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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2017
Aika ja paikka

Ti 12.12.2017 klo 18 Tolkkilan kartano, Tolkkilantie 204, tarjolla jouluruokaa alkaen klo 17.30.

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

Muut
Poissa

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

§ 107
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoherra Kirsi Hämäläinen piti alkuhartauden, laulettiin virsi 30. Kokouksen puheenjohtaja Tero Hinkkanen avasi kokouksen klo 18.34.
§ 108
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 5.12.2017.
Kirkkoherran päätösesitys:
Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 109
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 13.12.2017. Allekirjoitukset pöytäkirjaan otetaan seuraavan kokouksen alussa.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Madleena Ollila ja Matti Puonti. Tarkastuspäiväksi sovittiin ke 13.12.2017.
§ 110
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäämällä kolme uutta pykälää
§ 112 PARTIOLAISTEN VUOSIAVUSTUKSEN MAKSAMINEN
§ 113 ELIMÄEN KIRKON NÄYTTÖ
§ 114 TILA-ANOMUS
§ 111
KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti
kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi
(KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit.
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa,
ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kirkkohallituksen täysistunto on 25.5.2011 antanut edellä mainitusta erityisen painavasta syystä
tapahtuvasta kolehdin kantopäivän siirrosta seuraavan tarkentavan ohjeen:
Hallintokäytännössä kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehteja on voitu
siirtää, mikäli kyseiselle sunnuntaille on suunniteltu seurakunnan erityistä kirkkopyhää,
jolloin halutaan kantaa kolehti kyseisen päivän mukaisesti. Toisena erityisenä perusteena
on saatettu käyttää paikkakunnalla tapahtunutta onnettomuutta tai vastaavaa, jolloin kolehti on haluttu kerätä onnettomuuden uhrien auttamiseksi. Määrätty kolehti tulee tällöin
kerätä ensimmäisenä mahdollisena painoarvoltaan vastaavana kolehtipäivänä. Hyvään
hallintoon kuuluu, että kolehtipäivän siirrosta vähintäänkin ilmoitetaan kirkkohallitukselle. Tämä ilmoitus voidaan tehdä osoitteeseen maria.l.borg-karlsson@evl.fi
Kolehtisuunnitelma koskee seurakunnan jumalanpalveluksia, jotka vietetään pyhäpäivän
jumalanpalveluksena ja toteutetaan kirkkokäsikirjan pääjumalanpalveluksiin tarkoitetun
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kaavan mukaan. Seurakunnassa voi olla useita pääjumalanpalveluksia, joissa kaikissa on
noudatettava määrättyjen kolehtien suunnitelmaa.
Kirkkohallituksen täysistunto on vuonna 2011 antanut tätä koskevan ohjeen. Ohje on luettavissa kolehteja koskevasta yleiskirjeestä 19/2011 Sakastin internetsivuilta.
Joissakin seurakunnissa on yleistynyt tapa kerätä kolehteja oman seurakunnan toimintaan, kuten nuorisotyön projektien rahoittamiseen. Kirkkohallitus kiinnittää huomiota siihen, että kolehdin alkuperäinen tarkoitus on kirkkomme käytännössä liittynyt erityisesti
hädässä ja avun tarpeessa olevien auttamiseen. Tämän vuoksi ei ole suotavaa kerätä kolehtia seurakunnan lakisääteisten perustehtävien toteuttamiseen, jota varten on olemassa
kirkollisvero.
Kirkkohallitus korostaa huolellisuuden ja turvallisuuden tärkeyttä kolehtivarojen käsittelyssä. Seurakunnan taloussääntö velvoittaa kirkkoneuvoston antamaan ohjeet ko. varojen
vastaanottamisesta.
