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§ 48

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Kokouksen puheenjohtaja Matti Puonti avasi kokouksen kirkkoherran pitämän
alkuhartauden jälkeen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksitoista jäsentä ja se
on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esityslista on toimitettu sähköpostitse seurakuntaneuvoston jäsenille
30.08.2021.

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa
ovat Tero Hinkkanen ja Vesa Koivusaari. Pöytäkirjan tarkastusajankohta- ja
paikka sovitaan kokouksessa.
Esitys

Valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Tero Hinkkanen
ja Vesa Koivusaari. Sovitaan, että sihteeri lähettää sähköpostitse kokouksen
pöytäkirjan tarkastettavaksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille
10.09.2021. Allekirjoitukset pöytäkirjaan otetaan seuraavan kokouksen
alussa.

Päätös

Valittiin Tero Hinkkanen ja Vesa Koivusaari pöytäkirjantarkastajiksi, jotka
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Sovittiin, että sihteeri lähettää
sähköpostitse kokouksen pöytäkirjan tarkastettavaksi puheenjohtajalle ja
pöytäkirjantarkastajille 10.09.2021. Allekirjoitukset pöytäkirjaan otetaan
seuraavan kokouksen alussa.
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Kokouksen työjärjestys

Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
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§ 49

Elimäen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat 2022-2024

Diaarinumero

DKOU/150/02.00.01/2021

Valmistelija

Kirsi Hämäläinen

Esittelijä

Kirsi Hämäläinen

Seurakuntaneuvosto on vastaanottanut kokoukseensa 4/2021, §27 ohjeet
talousarvion laadintaohjeista suunnitelmakaudelle 2022-2024.
Yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakuntayhtymän talousarvio
sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa
(KJ 15.3). Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja
taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman
ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio
sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset
tehtävien hoitamiseen turvataan. (KJ 15.2)
Käyttötalousosan sitovuus yhteiselle kirkkoneuvostolle on ollut
seurakuntaneuvostoilla ja yhtymän pääluokilla vastuukate. Vastuukate on
(ulkoinen + sisäinen) toimintakate, josta on vähennetty sisäisinä erinä
veloitetut käyttöosuusvuokrat.
Elimäen seurakunnan vastuukate vuosille 2022 -2024 on
2022

2023

2024

692 600

687 700

677 900

Vastuukate perustuu jäsenmäärään, joka on 5 766.
Seurakunnan tavoitteena on tulevana vuonna Avoin piha eli tavoittava
toiminta sekä Parempi suunnittelu. Ne liittyvät seurakuntayhtymän tavoitteisiin
matalan kynnyksen toiminnasta sekä suunnitelmallisuudesta sekä toiminnan
että henkilöstöresurssien osalta.
Työalat ovat antaneet toimintasuunnitelmansa, jotka ovat liitteenä.
Talousarviossa noudatetaan vastuukatteen sisällä liitteenä olevaa kehystä
(LIITE). Taloussuunnitelma jaetaan kokouksessa.
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Esitys

Seurakuntaneuvosto käsittelee toimintasuunnitelmat ja talousarvioesityksen ja
lähettää ne yhteiselle kirkkoneuvostolle valmisteluja varten.

Päätös

Seurakuntaneuvosto käsitteli toimintasuunnitelmat ja talousarvioesityksen ja
lähettää ne yhteiselle kirkkoneuvostolle valmisteluja varten.
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Elimäen seurakunnan musiikkityö 2022-2024
Toiminta-ajatus
Kaikilla seurakuntalaisilla on mahdollisuus osallistua kristillisen sanoman eteenpä in viemiseen
musiikin keinoin.
Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit
Toimimme Elimä en ja Korian keskuksissa, sekä kylissä . Tä rkeimpiä
yhteistyö kumppaneitamme ovat Elimä en mieslaulajat, Elsat ja Eemelit ja seurakunnan alueella
olevat koulut.
Strategian mukaiset painopisteet, joihin talousarviovuonna panostetaan, toteutustavat
sekä tavoitetasot ja mittarit, joilla onnistumista mitataan
Painopisteet/tavoitteet 2022
Lä snä olo sosiaalisessa mediassa
Vapaaehtoisten muusikoiden
aktivointi jumalanpalveluksissa
ja muissa tilaisuuksissa.
Suunnitelmallisuus
Laulutilaisuuksien lisä ä minen

Mitä teemme? = toimenpiteet
painopisteen toteuttamiseksi
Laadimme
sisä llö ntuottosuunnitelman.
Etsitä ä n hyvissä ajoin
vapaaehtoisia
jumalanpalvelussuunnitelman
pohjalta.
Laadimme musiikkityö n
vuosikellon.
Laulutilaisuus kerran kuussa
keskuksissa tai kylillä .

Tavoitetaso ja mittarit
Mittarina
seuraajat/katsojat
2 kertaa kuukaudessa
jumalanpalveluksessa
mukana vapaaehtoisia
Tavoitteena vuosikellon
kä ytö ssä olo
Mittarina
osallistujamä ä rä t ja
sanallinen palaute

