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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2018
Aika ja paikka

Ma 20.8.2018 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
Vuorentausta Leena
Hämäläinen Kirsi
Ylikangas Tuula
Reijo Tarja
Taina Kari
Räikkönen Heli

Muut
Poissa

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

§ 47
KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen puheenjohtaja Tero Hinkkanen avasi kokouksen klo 17.56.
Kirkkoherra Kirsi Hämäläinen piti alkuhartauden, laulettiin virsi 490.
§ 48
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 13.8.2018.
Kirkkoherran päätösesitys:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 49
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 ti 21.8.2018. Allekirjoitukset pöytäkirjaan otetaan seuraavan kokouksen alussa.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Asko Nurmiranta ja Madleena Ollila. Tarkastuspäiväksi
sovittiin ti 21.8.2018.
§ 50
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
§ 51
NINA HELISTEN -KERKELÄN IRTISANOUTUMINEN
Kirkkoherra on vastaanottanut irtosanoutumiskirjeen 12.6.2018, liite 5.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Sovittiin, että kirkkoherra Kirsi Hämäläinen hankkii seurakuntaneuvoston puolesta läksiäislahjan Nina Helisten-Kerkelälle.
§ 52
KORIAN DIAKONIN VIRAN TÄYTTÖÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET
Arvioidaan viran täytön tarpeellisuus, hakuun pantavat asiat, täytetäänkö virka määrävuosiksi vai toistaiseksi, valitaan työryhmä joka haastattelee ja hakuilmoitusta koskevat päätökset.
Kirkkoherra pyytää lausunnon asiasta diakoniatyön vastuuryhmältä. Asiaa koskevat esitykset annetaan kokouksessa, liite 4.
Kirkkoherran päätösesitys
Annettiin kokouksessa.
Julistetaan haettavaksi Elimäen seurakunnan diakonin virka 13.9 mennessä.
Pätevyysvaatimus Kirkon säädöskokoelman 124 §1 mukainen tutkinto. Viran pääpaino on
asiakastyö Korian taajamassa ja sen läheisyydessä. Virkaan valittavalta edellytetään, että
hän on kirkon konfirmoitu jäsen, yhteistyökykyinen ja omaa työkokemusta.
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Hakuilmoituksessa sanotaan lisäksi, että tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää erityistä ammattitaitoa eri vammaisryhmien hyväksi toimimisessa, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten henkilöiden kohtaamisessa sekä Korian aluetyön kehittämisessä. Työtä tehdään myös
perheiden parissa. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote. Virkaan valitulle tulee 6 kk koeaika. Virka täytetään
1.11.2018 alkaen tai sovitusti.
Hakuilmoitus julkaistaan seurakuntayhtymän rekrytointisivulla, Oikotiessä ja TE- toimistossa. Kotimaa-lehteen pannaan pieni ilmoitus joka viittaa kirkon avoimiin työpaikkoihin.
Virka on haettavana 13.9 klo 15.00 mennessä Elimäen seurakuntatoimistossa Mettäläntie 3.
Seurakuntaneuvosto asettaa viiden hengen valitsijaryhmän, kirkkoherra, 2 neuvoston jäsentä
ja 2 vastuuryhmästä. Elimäen diakonille annetaan mahdollisuus tavata hakijat.
Päätös
Seurakuntaneuvosto tutustui esitykseen ja hyväksyi sen. Valitsijaryhmään valittiin kirkkoherra Kirsi Hämäläinen, kappalainen Tuula Ylikangas, diakoniatyön vastuuryhmän jäsenet
Anna-Liisa Mikkola ja Matti Puonti sekä seurakuntaneuvoston jäsen Tero Hinkkanen.
§ 53
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN VIRKAVAPAUS JA SIJAISUUS
Nuorisotyönohjaaja Minna Huttunen on anonut 8.7.2018 hoitovapaata ajalle 24.10.2018 31.7.2019, liite 6
Tero Pekkola on valmis hoitamaan sijaisuutta ko. ajankohtana. Pekkola voisi hoitaa virkaa
myös osa-aikaisesti mahdollisten palomiestehtävien lisäksi. Hän kokeilee parhaillaan 60%
työsuhdetta meille.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään Huttusen kirje tiedoksi. Otetaan Tero Pekkola sijaiseksi ajalle 24.10.2018 31.7.2019. Annetaan kirkkoherralle valtuudet päättää henkilöstöhallinnon kanssa, mikäli
Pekkola esim. 40% tekee palomiehen tehtävää muualle.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran päätösesitys.
§ 54
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalla 24.4.13.8.2018, lähetetään erikseen.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi
Päätös
Merkittiin tiedoksi liite 3
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§ 55
ILMOITUSASIAT
Vastuuryhmän muistio
Kasvatuksen ja diakoniatyön vastuuryhmien muistiot, liite 1.
Kokouksessa jaettiin myös jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmän muistio, liite 7.
Korian kehityshanke
Kirkkoherra Kirsi Hämäläinen kertoi kehityshankkeen tilanteesta. Tuomiokapituliin lähtee
anomus kehittämisrahasta ko. hankkeelle. Yhteisölliseen kehittämiseen liittyen ollaan perustamassa ryhmiä. Korialla kokoontuu hankkeessa 5 kertaa ryhmä, jossa seurakunnan työyhteisön lisäksi voi olla muita toimijoita, kuten kunnan tai järjestöjen edustajia. Tarkoituksen
on alueen ihmisten tarpeiden pohjalta opetella yhteistyötä. Lisäksi perusteilla on hankkeen
johtoryhmä (5-.6 hlöä), joka koostuu seurakunnan työntekijöistä ja mahdollisesta seurakuntaneuvoston jäsenestä. Johtoryhmään esitettiin seurakuntaneuvoston edustajaksi Anna-Liisa
Mikkolaa. Lisäksi konsultti on ehdottanut aiheen ympärille myös vastuuryhmä, siihen palataan ensi vuoden tammikuussa.
Kirkkoherran asessorin tehtävästä johtuen:
Kirsi Hämäläinen totesi toukokuun kokoukseen liittyen, että seurakunnalla on mahdollisuus
saada sijaista varten n. 700€/kk, mikäli tarvitaan sijaispappia. Kirkkoherralla on myös mahdollisuus anoa palkattomia virkavapaapäiviä.
§ 56
MUUT ASIAT
Kokouksessa olisi mahdollisuus käsitellä esim. diakoniatyön ja kasvatuksen talousarvioon
liittyviä asiakirjoja jo valmiiksi seuraavaa kokousta 5.9 varten. Esim. toimintasuunnitelmat.
Ei käsitelty talousarvioasioita.
§ 57
MUUTOKSENHAKUOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIIN
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 2.
§ 58
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.
Seuraava kokous on talousarviokokous ke 5.9.2018 klo 18 Elimäellä, kahvit klo 17.30

________________________
Tero Hinkkanen
kokouksen puheenjohtaja

_________________________
Tarja Reijo
kokouksen sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus
Elimäki 21.8.2018

Elimäki 21.8.2018

_________________________
Asko Nurmiranta

__________________________
Madleena Ollila

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 22.8.-5.9.2018.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 22.8.2018.
__________________________
Kirsi Hämäläinen
kirkkoherra

