ELIMÄEN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

5/2017

1(3)

23.5.2017
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2017
Aika ja paikka

Ti 23.5.2017 klo 9.00 - 14.09 sähköpostin kautta

Jäsenet

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

Muut
Poissa

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kirkkoherra
sihteeri
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

§ 58
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoherra Kirsi Hämäläinen avasi sähköpostikokouksen klo 9.02
§ 59
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouksessa ovat läsnä ne, jotka osallistuvat sähköpostilla kokoukseen tiistaina. Esityslista on toimitettu
sähköpostitse seurakuntaneuvoston jäsenille 22.5.2017. Myös Hannula, Hinkkanen,
Ollila ja Aalto olivat kokouksen pitämisen kannalla.
Kirkkoherran päätösesitys:
Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Keskusteluun osallistui kahdeksan
seurakuntaneuvoston jäsentä.
§ 60
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastusajankohta sovitaan kokouksessa.
Kirkkoherran päätösesitys
Sovitaan, että sihteeri lähettää sähköpostitse kokouksen pöytäkirjan tarkastettavaksi
puheenjohtajalle ja pöytäkirjan tarkastajille 23.5.2017. Allekirjoitukset pöytäkirjaan
otetaan seuraavan kokouksen alussa.
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Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Heli Räikkönen ja Kari Taina. Tarkastuspäiväksi sovittiin ti 23.5.2017 sähköpostitse.
§ 61
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
§ 62
TOLKKILAN LEIRIKESKUKSEN MYYNTIEHDOT
Yhteinen kirkkovaltuusto on joulukuussa 2015 tehnyt päätöksen Tolkkilan kartanoleirikeskuksen myyntiin panosta. Kokouksessa päätökseen lisättiin ehto, jonka mukaan Elimäen seurakunnan leiritoiminnan on myös myynnin jälkeen saatava jatkua
Tolkkilassa.
Leirikeskus on ollut yli vuoden myynnissä, mutta näillä ehdoilla ei ole saatu tarjousta.
Kiinteistöjohtokunta pyysi seurakuntaneuvostoa harkitsemaan myyntiehdon purkamista. Seurakuntaneuvoston kokouksessa 3.5.2017 asiasta keskusteltiin.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto katsoo, että ei ole enää tarkoituksenmukaista pitää ehtoa leiritoiminnan jatkumisesta yllä. Seurakuntaneuvosto edellyttää, että yhtymän muissa leirikeskuksissa löytyy tarvittavat leirikapasiteetit Elimäen seurakunnan toiminnan jatkoa
ajatellen.
Asian käsittely
Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta. Kaikkien mielestä neuvosto voi purkaa ehdon,
joka nyt on Tolkkilan myynnissä. Katsottiin, että ei ole syytä sitoa yhtymän leirikeskuksien resursseja uudella kirkkoherran päätösesityksen ehdolla, vaan etsitään niistä ja
ulkopuolelta leiritoiminnan järjestämispaikkoja tulevaisuudessa.
Korjattu kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto katsoo, että ei ole enää tarkoituksen mukaista pitää ehtoa leiritoiminnan jatkamisesta yllä Tolkkilan myynnin yhteydessä. Seurakunta etsii avoimin
mielin kumppanuuksia leiritoiminnan tarpeisiin sekä yhtymän leirikeskuksista että ulkopuolisista toimijoista.
Päätös
Kirkkoherran korjattu päätösesitys hyväksyttiin ja lähetetään tiedoksi Yhteiselle kirkkoneuvostolle.
§ 63
MUUTOKSENHAKUOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIIN
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 1.
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§ 64
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Kirsi Hämäläinen päätti sähköpostikokouksen klo 14.09.

________________________
Kirsi Hämäläinen
kokouksen puheenjohtaja

_________________________
Tarja Reijo
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Elimäki 23.5.2017

Elimäki 23.5.2017

_________________________
Heli Räikkönen

________________________
Kari Taina

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 24.5-7.6.2017.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 24.5.2017.
__________________________
Kirsi Hämäläinen
kirkkoherra