Olennaiset painopistemuutokset vuosina 2023-2024
Ei olennaisia painopistemuutoksia vuosina 2023-2024.
Nykyiset voimavarat (henkilöstömäärä, toimitilat)
Kaksi kanttoria, Ville Perkkiö (työ alavastaava, 100% virka, osittainen hoitovapaa 31.5. asti,
jolloin työ aika 80%) ja Juha Nurmi (60% virka). Joulu- ja kesä lomakaudella 60%:n viran
työ aikavelvoite muutetaan tilapäisesti 100%:n työ aikaan. Musiikkiryhmiä Elimä en
kirkkokuoro, Keskenerä iset-kuoro, Helmi-lauluyhtye (Mirjam Jokiranta vetää ), Avoin muskari
perhekerhojen yhteydessä (Henna Nieminen vetä ä ). Toimitilat Elimä en seurakuntakeskuksen
tilat, Elimä en kirkko, Korian kirkko ja sen yhteydessä olevat tilat.
Tarve voimavarojen muutoksiin suunnitelmakaudella 2022-2023
Ei tiedossa olevia tarpeita voimavarojen muutoksiin vuosina 2022-2023.
Luettelo myönnettävistä avustuksista talousarviovuonna
Elimä en kirkkokuoro 2000 euroa.
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Elimäen seurakunnan varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma 2022
Toiminta-ajatus/Ydintehtävä
Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena kristinuskosta kertominen sekä lapsen
kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja uskon tukeminen, pohjana kaste- ja
lähetyskäsky sekä lasten evankeliumi.
Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit
Alueellamme on lapsiperheitä useita satoja, joista suurin osa Korialla. Kuitenkin
kävijämäärät toiminnassamme ovat vähentyneet. Yhteistyökumppaneita ovat Kouvolan
kaupunki, Kymsote/perhekeskus, seurakuntayhtymän muut varhaiskasvattajat, MLL ja
muut kristilliset yhdistykset.
Strategian mukaiset painopisteet, joihin 3-vuotisella suunnittelukaudella 2022-2024
panostetaan
Valitun kohderyhmän tavoittaminen sekä kokeileva työkulttuuri, uudet projektit,
yhteisöllisyyden vahvistaminen
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet, toteutustavat sekä tavoitetasot ja mittarit, joilla
onnistumista mitataan
Tavoite Mitä teemme? = toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi Tavoitetaso ja mittarit
Pop-up tapahtumat Järjestämme erilaisia pop-up tapahtumia, esim. perheille suunnattuja
pihapeli- ja askarteluiltoja Tapahtumien järjestäminen niin Elimäellä kuin Korialla,
tapahtumien määrä, kävijämäärät
Yhteisöllisyyden
vahvistaminen Tiiviimpi yhteistyö mm. paikallisen perhekeskuksen kanssa, reagoiminen
saatuun palautteeseen, esim. päiväkerhoaikojen muokkaaminen Mitä
verkostoyhteistyöstä tuloksena, suullinen/kirjallinen palaute, uusien perheiden saaminen
mukaan toimintaan
Olennaiset painopistemuutokset vuosina 2023-2024
Yhteistyö muiden seurakuntien kanssa. Päiväkerhojen jatkuvuus vaakalaudalla lasten
vähyyden vuoksi, joten toiminnan painottuminen enemmän koko perheen
lyhyempikestoiseen toimintaan.
Nykyiset voimavarat (henkilöstömäärä, toimitilat)
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Varhaiskasvatuksen työntekijöinä on tällä hetkellä kaksi vakituista lastenohjaajaa, joista
toinen toimii myös pyhäkoulusihteerinä. Kasvatuksen tiimissä myös vs.
seurakuntapastori Hannu Kähärä, lastenohjaajien lähiesihenkilönä kirkkoherra Kirsi
Hämäläinen.
Toimitiloina varhaiskasvatus käyttää Elimäen seurakuntakeskuksen päiväkerhotilaa,
saleja ja liikuntatilaa. Korian kirkolla on käytössä pääsääntöisesti päiväkerhotila ja
seurakuntasali.
Tarve voimavarojen muutoksiin suunnitelmakaudella
Lastenohjaajien ”toimistotyö”piste Korialle, Korian kirkon eteinen sekä Koria -salin
muutos perheystävällisemmäksi (kaikumisen takia vuorovaikutus haastavaa, kalusteiden
liikuteltavuus).
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Aikuistyö Elimäki
Toiminta-ajatus/Ydintehtävä
Aikuistyö n kautta kutsutaan seurakuntalaisia vahvistumaan seurakuntayhteydessä .
Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit
Kylä t, kirkonkylä ja Korian alue. Kristilliset jä rjestö t, Hedelmä puu vapaaehtoiset
Strategian mukaiset painopisteet, joihin 3-vuotisella suunnittelukaudella 2022-2024
panostetaan
ELÄ MÄ Ä KYLILLE
HYVÄ SUUNNITTELU
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet, toteutustavat sekä tavoitetasot ja mittarit, joilla
onnistumista mitataan
[Ä lä numeroi mitä ä n, jottei suunnitelmien yhdistely sekoita tauluja.]
Tavoite
Mitä teemme? = toimenpiteet
Tavoitetaso ja mittarit
tavoitteen toteuttamiseksi
Elä mä ä kylille
verkostoituminen tietyillä kylillä
uuden toimintatavan lö ytä miseksi
kinkereiden jatkuminen
ulkoilmajuttujen kautta
Pioneeripuisto, pihat, Mustila jne
kutsuviksi tilaisuuksiksi esim
musiikin avulla
Hyvä suunnittelu

Jä senyyden vahvistaminen

Pienryhmien vetä jien yhteistyö n
lisä äminen

suunnitelmallinen
raaamattu ja
rukouselä mä n
vahvistaminen

Jokin erilainen tapahtuma Korialle

Nä kyvyyttä Korialla,
kyselyt, palautteet
viesti, tavoittaako
miten saadaan palautetta
ja odotuksia, tavoittavuus,
uuet mukaantulijat

Kolmekymppiset
50 vuotta -ripiltä , kahvit

miesten pä ivä , yhteistyö ssä
naisten pä ivä t

Retket

Eri tyyppisiä kesä retkiä
Seurakuntaretki
Lapin retki

Kuinka jä rjestä minen
verkoston kanssa sujuu,
kokemuksen arviointi,
kontaktit ja jatkuvuus sen
jä lkeen
kaikille mahdollisuus
saavuttavuus
oppia uutta , kokemukset
yhteistyö n syveneminen,
uusia mukaan
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Olennaiset painopistemuutokset vuosina 2023-2024

Nykyiset voimavarat (henkilöstömäärä, toimitilat)
Papit ja kanttorit, khran osuus, diakonin osuus, seurakunnan tilat, kylien seuratilat ym.

