §58 ajaksi
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, kokouksen pj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kirkkoherra, pj.
sihteeri
jäsen

§ 54
KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen puheenjohtaja Matti Puonti avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra Kirsi Hämäläinen piti alkuhartauden, laulettiin virsi 931.
§ 55
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Esityslista on toimitettu postitse ja
sähköpostilla seurakuntaneuvoston jäsenille 29.4.2019.
Kirkkoherran päätösesitys:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 56
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Noudatetaan aakkosjärjestystä.
Pöytäkirjan tarkastusajankohta- ja paikka sovitaan kokouksessa.
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Kirkkoherran päätösesitys
Pöytäkirjantarkistajat valitaan. Sovitaan, että sihteeri lähettää sähköpostitse kokouksen pöytäkirjan tarkastettavaksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjan tarkastajille 7.5.2019. Allekirjoitukset pöytäkirjaan otetaan seuraavan kokouksen alussa.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Välimäki ja Eija Hannula. Tarkastuspäiväksi sovittiin ti 7.5.2019.
§ 57
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muuttamalla § 64 muotoon Viranhaltijapäätökset
ja vuosilomat.
§ 58
ANSIOMERKIN ANOMINEN
Kirkkopalvelut ry myöntää seurakuntatyön ansiomerkkejä pitkäaikaisesta toiminnasta Suomen kirkon, sen seurakuntien tai kirkon hengessä toimivien yhteisöjen hyväksi tehdystä
työstä. Liite 1. Ansiomerkkiin liittyy kunniakirja.
Luottamushenkilömerkki annetaan tunnustukseksi seurakuntien kirkkovaltuustojen, kirkkoneuvostojen ja seurakuntaneuvostojen sekä johto-, lauta- ja toimikuntien jäsenille.
Ansiomerkki myönnetään kultaisena, hopeisena tai pronssisena. Kultainen ansiomerkki annetaan 30 vuoden, hopeinen 20 vuoden ja pronssinen 10 vuoden palveluksen tai toiminnan
perusteella. Vuosimääräperusteista voidaan anojan esittämien erityisperustelujen nojalla
poiketa myöntäjän harkinnan mukaan.
Elimäen seurakunnan pitkäaikainen luottamushenkilö Reino Koivusaari on toiminut Elimäen seurakunnan luottamushenkilönä vuodesta 1991-2018. Koivusaari on syntyperäinen elimäkeläinen, ja on monella tavalla toiminut kotiseurakuntansa hyväksi. Hän oli mukana kirkon paanukaton uusimistalkoiden järjestämisessä sekä Tolkkilan kartanorakennuksen talkooporukan vetämisessä 1990- luvulla. Koivusaari on luottamushenkilönä ollut mukana uuden seurakuntayhtymän syntyvuosina mm. Yhteisen kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenenä. Koivusaaren työura on ollut Puolustusvoimissa.
Kirkkoherran päätösesitys
Esitetään Kirkkopalveluiden kultaista ansiomerkkiä Reino Koivusaarelle.
Päätös
Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti esittää Kirkkopalveluiden kultaista ansiomerkkiä
Reino Koivusaarelle. Seurakuntaneuvoston jäsen Vesa Koivusaari poistui pykälän käsittelyn
ajaksi.
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§ 59
VASTUUKATTEEN TOTEUTUMISTASO
Maaliskuun lopussa oli toteutunut 24,1 %. Se näyttää neljännesvuoden toteutuman. Liite 2.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin kirkollisten ilmoitusten kalleudesta ja mietittiin eri vaihtoehtoja tiedottamiseen.
§ 60
YKN:N OHJE TALOUSARVIOSUUNNITELMAN TEKEMISESTÄ
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 25.4.2019, liitteenä 3 olevan pykälän talousarvion laadintaohjeista.
Vastuukatteet liitteenä 4.
Kirkkoherran päätösesitys
Elimäen seurakuntaneuvosto merkitsee vastuukatteen tiedokseen ja toteaa seuraavan aikataulun toiminta- ja talousarviolle Elimäen seurakunnassa
Toukokuu: Seurakuntaneuvostot antavat ohjeet työaloille, esimerkiksi painopiste-muutokset
ja omat talousarvion laadinta-aikataulut
Työntekijät suunnittelevat toiminta- ja taloussuunnitelman ennen lomiansa, ja kutsuvat vastuuryhmät koolle elokuulle jo tuolloin.
Elokuu: Vastuuryhmät antavat toimintasuunnitelmat ja talousarvioehdotukset seurakuntasihteerille 20.8. mennessä
Syyskuu: Neuvoston kokous 4.9. käsittelee toiminta- ja talousarvioehdotukset.
Marraskuu: Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon talousarvioehdotuksesta.
Päätös
Hyväksyttiin aikataulu ja todettiin Elimäen seurakunnan vastuukate
61
TOIMINNAN JA TALOUDEN STRATEGINEN SUUNNITTELU
Seurakunnat ovat muutosten edessä, kun jäsenet vähenevät sekä kuolleisuuden, muuttoliikkeen että kirkosta eroamisten vuoksi. Elimäen seurakunnan jäsenten väheneminen aiheuttaa
myös vastuukatteen summan pienenemisen – 5,5 % jo ensi vuonna. Toiminta on ollut kiitettävää, mutta sitä pitää kohdentaa ja rajata, jotta palkkakustannukset ja toimintamäärärahat
ovat tulevaisuudessa kestävällä pohjalla. Lisää strategista työtä on toukokuussa 22.5. ja
elokuussa 12.8.2019
Elimäen srk.
712 042 TP 2018
737 520 TA 2019
696 600 2020
-5,5 %
689 100 2021
689 100 2022
jäseniä seurakunnassa
6 108 = 9,9 % seurakuntien vastuukatteesta meille.
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Koska vastuukate tulee pienenemään 41 000 euroa, on seurakuntaneuvoston linjattava mitä
toimintamuotoa koskien käymme vähentämään kuluja. Kyseinen summa vastaa keskimäärin
yhden työntekijän vuosipalkkaa.
Kirkkoherrat ovat neuvotelleet yhtymässä niin, että Elimäki voisi olla kanttorinviran osalta
yhteistyössä Anjalankosken kanssa. Samoin varhaiskasvatuksen lastenohjaajien työtä voitaisiin johtaa ja toteuttaa yhdessä Anjalankosken seurakunnan kanssa.
Nuorisotyössä on toivottu lisäpanosta varhaisnuorten kerhojen ja leiritoiminnan resursseihin. Kouvolan seurakunta on valmis miettimään toteutusvaihtoehtoja meidän kanssamme.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto päättää, millä työmuotojen painotuksella pyritään tasapainottamaan
seuraavien vuosien talous vastuukatteen puitteissa.
Päätös
Seurakuntaneuvosto painotti seuraavia seikkoja
1. Toimintamäärärahoista ei voi säästää, säästöjen pitää kohdistua henkilöstökuluihin
vuonna 2020.
2. Pappien ja kanttorien työpanoksesta tarjotaan osaa muihin seurakuntiin. Olisi hyvä selvittää millainen tarve työvoimalle nousee jumalanpalvelusten, toimitusten ja rippikoulun
hyvän toteutuksen saamiseksi.
3. Yhteistyö Kouvolan, Kuusankosken ja Anjalankosken kanssa, kun tehtäviä tulee avoimiksi tai sijaisia tarvitaan, tavoitteena voimavarojen yhdistäminen.
4. Neuvosto pitää tärkeänä, että yhtymässä pyritään luomaan varhaiskasvatuksen toteutusta
ja johtamista tukevia uusia rakenteita.
Kirkkoherra saattaa päätöksen tiedoksi yhtymän toisille kirkkoherroille toimenpiteitä varten.
62
TALOUSARVION NIMIKKEET KUSTANNUSPAIKOILLE
Elimäen seurakunta ehdottaa että luodaan yksi varhaiskasvatuksen kustannuspaikka, jonka
alle sijoittuvat nykyiset päiväkerhotyö, pyhäkoulutyö, perhetyö.
Elimäen seurakunta ehdottaa myös että luodaan ESR hankkeelle (Euroopan unionin sosiaalirahasto) oma kustannuspaikka Elimäen seurakuntaan.
Kirkkoherran päätösesitys
Luodaan yksi varhaiskasvatuksen kustannuspaikka.
Luodaan ESR hankkeelle oma kustannuspaikka.
Päätös
Hyväksyttiin uudet luotavat kustannuspaikat.
63
PARTIOAVUSTUS
Partiolippukunta Elimäen Peipposet ry hakee toiminta-avustusta Elimäen seurakunnalta
vuoden 2019 toimintaa varten, liite 5. Talousarviossa on varattu 500€ partioavustuksiin.
Kirkkoherran päätösesitys
Myönnetään 500€ avustus Elimäen Peipposet ry:lle.