Kirkkoherran päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteenä 1 olevan kolehtisuunnitelman.
Päätös
Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma yhdellä muutoksella: su 10.6.2018 kolehti kerätään
Opiskelijoiden ja koululaisten tavoittamiseen ja kouluttamiseen Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys (OPKO) ry:n kautta.
§ 112
PARTIOLAISTEN VUOSIAVUSTUKSEN MAKSAMINEN
Partiolippukunta Peipposet toimii Elimäellä yhteistyössä seurakunnan kanssa. Talousarviossa on varattu avustusmääräraha 500€ partiotoimintaa varten.
Kirkkoherran päätösehdotus
Pannaan maksuun avustussumma partiolippukunta Elimäen Peipposille.
Päätös
Esityksen mukaan.
§ 113
ELIMÄEN KIRKON NÄYTTÖ
Seurakuntaneuvosto on joulukuussa 2016 päättänyt, että kirkon näyttöasiassa voidaan
edetä talousarvion puitteissa. Kiinteistötoimen kanssa on toukokuussa 2017 käyty paikan
päällä neuvottelua. Näytön etuna olisi, että se toimii virsitauluna, näyttää laulunsanoja ja
voi myös antaa kuvaa mm urkuparvelta. Toukokuussa todettiin että näytön on oltava ns.
langatonta dataa vastaanottava. Vaihtoehtona on, että kukin seurakuntalainen seuraa
omista älypuhelimista tai tableteista messuun liittyvää informaatiota.
Hyvätasoiset näytöt ovat 75 tuuman (1700x 960 cm) tv-näyttöjä. Kirkas, heijastussuojattu tv on sopiva tuohon tarkoitukseen, koska ei tarvita mitään kosketusominaisuuttaa.
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Tarjous 75" näytöistä. Maahantuoja suositteli: LG 75UM3C-B (350 nit), 4400 €
LG 75UH5C-B (500 nit), 4900 €. Hinnat sis. alv 24% (Veikon Kone)
Nämä eivät ole QD telkkareita. Tuollainen Kyse on uudenlaisesta Quantum Dots (kvanttipisteet) näyttöteknologiasta, joka parantaa värien toistoa, kontrastia ja erottelukykyä.
QD 75" maksaa 4900€. (Gigantti) Kirkkaus on kyllä siinä selvästi parempi. Veikonkoneen Lg televisioissa on heijastuksia vähentävä pinta.
Kirkkoherran päätösehdotus
Hankitaan Elimäen seurakunnan toimintamäärärahoista 2017 75” näyttö ja sen teline.
Laite asennetaan Elimen kirkkoon oikeanpuolimmaisen virsitaulun kohdalle
Päätös
Hankitaan Elimäen seurakunnan toimintamäärärahoista 2017 75” näyttö ja sen teline.
Laite asennetaan Elimen kirkkoon oikeanpuolimmaisen virsitaulun kohdalle, kun museoviraston ja kiinteistöjohtokunnan kanssa on neuvoteltu. Laitteista pyydetään vielä vertaileva tarjous.
§ 114
TILA-ANOMUS
Eläkeliiton Elimäen yhdistys ry anoo seurakunnan tiloja käytettäväksi vuodelle 2018, liite
5.
Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy tila-anomuksen
Päätös
Hyväksyttiin tila-anomus.
§ 115
VUODEN 2018 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUSPÄIVÄT
Kirkkoherran päätösesitys
Ke 7.2.2018
Ke 7.3.2018
Ke 4.4.2018
Ke 2.5.2018
Päätös
Hyväksyttiin vuoden 2018 kokouspäivät, ajat (kahvit alkaen klo 17.30) ja paikat
Ke 7.2.2018 klo 18 Elimäki
Ke 7.3.2018 klo 18 Koria
Ke 4.4.2018 klo 18 Elimäki
Ke 2.5.2018 klo 18 Niinimäen metsästysmaja
§ 116
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Ei viranhaltijapäätöksiä ajalla 2.11.-5.12.2017
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§ 117
ILMOITUSASIAT
Vastuuryhmän muistio
Diakoniatyön vastuuryhmän kokouksen muistio, liite 2.
Seurakuntaneuvosto korosti, että diakonia-avustuksista on viestittävä enemmän ajanmukaisella tavalla.
Tolkkilan taulut
Kouvolan seurakuntayhtymän kirkkoneuvostolle on toimitettu kirje koskien Tolkkilassa
olevien kahden taulun sijoittamista Elimäen seurakunnan tiloihin, kts. liite 3.
Kiinteistöpäällikkö Jukka Reijon vastaus:
Ne kaksi taulua eivät kuulu kauppaan. Ne voidaan siirtää esim. Elimäen seurakuntakeskukseen tai kirkkoon. Elimäen seurakunta voi niille osoittaa paikan ja tehdään sitten siirto.
Neuvosto päätti, että suurempi maisemataulu sijoitetaan Elimäen seurakuntakeskukseen
ja pienempi taulu Korian seurakuntasaliin.
Seurakuntayhtymän kokouspäivät 2017
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät
ke 31.1.2018
ke 21.2.2018
ke 28.3.2018
ke 25.4.2018
ke 23.5.2018
Kokous alkaa klo 17.00 ja kokouspaikkana on Kuusankosken seurakuntakeskuksen srkSali, kahvitarjoilu 16.30 alkaen.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät
Ke 6.6.2018, mahdollisesti kokous myös huhtikuussa, päivä tarkentuu myöhemmin. Kokouspäivät (kokoukset alkavat klo 17.00 ja ne pidetään Kuusankosken srk-keskuksessa,
ellei toisin ilmoiteta); kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. Mikäli kevään aikana tulee sellaisia
asioita, jotka edellyttävät yhteisen kirkkovaltuuston kokoontumista, ilmoitetaan siitä
erikseen.
Elimäen kirkkotarhan kyltti
Saatettiin seurakuntaneuvoston tietoon:
Ote Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan kokouksen pöytäkirjasta 94 §:stä
Elimäen kirkon viereen kirkkotarhaan on suunnitteilla kyltti, jossa kerrotaan tien molemmin puolin olevista rivihaudoista, joihin on haudattu ihmisiä 1860-luvulla, jolloin
olivat suuret nälkävuodet. Tarkoitus on pystyttää yksi kevyt noin 120 cm korkea metallijalka, johon tuleva taulu on kooltaan noin 25x15 cm. Kyltti ja sen pystyttäminen kustannetaan Elimäen seurakunnan kirjatuloilla. Kylttiprojekti on Elimäen seurakunnan ja kiinteistöpalvelujen yhteisprojekti, jossa kiinteistöpalveluista ovat mukana hautaustoimen
päällikkö sekä kiinteistökehityssuunnittelija.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy, että Elimäen kirkkotarhaan laitetaan
kyltti Elimäen seurakunnan ja kiinteistöpalvelujen yhteistyönä kertomaan alueella sijaitsevista rivihaudoista. Kyltti ja sen pystyttäminen kustannetaan Elimäen seurakunnan kirjatuloilla.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesitys.
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§ 118
MUUT ASIAT
Seurakuntaneuvosto keskusteli siitä, miksi Korian sotilaskotisisaret kokee tulleensa syrjityksi koskien heidän jouluaterian järjestämistä Tolkkilassa. Pääemäntä Soile Laine oli
ilmaissut heille, että tänä vuona kaikki jouluruokailut oli tarkoitus keskittää Puhjonrantaan. Muualla tarjottava jouluruokailu aiheuttaisi lisäkustannuksia. Yhdistys ei ottanut
vastaan tätä tarjousta. Myös kirkkoherra on vastannut puheenjohtaja Sireenille, että kyse
on yhtenäisestä jouluruokailukäytännöstä. Päätöksen perusteista kysytään vielä srkyhtymän kiinteistötoimelta 13.12.2017. Tässä vaiheessa, kun Tolkkilan toiminta on ehkä
päättymässä, seurakuntaneuvosto katsoi oikeudekseen kokoontua vielä kerran Tolkkilassa.
§ 119
MUUTOKSENHAKUOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIIN
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 4.
§ 120
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36. Laulettiin virsi 27: 1, 4.

________________________
Tero Hinkkanen
kokouksen puheenjohtaja

_________________________
Tarja Reijo
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Elimäki 13.12.2017

Elimäki 13.12.2017

_________________________
Madleena Ollila

__________________________
Matti Puonti.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 14.-29.12.2017.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 14.12.2017.
__________________________
Kirsi Hämäläinen
kirkkoherra