Tarve voimavarojen muutoksiin suunnitelmakaudella

Luettelo myönnettävistä avustuksista talousarviovuonna
Raamattupiirejä 3 (4)
Rukouspiirit (2)
Sanasolina
avustaa srk työ ssä
Porinat
Turinat katkoilla
Hedelmä puu illat (jp illat )
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Jumalanpalveluselämä
Toiminta-ajatus/Ydintehtävä
Jumalanpalvelus on toimintamme ydin, joka kokoaa, varustaa ja lähettä ä .
Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit
Kirkot Elimäellä ja Korialla, Hedelmä puu vapaaehtoiset ja musiikkialan verkostot.
Strategian mukaiset painopisteet, joihin 3-vuotisella suunnittelukaudella 2022-2024
panostetaan
Ajatus avoimuudesta ja lä hestyttä vyydestä – ulkoilmakirkot, yhteistyö kumppanit
Seurakuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet - jp:n valmisteluryhmä t, palaute
Monimuotoinen ja laadukas messu - hyvä suunnittelu ja yhteistyö
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet, toteutustavat sekä tavoitetasot ja mittarit, joilla
onnistumista mitataan
[Ä lä numeroi mitä ä n, jottei suunnitelmien yhdistely sekoita tauluja.]
Tavoite
Mitä teemme? = toimenpiteet
Tavoitetaso ja mittarit
tavoitteen toteuttamiseksi
Monimuotoinen ja laadukas
Jp suunnitelman muokkaaminen
Toteutumisen ja prosessin
messu
resursseja parhaiten vastaavaksi
arviointi ja palaute
Monipuolisuudessa
suunnitelmallisuus > viestintä
Vaikuttamismahdollisuus

Jatketaan Syvemmä lle messuun iltoja
3 x vuodessa, yhteinen jakaminen ja
suunnittelu Hedelmä puu porukalla

Avoimuus – piha ajatus

Ulkoilmakirkot piha-alueilla,
puistoissa ja muilla hyvillä alueilla
Striimaus ja some

Saadaanko uusia
kä vijä ryhmiä, miten jp
nä kyy ympä ristö ssä
Vahvistaa sitoutumista
rohkaista uusia
vapaaehtoistehtä viin
ennakointi paremmaksi
Tavoitetaan uusia
kuulijoita, tehdä ä n
yhteistyö tä muiden
toimijoiden kanssa
Parempi toimivuus
kaluston kanssa,
hankinnat
vapaaehtoisten tuki ja
koulutus

Olennaiset painopistemuutokset vuosina 2023-2024
Ei ole
Nykyiset voimavarat (henkilöstömäärä, toimitilat)
2 pappia 100%
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1 pappi 50%
1 Kanttori 80% ( hoitovapaa, Ville Perkkiö 10.6.2022 asti)
1 Kanttori 60% (Juha Nurmi)
1 Kanttori 10% (Henna Nieminen )
Tarve voimavarojen muutoksiin suunnitelmakaudella
Yhteistyö seurakuntien kanttoreiden/pappien kanssa

Luettelo myönnettävistä avustuksista talousarviovuonna
-
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Lähetystyö toimintasuunnitelma 2022 (2023–2024) Elimäki

Toiminta-ajatus
Jeesuksen antaman lähetyskä skyn toteuttaminen nykypä ivä ä n soveltuvilla tavoilla.
Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit
Kirkonkylä n ja Korian taajamat sekä kylä t.
Yhteistyö kumppaneina lähetystyö ssä ovat lä hetysjä rjestö t, hiippakunnan kansainvä lisen työ n
sihteeri, hiippakunnan ja yhtymä n muut lä hetyskollegat sekä paikalliset yrittä jä t ja toimijat.

Strategian mukaiset painopisteet, joihin 3-vuotisella suunnittelukaudella 2022–2024
panostetaan
Rohkaisu, vuorovaikutus, yhteinen vastuu
talousarviovuoden 2022 tavoitteet, toteutustavat sekä tavoitetasot ja mittarit, joilla
onnistumista mitataan
Tavoite

Mitä teemme? = toimenpiteet
tavoitteen toteuttamiseksi

Tavoitetaso ja mittarit

Tuetaan lä hetyspiirien
toimintaa

Työ ntekijä t sopivat
kä yntivuoroista lä hetyspiireissä .
Suunnitellaan lä hetyspiireille
yhteinen vuosikello. Jä rjestetä ä n
mahdollisuuksia osallistua
koulutus/virkistystapahtumiin.
Sovitaan lä hettien kanssa
yhteisistä tapahtumista.

T: Työ ntekijä n vierailu 1
x/kausi. Vuosikello on
laadittu.
M: Toteutuneiden
tapahtumien mä ä rä . Saatu
palaute.
T: Lä hetin vierailu 1 x
/vuosi sekä 1 x esim.
Teams- lä hetyspiirissä .
M: Toteutuneiden
tapahtumien (live ja netti)
mä ä rä ja niistä saatu
palaute.
T: Vä hintä ä n yksi
tietoisku kuukaudessa.
Lö ydetä ä n uusia
toimijoita.
M: Toteutuneiden
tapahtumien (live/netti)
mä ä rä ja niistä saatu
palaute. Uusien
toimijoiden ja
yhteistyö kumppanien
mä ä rä .

Pidetä ä n yhteyttä
lä hetteihin

Viestitä ä n seurakunnan ja
lä hetysjä rjestö jen
ajankohtaisista
kuulumisista tavoitteena
innostaa ja herä ttä ä halua
osallistua.

Poimitaan ilmestyvistä
materiaaleista vinkkejä
lä hetyspiireille sekä tietoiskuihin
(FB ja YouTube). Jatketaan
uusien hedelmien kerä ä mistä
Hedelmä puuhun (uusia
toimijoita ja tukijoita). Tarjotaan
talkoolaisille virkistystä .
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Etsiä uusia ja toimivia
tapoja tukea lä hetystyö tä

Kirkkoherra jatkaa selvittelyä .
Kokeillaan uusia tapoja ja
kouluttaudutaan laitteiden
kä yttö ö n.

T: Kokeilemme kahta
lahjoituslaitetta
M: Tehdyt kokeilut,
jä rjestetyt koulutukset,
kerä tty kä yttö palaute.