ELIMÄEN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

5/2019

5(6)

7.5.2019

Päätös
Myönnettiin 500€ avustus Elimäen Peipposet ry:lle, pyydetään myöhemmin selvitys rahojen
käytöstä.
§ 64
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA VUOSILOMAT
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalla 4.-29.4.2019
(liite 6).
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi viranhaltijapäätökset ja työntekijöiden vuosilomat (liite 8).
§ 65
ILMOITUSASIAT
YKN:n ja YKV:n syksyn kokouspäivät tiedoksenne

Yhteisen kirkkoneuvoston kokousajankohdat syyskaudella 2019:
Kokoukset pidetään kello 17.00 torstaisin Kuusankosken seurakuntakeskuksen salissa.
Päivämäärät ovat seuraavat: to 29.8., to 26.9., to 31.10. ja to 28.11.2019.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät ovat to 13.6. klo 17 ja to 12.12.2019.
Kyltit

Opaskyltit siunauskappeleihin saatu

Tuolit

Tuoliasia seurakuntasalissa viety eteenpäin

Tervaustalkoot
Tervaustalkoiden tilanne, päätöksen valmistelu talkoorahan käytöstä
Keskusteltiin rahan käytöstä
Pirjo-Liisa Ikonen
Seurakuntaneuvoston muistaminen Pirjo-Liisa Ikosen jäädessä eläkkeelle
Kirsi Hämäläinen on hankkinut lahjan, se annettiin su 5.5. Pirjo-Liisa Ikoselle,
seurakuntaneuvoston edustajina Pauli Turkia ja Kari Taina.
§ 66
MUUT ASIAT
Korian kirkon piha-alueen häiriöt
Toukokuun lopulle suunnitteilla kutsuva tilaisuus nuorille Korian kirkolla, mukana nuorisotyönohjaaja Tero Pekkola ja seurakuntaneuvostosta Pauli Turkia ja Vesa Suokas.
§ 67
MUUTOKSENHAKUOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIIN
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 7.

ELIMÄEN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

5/2019

6(6)

7.5.2019

§ 68
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45. Laulettiin virsi 971.
________________________
Matti Puonti
kokouksen puheenjohtaja

_________________________
Tarja Reijo
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Elimäki 7.5.2019

Elimäki 7.5.2019

_____________________
Seppo Välimäki

__________________________
Eija Hannula

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 8.-22.5.2019.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 8.5.2019.
__________________________
Kirsi Hämäläinen
kirkkoherra

