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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2018
Aika ja paikka

Ke 7.11.2018 klo 18 Korian kirkon ylähuoneessa, Alakouluntie 23, 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
Vuorentausta Leena
Hämäläinen Kirsi
Ylikangas Tuula
Räikkönen Heli
Taina Kari
Reijo Tarja

Muut
Poissa

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

§ 82
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoherra Kirsi Hämäläinen piti alkuhartauden, Zink: Martin Luther Kingin näky. Kokouksen puheenjohtaja Tero Hinkkanen avasi kokouksen.
§ 83
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 31.10.2018.
Kirkkoherran päätösesitys:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kappalainen Tuula Ylikangas valittiin kokouksen sihteeriksi.
§ 84
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 to 8.11.2018. Allekirjoitukset pöytäkirjaan otetaan seuraavan kokouksen alussa.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Reino Koivusaari ja Tero Lehtinen. Tarkastuspäiväksi sovittiin to 8.11.2018.
§ 85
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
§ 86
LAUSUNTO KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2019
SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2020–2021
1. Yleistä
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita (KJ 15:1).
Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talous-arvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perus-tellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson
aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen
osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi
arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:2).
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalousja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa (KJ 15:2).
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:3).
Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia. Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta
pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee
päätöksen (KJ 10:14).
Laadittavan talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan
vuoden talousarvioon (Kouvolan seurakuntayhtymän talous-sääntö 3 §)
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Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista
ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 3 §).
2. Talousarvion rakenne ja sitovuus
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen
ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon,
yhteisen seurakunta-työn, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta).
Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hanke-kohtaisesti
yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden oman
seurakunnan vastuukate. Seurakuntaneuvostot päättävät työmuotojen sitovuustasot seurakuntaneuvostoon nähden. Investointiosan loppusumma sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa.
3. Piirteitä vuoden 2019 talousarviosta
Vuoden 2019 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 6.6.2018.
Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen määrä on 17,5 milj. euroa, joka on 3,3 % tilinpäätöstä 2017 suurempi. Henkilöstökulujen osuus
on 11,27 milj. euroa, 64,4 % toimintakuluista. Kirkollisverotuloarvio vuodelle 2019 on 15,3
milj. euroa ja valtion rahoitusosuus 1,63 milj. euroa.
Vuosikate 1 057 610 euroa ei kata investointimenoja yhteensä 3,76 milj. euroa, eikä poistoja
1,29 milj. euroa talousarviovuonna. Talousarvioehdotuksen mukainen alijäämä tilikaudelle
on -210 500 euroa. Alijäämä tulee kattaa edellisten vuosien yli- ja alijäämätililtä. Kiinteistömenokehitys ja lähiajan talousnäkymät Kouvolassa vaikuttavat merkittävästi tulevien vuosien taloussuunnitteluun.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja lähettää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi:
1.
Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 - 2021 (liite 1), pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta marraskuun yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen
2.
investointiohjelman
3.
talousarvion sitovuustasot
4.
hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto puoltaa seurakuntayhtymän talousarvioesitystä ja lähettää sen edelleen
vahvistettavaksi. Elimäen seurakunnan vastuukate 2019 on 737 520 euroa.
Päätös:
Hyväksyttiin kirkkoherran päätösesitys.
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§ 87
KOULUTUSSUUNNITELMA 2019, KIRKKOHERRAN KOULUTUKSET
Kirkkoherra on saanut kolmen vuoden aikana pitkät koulutukset konsultoinnin ja kirkollisen
johtamisen (2) osalta. Tulevana vuonna hän lääninrovastin ominaisuudessa johtaa
palvelumuotoilu koulutuksen toteutuksen, mutta ei ehkä itse osallistu siihen. Kyseinen koulutus on oppisopimuskoulutus, jonka kuluja ovat vain matkat ja ateriat. Siihen osallistuvat
seurakunnastamme Perkkiö, Ylikangas ja Reijo.
Sen vuoksi kirkkoherra esittää että voisi osallistua työnohjaajien/kirkon konsulttien neuvottelupäiville tai vastaavaan täydennyskoulutukseen. Koulutuskalentereista ei ole löytynyt sopivia vielä, mutta kulut lienevät 150+ majoitus 100 + matkat julkisten mukaan.
Lisäksi kirkkoherralle voisi varata työnohjausta varten konsultoinnin 3 kertaa, kulut 240 €
ynnä matkat 3x 50€.
Varapuheenjohtajan päätösesitys
Seurakuntaneuvosto päättää, josko kirkkoherran koulutussuunnitelmaan varattaisiin n. 350 €
työnohjaaja/konsultti neuvottelupäiviä varten ja 390€ työnohjauskäyntejä varten 2019.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesitys. Kirkkoherra poistui ko. pykälän käsittelyn ajaksi.
§ 88
DIAKONIARAHASTO JA SEN KÄYTTÖ
Elimäen seurakunnan diakoniarahaston sääntöjen mukaan avustuksia annetaan Elimäen seurakunnan alueella erityisessä kriisitilanteessa. Rahastoa ei ole tarvinnut käyttää viime vuosina. Diakoniarahaston säännötkin olisi syytä uusia, mahdollisesti joulukuun kokouksessa.
Itä-Aasian katastrofien vuoksi Kirkon Ulkomaanapu on pyytänyt seurakunnilta apua tsunamin, maanjäristyksen ja tulvien koettelemalle alueelle. Seurakuntaneuvosto voi tehdä päätöksen avustuksesta vaikka se ulottuisi ulkomaille asti. Asiassa on tiedusteltu neuvo taloushallinnosta. Liite 1 Diakoniarahaston säännöt. Liite 2 Hätäapuvetoomus Indonesia Filippiinit.
Kirkkoherran päätösesitys
Elimäen seurakuntaneuvosto lahjoittaa Kirkon Ulkomaanavun kautta Indonesian maanjäristyksen ja tsunamin tuhojen auttamiseen 1000 €.
Päätös
Kirkkoherra veti esityksen pois. Asia raukesi.
§ 89
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalla 27.9.31.102018, liite 3.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 90
ILMOITUSASIAT
Kesän 2019 Elimäen kirkon katon tervaustalkoot
Kirkkoherra ottaa yhteyttä Matti Yli-Kankahilaan vapaaehtoistyön järjestämiseksi.
§ 91
MUUT ASIAT
Lahja hallintojohtajan eläkkeelle jäädessä
Riitta Longalle hankitaan 50e arvoinen lahja.
Kutsu vuoden viimeiseen kokoukseen, jouluateria
Tervetuloa Moision Taide ja pitokartanoon ma 10.12. klo 17. Pehtoorin joulupöytä on katettuna meille. Ilmoittautumiset Tarjalle erikoisruokavalioineen 3.12. mennessä.
Kokousasiat alussa.
§ 92
MUUTOKSENHAKUOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIIN
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 7.
§ 93
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.44.

________________________
Tero Hinkkanen
kokouksen puheenjohtaja

_________________________
Tuula Ylikangas
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Elimäki 8.11.2018

Elimäki 8.11.2018

_____________________
Reino Koivusaari

__________________________
Tero Lehtinen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 9.-23.11.2018.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 9.11.2018.
__________________________
Hämäläinen Kirsi
kirkkoherra