Olennaiset painopistemuutokset vuosina 2023-2024
Ei tiedossa
Nykyiset voimavarat (henkilöstömäärä, toimitilat)
Kirkkoherra lähetyspappina, diakoniatekijä 20 % työ panoksella, seurakuntasihteeri (tiedotus,
tilitykset).
Lähetystyö n vastuuryhmä
Yhteisistä tiloista etenkin seurakuntakeskuksen Kahvipirtissä on seurakuntasalien lisä ksi
vuositasolla paljon lä hetystyö n toimintaa. Jos koronatilanne jatkuu rajoittavana, hyö dynnetä ä n
myö s piha-aluetta ja muita ulkoilumahdollisuuksia. Jalkaudutaan paikkakunnan tapahtumiin.
Yksi lä hetyspiiri toimii Raussilan kylä ssä vuorotellen eri seurakuntalaisten kotona.
Vapaaehtoinen ohjaa kirkonkylä n lä hetyspiirin toimintaa.
Tarve voimavarojen muutoksiin suunnitelmakaudella
Ei tiedossa
Luettelo myönnettävistä avustuksista talousarviovuonna
Suomen Lä hetysseura, Kummikohde San Blasin päivä koti

300 €

Kirkon Ulkomaanapu ry., talousarvioavustus

300 €

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry talousarvioavustus

10 000 €

Suomen Lä hetysseura, talousarvioavustus

5 000 €
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Rippikoulu ja nuorisotyö
Toiminta-ajatus/Ydintehtävä
Kasteopetusta koululaisten ja nuorten parissa
Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit
Kunnan nuorisotyö ja koulut, naapuriseurakuntien kollegat
Strategian mukaiset painopisteet, joihin 3-vuotisella suunnittelukaudella 2022-2024
panostetaan
Kasvun polku
Perheiden tavoittaminen
Nuoren paras
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet, toteutustavat sekä tavoitetasot ja mittarit, joilla
onnistumista mitataan
[Ä lä numeroi mitä ä n, jottei suunnitelmien yhdistely sekoita tauluja.]
Tavoite
Mitä teemme? = toimenpiteet
Tavoitetaso ja mittarit
tavoitteen toteuttamiseksi
Kasvun polku
Jatkuvuus ja seurakuntayhteys
Nä kyykö kasvatuksen
vahvistuvat .
toiminta
Kouluyhteistyö
Kouluissa pitää jatkaa samaa
Miten näkyy
kä ytä ntö ä , mitä on toteutettu
työ ntekijö iden
rippikoulun kä ytä nnö issä .
tehtä vä kuvassa ja tuloksia
Työ ntekijö iden olisi hyvä nä kyä
koulumaailmassa.
Korialla nä kyvyys
Paine Korialle on kova, joka näkyy
kä vijä mä ä rien vähyytenä .
Tulevaisuudessa pä ä paino pitäisi olla
Korian suunnalla
Rippikoulut
Rippikoulutyö ssä mukana pappi,
Työ pari ajattelun
nuorisotyö ntekijä . Päivä rippikoulu
konkreettinen lisä äminen
on alkanut vetämä ä n nuoria
enenevissä mää rin.
Rippikouluun tullaan mielellä ä n.
Rippikoulussa pitä isi pitää kiinni siitä
toimintamallista, että kannattaa
Tutustuminen omaan
kierrä ttä ä paljon työ ntekijö itä , jotta
seurakuntaan
kaikki työ alat nä kyisivä t mukana
kokonaisvaltaisesti
tä ssä nykykirkon keskeisemmä ssä
toiminnassa.

Olennaiset painopistemuutokset vuosina 2023-2024
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Nykyiset voimavarat (henkilöstömäärä, toimitilat)
1 nuorisotyö nohjaaja
Tarve voimavarojen muutoksiin suunnitelmakaudella
hanke Anjalankosken seurakunnan kanssa että olisi 40% virantä yttö 2 vuoden ajan
varhaisnuorten 8 alakoulut, kerhot, kehronohjaajat ja varkkaleirit )

Luettelo myönnettävistä avustuksista talousarviovuonna
Partiolaisille 400+400.
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30.08.2021

Elimäen vastuukateyhteenveto

TP
2018

TP
2019

TP
2020

TA
2021

Muutos Muutos
tp2020- ta2021ta2022 ta2022

TAE
2022

Vastuukate
Seurakuntaneuvosto
Muut yleishallinnolliset
Jumalanpalveluselä mä
Hautaansiunaaminen
Muut kirkolliset toim.
Aikuistyö
Muut yleiset srk.til.
Tiedotus
Musiikki
Varhaiskasvatus
Varhaisnuoriso
Partio
Rippikoulu
Nuorisotyö
Diakonia
Sielunhoito
Lä hetys
Kansainvä l. toiminta
Muu srk.työ

712 042 722 446 641 994 701 400 692 600
7 382
9 823
7 074
6 910
6 910
38 309
28 763
31 039
33 940
37 070
70 047
73 188
68 176
66 430
68 380
38 230
37 162
36 825
34 260
35 340
28 713
28 541
28 087
28 190
29 280
13 400
14 331
16 803
15 830
15 940
20 164
24 895
24 793
23 960
24 370
13 485
27 431
18 597
12 890
12 890
49 631
46 752
45 706
50 540
46 680
108 356 103 729
84 011 102 580
91 660
35 243
52 595
43 887
42 860
44 840
62
564
800
500
500
69 061
67 400
54 147
64 640
63 890
41 479
41 586
37 177
44 460
51 120
86 630
85 527
79 545
92 960
93 790
27 319
26 746
26 868
27 100
27 390
57 155
49 373
34 129
37 440
37 560
362
364
300
300
300
7 014
3 674
4 030
15 610
4 690

Ykn:n Elimäelle myöntämä kate

712 042

722 447

641 994

0

1

0

Erottaa (jos negat. => työ alojen nettomenot
liian suuret)

701 400 692 600
0

-17,7 %

0,0 %

27,6 %

16,4 %

7,9 %

-1,3 %

687 700

677 900

0

0

-1,3 %
0,0 %

19,4 %

9,2 %

0,3 %

2,9 %

-4,0 %

3,2 %

2,6 %

4,2 %

11,2 %

-5,1 %

-2,1 %

-1,7 %

-53,0 %

-30,7 %

-0,2 %

2,1 %

-11,6 %

9,1 %

-14,7 %

2,2 %

-11,4 %

-37,5 %

-5,2 %

18,0 %

22,9 %

37,5 %

9,7 %

17,9 %

2,4 %

1,9 %

-23,9 %

10,1 %

0

548 931
712 042
77,1 %
file:///D:/twebdata_tuotanto/tmp/1782286415382001.XLSX
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SU
2024

687 700 677 900
6 910
6 910
37 420
37 780
68 010
68 590
35 180
35 510
28 820
29 090
16 000
16 070
24 590
24 820
12 890
12 890
47 040
47 410
92 290
93 110
39 990
31 960
500
500
63 460
63 840
51 290
43 460
94 530
95 270
27 670
27 920
36 120
37 780
300
300
4 690
4 690

7,9 %
-2,3 %

Vastuukatteet pä ivittyvä t ylle talousarvion kustannuspaikkakohtaisista valmistelutaulukoista.
Erotusten tulee olla nolla viimeistään srk.neuvoston syyskuun kokouksen jälkeen.
Yhteisvastuukerä yksen ja lä hetyksen nimikkotyö n kustannuspaikoille ei kirjata verovaroin katettavia kuluja,
joten niiden vastuukatteiden tulee olla nolla eikä niitä ole otettu tä hä n yhteenvetoon.

Henkilö stö kulut
Vastuukate
Hlö stö /vastuukate %

SU
2023

17

Tulosyksikkö
1021010010
1021080000
1022010000
1022020000
1022030000
1022040000
1022050000
1022100000
1022200000
1022310000
1022320000
1022330000
1022340000
1022350000
1022360000
1022380000
1022410000
1022550000
1022600000
1022700000
1022900000

EKI Srk.neuvosto
EKI Muu yleishall
EKI Jumalanpalvelus
EKI Hautaansiunaam
EKI Muut kirk. toim
EKI Aikuistyö
EKI Muut srk.tilais
EKI Tiedotus
EKI Musiikki
EKI Varhaiskasvatus
EKI Pyhäkoulu
EKI Varhaisnuoriso
EKI Partio
EKI Rippikoulu
EKI Nuorisotyö
EKI Perhetyö
EKI Diakonia
EKI Sielunhoito
EKI Lähetys
EKI Kans.väl. toim
EKI Muu srk.työ

TOT
2018

TOT
2019

7 382
38 309
70 047
38 230
28 713
13 400
20 164
13 485
49 631
89 019
7 080
35 243
62
69 061
41 479
12 258
86 630
27 319
57 155
362
7 014
712 042

9 823
28 763
73 188
37 162
28 541
14 331
24 895
27 431
46 752
83 816
7 805
52 595
564
67 400
41 587
12 108
85 527
26 746
49 373
364
3 674
722 447

TOT
2020

TA
2021

7 074
31 039
68 176
36 825
28 087
16 803
24 793
18 597
45 706
84 011

6 910
33 940
66 430
34 260
28 190
15 830
23 960
12 890
50 540
102 580

43 887
800
54 147
37 177

42 860
500
64 640
44 460

79 545
26 868
34 129
300
4 030
641 994

92 960
27 100
37 440
300
15 610
701 400
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Elimäen seurakunta diakonia 2022–2024
Toiminta-ajatus
Edistetä ä n kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisenrakkauden toteutumista palvelun ja
julistuksen keinoin auttaen erityisesti niitä, joiden hä tä on suurin ja joita ei muulla tavoin
auteta.
Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit
Elimäen ja Korian taajamat sekä kylä t.
Seurakunnan alueella asuu paljon aktiivisia eläkeläisiä, jotka jaksavat osallistua toimintaan ja
saavat tukea lä hipiiriltää n. Toisaalta on paljon eri-ikä isiä , yksinä isiä asukkaita ja usein heidä n
elä mä ä nsä liittyy myö s pienituloisuus ja muita elä mä nlaatua heikentä viä tekijö itä . Korialla on
toiminnan ja tuen piirissä enemmä n lapsiperheitä kuin kirkonkylä n alueella.
Tä rkeimmä t yhteistyö kumppanit ovat seurakuntayhtymä n kollegat, KymSoten työ ntekijä t,
kolmannen sektorin toimijat sekä muut kristilliset jä rjestö t.
Strategian mukaiset painopisteet, joihin 3-vuotisella suunnittelukaudella 2022-2024
panostetaan, talousarviovuoden 2022 tavoitteet, toteutustavat sekä tavoitetasot ja
mittarit, joilla onnistumista mitataan
Tavoite

Mitä teemme? = toimenpiteet
tavoitteen toteuttamiseksi

Tavoitetaso ja mittarit

Yksinä isyyden
lievittä minen kaikissa
ikä ryhmissä

Kutsumme mukaan toimintaan ja
tilaisuuksiin. Teemme
kotikä yntejä ja vierailemme
palveluasumisen yksikö issä .

Seurakuntalaisen roolin
vahvistaminen ja
laajentaminen

Jä rjestetä ä n tilaisuuksia ja
mahdollisuuksia suunnitella ja
toteuttaa toimintaa.
Huomioidaan
tilankä yttö mahdollisuudet sisä llä
ja ulkona. Toteutetaan
palautekyselyjä .

Lasten ja nuorten
tukeminen diakonisen
perhetyö n keinoin

Etsitä ä n uusia
yhteistyö kumppaneita. Vuoden
2022 YV-kerä yksestä saadulla
tuotolla jä rjestetä ä n perheille
toimintaa.

T: Ihmiset kokevat
tulleensa kohdatuiksi ja
heidä n yksinä isyytensä
on lievittynyt.
M: Kohtaamisten mä ä rä ja
laatu, saatu palaute ja
sitoutuminen toimintaan
T: Kerhoissa
palautekysely 1 krt/kausi.
Hedelmä puuhun saadaan
lisä ä uusia jä seniä
vuosittain.
M: Aktiivisten
seurakuntalaistoimijoiden
mä ä rä . Laadullinen
palaute palautekyselyiden
kautta.
T: jä rjestetä ä n vä hintä ä n
yksi tilaisuus/tapahtuma
M: saatu palaute
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Olennaiset painopistemuutokset vuosina 2022-2024
Ei tiedossa
Nykyiset voimavarat (henkilöstömäärä, toimitilat)
Kaksi diakonian viranhaltijaa. Toisen työ nkuvaan kuuluu 20 % lä hetystyö tä ja toisen
työ nkuvaan kuuluu perhetyö tä Korialla. Diakoniatyö stä vastaava pappi 50 % työ velvoitteella
vuoden 2022 aikana, vastuullaan myö s seurakuntaneuvoston kokousten valmistelu ja
kokousten sihteerinä toimiminen.
Diakoniatyö n vastuuryhmä ja vapaaehtoiset.
Kaksi diakoniatoimistoa.
Tarve voimavarojen muutoksiin suunnitelmakaudella
Ei tiedossa
Luettelo myönnettävistä avustuksista talousarviovuonna
Diakonia-avustukset budjetin mukaisesti 5000 €.
Yhteisvastuu-kerä ykseen lä hetetyt tuotot riippuen kerä ystuloksesta.
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Elimäen seurakunta , yhteinen toimintasuunnitelma
Ydintehtävä
Elimäen seurakunta tukee ja kutsuu ihmistä elä mää n Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä
Yleiskatsaus
Lapsiperheiden parissa tarvitaan uudenlaista työ otetta. Musiikin alalla toimintaa rikastuttavat
vapaaehtoiset ja yhteistyö kumppanit. Aktiiviset elä kelä iset ovat voimavara diakoniassa, koska
myö s syrjä ytyminen lisä ä ntyy. Edessä on kirkollisvaalivuosi sekä evankelioimistapahtuma.
Kasvatuksessa polkua vauvasta aikuiseksi vahvistetaan.
Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit
Elimäen ja Korian taajamat sekä kylä t haja-asutusalueilla. Yhteistyö koulujen, jä rjestö jen ja
muiden toimijoiden kanssa.
Strategian mukaiset painopisteet, joihin 3-vuotisella suunnittelukaudella 2022-2024
panostetaan
Parempi suunnittelu - työ yhteisö n ja toimjoiden suunnitelmallinen tapahtumatoteutus ja
resurssien varaaminen . Syvenevä ammattitaito muuttuvassa ympä ristö ssä .
Avoimet pihat - ajatus matalasta kynnyksestä ja laajemmasta tavoittavuudesta.
Kokeilukulttuurin vahvistaminen edelleen.
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet, toteutustavat sekä tavoitetasot ja mittarit, joilla
onnistumista mitataan
[Ä lä numeroi mitä ä n, jottei suunnitelmien yhdistely sekoita tauluja.]
Tavoite
Mitä teemme? = toimenpiteet
Tavoitetaso ja mittarit
tavoitteen toteuttamiseksi
Avoimet tilanteet
Elimäen pihatilan kä yttö tarjoilut,
Kokemus
musiikkitilaisuudet, joulun ja
seurakuntayhteydestä ,
pää siä isen polku, levä hdyspaikkana
palaute ja mittarit
kylä lä isille
Diakoninen tavoittavuus
Korian alue perheiden osalta
Korialla kasvaa
pää painotus,
lapsiperheisiin
Parempi suunnittelu
Vuosikello musiikkityö ssä ,
Noudatetaanko annettuja
tapahtumat kylillä musiikki ja
ohjeita ? Syntyykö
diakonia. kasvatuksen uuden tiimin
yhteishenkeä
työ n jä sentyminen.
toteutuksissa?
Palaute ja arviointi
Seurakuntalaisen roolin
Mahdollisuus itse vaikuttaa
Henkilö kohtaisen
vahvistuminen
toimintaan ja toteutukseen
palautteen kysyminen,
Vapaaehtoisten Hedelmä puu n
virkistystilanteiden
kehittä minen
jä rjestä minen
yhteyden kokemus ryhmissä ja pop
Mä ä rä llinen ja
up tilaisuusissa
vaikuttavuuden arviointi
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Olennaiset painopistemuutokset vuosina 2023-2024
Henkilö stö ssä kappalaisen tehtä vä 2022 50%. Ylimä ä räinen nuorisotyö n tehtä vä 40%
( varhaisnuorisotyö ssä kerhot ja varkkaleirit) . Osa-aikainen virkavapaus ja kanttorin sijaisuus
siihen.

Nykyiset voimavarat (henkilöstömäärä, toimitilat)
Kaksi lastenohjaajaa, kaksi diakonia, kolme pappia (kirkkoherra) , 1,5 kanttoria,
nuorisotyö nohjaaja, sihteeri 60% Elimäki ja Koria. Painotusta Korian kirkolle lisä tä ä n
työ tilana.
Tarve voimavarojen muutoksiin suunnitelmakaudella

Luettelo myönnettävistä avustuksista talousarviovuonna
Lä hetystyö 15 000 , kirkkomusiikki 2000, partio 800, KUA 300
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§ 50

vs. nuorisotyönohjaajan irtisanoutuminen

Diaarinumero

DKOU/146/01.01.03/2021

Valmistelija

Kirsi Hämäläinen

Esittelijä

Kirsi Hämäläinen

Vs. nuorisotyönohjaaja Tero Pekkola on 29.6.2021 päivätyllä
irtisanoutumisilmoituksella (LIITE) ilmoittanut irtisanoutuvansa Elimäen
seurakunnan nuorisotyönohjaajan viransijaisuudesta 1.8.2021 lukien.

Esitys

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedokseen Pekkolan irtisanoutumisen
1.8.2021 lukien.

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedokseen Pekkolan irtisanoutumisen 1.8.2021
lukien.

24
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§ 51

Nuorisotyönohjaajan viran täyttö

Diaarinumero

DKOU/148/01.01.01/2021

Valmistelija

Kirsi Hämäläinen

Esittelijä

Kirsi Hämäläinen
Nuorisotyönohjaajan virkaan etsittiin sijaista KirkkoHR hakuilmoituksella,
mutta vain kaksi hakijaa oli, eikä kummallakaan ollut viran pätevyyttä. Hakijat
on haastateltu, mutta kirkkoherra on Tero Pekkolaa kuultuaan päättänyt, että
virka pannaan uudelleen hakuun.
Virka täytetään 100 % 1.10 .2021 lähtien tai sopimuksen mukaan. Virkaan
tulee koeaika 4 kk. Hakijan on esitettävä rikostaustaote (L504/2002) ja
hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista.
Valitaan kaksi neuvoston jäsentä haastatteluryhmään.
Elimäen seurakunnan nuorisotyön virka on haettavana 15.7.- 13.8. 2021.
Hakijoilla on oltava piispainkokouksen päättämä pätevyys virkaan. Virka
täytetään 100 % työvelvoitteella 1.10 .2021 lähtien tai sopimuksen mukaan.
Virkaan tulee koeaika 4 kk. Hakijan on esitettävä rikostaustaote (L504/2002)
ja hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista.
Haastatteluryhmään valitaan kaksi neuvoston jäsentä.
Seurakuntaneuvosto avasi nuorisotyönohjaajan viran hakuun kokouksessa
2.8.2021 Määräaikaan mennessä saapui 5 hakemusta: Sirén, Toikka,
Muhonen Kanninen ja Suokorpi. Nimettiin haastatteluryhmä Silja Heliste,
Pauli Turkia ja kirkkoherra. Kaikki hakijat on haastateltu, kolme kahteen
kertaan.
Haastatteluryhmä antaa yhteenvedon kokouksessa, ja esittää että virkaan
valitaan Pieti Muhonen. Hänellä on vaadittu pätevyys, ja hän on hakijoista
soveliain.

Esitys:

Pieti Muhonen valitaan nuorisotyönohjaajan virkaan 4.10.2021 lähtien
toistaiseksi. Muhosen on esitettävä rikostaustaote (L504/2002) ja
hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista. Muhosen
koeaika on neljä kuukautta. Virkapaikka on Koria.

Päätös:

Pieti Muhonen valittiin nuorisotyönohjaajan virkaan 4.10.2021 lähtien
toistaiseksi. Muhosen on esitettävä rikostaustaote (L504/2002) ja
hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista. Muhosen
koeaika on neljä kuukautta. Virkapaikka on Koria.
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§ 52

Kirkkoherran päätösluettelo

Valmistelija

Kirsi Hämäläinen

Esittelijä

Kirsi Hämäläinen

Kirkkoherran päätösluettelo 6-25 (LIITE) annetaan seurakuntaneuvostolle
tiedoksi.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

.
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Kirkkoherran viranhaltijapäätökset maaliskuu- elokuu 2021 6-25

Elimäki, palvelussuhteeseen ottaminen Henna Nieminen 25/2021
Elimäki, Avustukset Avustuskassi ry 24/2021
Elimäki, palvelussuhteeseen ottaminen Johanna Koskinen 23/2021
Palvelussuhteen hoitaminen, Perkkiö 22/2021
Elimäki, Palkka, palkkiot Mäkelin Onni 21/2021
Elimäki, Palkka, yövalvojien palkkiot Puhjonranta leirit 2021 20/2021
Elimäki, palvelussuhteeseen ottaminen kesätyö Mäkelin 19/2021
Elimäki, ylimääräiseen palvelussuhteeseen ottaminen Pekkola 18/ 2021
Elimäki, Palvelussuhteen hoitaminen Nurmi Juha 17/2021
Elimäki, Palvelussuhteen hoitaminen Juha Nurmi 16/2021
Palvelussuhteen hoitaminen Lohman-Mettälä 15/2021
Palvelussuhteen hoitaminen, Minna Huttunen 14/2021
Elimäki, Palvelussuhteen hoitaminen, lastenohjaaja Mäkelin 13/2021
Elimäki, palvelussuhteeseen ottaminen, C Ihebom 12/2021
Elimäki, Palvelussuhteen hoitaminen, Huttunen 11/2021
Palvelussuhteen hoitaminen Minna Huttunen 10/2021
Elimäki, Avustukset yhdistyksille 2021 9/2021
Palvelussuhteen hoitaminen kesä 2021 Lohman-Mettälä 8/2021
Palvelussuhteen hoitaminen Mettälä-Lohman 7/2021
Palvelussuhteen hoitaminen, kanttori Juha Nurmi 6/2021
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§ 53

Ilmoitusasiat

Vastuuryhmien kokousten muistiot annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle.

Päätösesitys

Vastuuryhmien kokousten muistiot annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle.

Päätös

Vastuuryhmien kokousten muistiot annettiin tiedoksi seurakuntaneuvostolle
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ELIMÄEN SEURAKUNTA
Diakoniatyön vastuuryhmä

MUISTIO 2/2021
26.5.2021

DIAKONIATYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUS
AIKA:

Keskiviikko 26.5.2021 klo 16.00–17.05

PAIKKA:

Elimäen kotiseutumuseon makasiinikahvila

LÄSNÄ:
Kaarina Mäkelä, puheenjohtaja
Ulla -Maija Hannula, jäsen
Anna-Liisa Mikkola, jäsen
Tarja Mustonen, jäsen
Matti Puonti, seurakuntaneuvoston edustaja
Ossi Koivusaari, jäsen
Kaisa Saarinen, jäsen
Helena Puhakka, diakoniatyöntekijä, kokouksen sihteeri
Marja Rintanen, diakoniatyöntekijä
Tuula Ylikangas, kappalainen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Ossi Koivusaari toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleeksi Elimäen kotiseutumuseon
kannatusyhdistyksen tiedottajan ominaisuudessa. Puheenjohtaja Kaarina Mäkelä avasi
kokouksen ja kappalainen Tuula Ylikangas piti alkuhartauden.

2. YHTEISVASTUUKERÄYS 2021
Suunnitellut kevään yhteisvastuutapahtumat (Yv-keräyksen esittely Jumalanpalveluksessa,
yhden päivän keräys S-kaupoilla ja ABC:llä helmikuussa, kahden päivän keräys
toukokuussa samoissa paikoissa kuin edellä sekä munkkien myynti Vappuaattona) on
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toteutettu. Taloustilannekatsauksen mukaan 26.4.2021 mennessä on kerätty rahaa 1012,59
euroa. Tämän jälkeen on tullut tuloja munkkien myynnistä 30.4. sekä lipaskeräyksistä 7–8.5.
Suunniteltuja laulutilaisuuksia ei voida järjestää kesäkuussa, mutta toivotaan, että heinäkuun
tapahtumat toteutuvat. Keskusteltiin Yhteisvastuukeräyksen seurakuntaan jäävän osuuden
käytöstä. Ehdotuksina tulivat esiin esim. ruokakassit, jouluretki ja taksikortit. Pidettiin
tärkeänä huomioida myös heidät, jotka eivät syystä tai toisesta voi osallistua retkille.

3. KEVÄÄN 2021 TOIMINTAA
Uutena auttamisen keinona toteutettiin kappalaisen ideoima Pääsiäisruokailu.
Pääsiäisruokakasseja jaettiin 46 kpl, joista arvioitiin riittäneen ruokaa n. 150 henkilölle.
Askel-lehden pääsiäisnumeroa jaettiin koteihin, palvelutaloihin, kerholaisille sekä osalle
ruokakassien hakijoista. Kappalainen kirjoitti pääsiäiskirjeen, jota jaettiin myös.

Yhteisiä syntymäpäiväjuhlia ei järjestetty. Palvelutaloissa ei vierailtu. Elimäen Puustellissa
järjestettiin pääsiäisajan ehtoollishartaus. Kotikäyntejä tehtiin toiveiden mukaan, samoin
syntymäpäiväkäyntejä. Puheluita soitettiin seurakuntalaisille toiveiden mukaan.
Vapaaehtoisille järjestettiin yksi Teams- tapahtuma 11.5., johon osallistui 19 vapaaehtoista.

Eläkeläisten kerhot kokoontuivat joka toinen viikko viikosta 6 alkaen. Pienryhmä kokoontui
viikosta 5 alkaen joka viikko torstaisin ja ryhmäläiset auttoivat myös ruokajakelussa.

Hävikkiruokaa haettiin joka torstai koulukeskuksesta ja Korian S-marketista n. joka toinen
viikko. Elimäen diakoniatoimistossa oli ruokajakelu torstaisin. Uusia taloudellista tukea
hakeneita asiakkaita kirjattiin v. 2020 10 kpl ja tänä vuonna tähän mennessä 7 kpl.
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4. KESÄN 2021 TOIMINTAA
Varsinaisia diakonian tapahtumia ei ole suunniteltu, eikä esim. retkiä ole suunnitteilla vielä
kesäksi. Kesän alussa jaetaan kesätervehdyskirjettä koteihin ja palvelutaloihin. Kotikäyntejä
jatketaan. Muusta toiminnasta keskusteltiin, mm. tiekirkosta ja jumalanpalveluksista.

5. SYKSYN TOIMINNAN SUUNNITTELUA
Työntekijät kirjoittavat toimintasuunnitelmaa tarkasteltavaksi seuraavaan vastuuryhmän
kokoukseen, mutta sen painopisteistä keskusteltiin. Kohtaamiset ovat tärkeitä ja moni kaipaa
jumalanpalvelukseen. Pihalla voisi järjestää laulutilaisuuksia ja joku niistä voisi olla
museoalueella.

6. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Ossi Koivusaari mainosti Myllykoskella Kulttuuritalo Wanhassa Rautakaupassa esitettävää
Petter Lax – rockoopperaa, joka saa ensi-iltansa heinäkuussa.

7. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava vastuuryhmän kokous on 16.8. klo 17 Korian kirkolla.

8. KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05
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ELIMÄEN SEURAKUNTA
Diakoniatyön vastuuryhmä

MUISTIO 3/2021
16.8.2021

DIAKONIATYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUS
Aika
Paikka

16.8.2021 klo 17.30 (ei kahvitarjoilua)
Korian kirkko, Koria-sali

LÄSNÄ: Kaisa Saarinen, jäsen
Ullamaija Hannula, jäsen
Ossi Koivusaari, jäsen
Kaarina Mäkelä, puheenjohtaja
Matti Puonti, seurakuntaneuvoston edustaja
Tarja Mustonen, jäsen
Helena Puhakka, diakoniatyöntekijä
Marja Rintanen, diakoniatyöntekijä, kokouksen sihteeri
POISSA: Anna-Liisa Mikkola, jäsen
Tuula Ylikangas, kappalainen, virkavapaalla
KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1.

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja Helena Puhakka ja Marja Rintanen
pitivät alkuhartauden.

2.

PALAUTEKESKUSTELUA KESÄN TOIMINNASTA
Keskusteltiin kesän toiminnasta. Diakoniatyössä tehtiin kotikäynti- ja asiakastyötä
kesän aikana normaalisti. Retkiä ei koronatilanteen takia järjestetty. Heinäkuussa
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi järjestetyt yhteislaulutilaisuudet järjestettiin
suunnitellusti. Yleistä keskustelua käytiin siitä, että kesän aikana pystyttiin
järjestämään metsäkirkko Mustilassa sekä luontokirkko museoalueen Makasiinissa,
näistä koettiin paljon iloa. Myös tiekirkko koettiin hyvänä asiana, samoin iltatorit
kirkonkylällä.

3.

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN SEURAKUNTAAN JÄÄVÄN OSUUDEN
KÄYTTÖ
Yhteisvastuukeräyksen saldo on tällä hetkellä 3800, 21 euroa. Seurakuntaan jäävän
osuuden määrä tulee olemaan noin 800 euroa. Keskusteltiin tämän summan käytöstä.
Yhteisvastuukeräyksellä haluttiin tänä vuonna tukea ikäihmisiä taloudellisessa
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ahdingossa. Keskusteltiin, että kartoitamme Elimäki-kodin sekä Elimäen ja Korian
Puustellien asukkaiden taloudellista tilannetta hoitajien kautta ja tuemme S-ryhmän
lahjakorteilla eniten avun tarpeessa olevia asumisyksiköiden asukkaita. Lisäksi
kartoitamme mahdollisuutta ostaa osalla summasta kampaamopalveluita sitä
tarvitseville ikäihmisille. Molempia ehdotuksia pidettiin hyvinä ja käytännön
selvittelytyötä jatketaan niin, että summa saadaan käytettyä tämän vuoden 2021
loppuun mennessä.
4.

VUODEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMA
Käytiin läpi vuoden 2022 toimintasuunnitelma. Keskusteltiin, että kolme tavoitetta
on hyvä määrä, sillä koronatilanteen takia osa vuoden 2021 tavoitteista on
ajankohtaisia myös tulevana vuonna. Uutena tavoitteena on löytää uusia
yhteistyökumppaneita ensi vuoden Yhteisvastuukeräyksen kohteen mukaan.
Keräyksellä tuetaan ensi vuonna lapsia ja nuoria, joten keskustelimme siitä, että
tavoitteena on järjestää yksi tapahtuma, mikä tukee lapsia ja nuoria esimerkiksi
yhteistyössä lastenohjaajien kanssa. Tämä tavoite tulee tarkentumaan, kun ensi
vuoden keräyksestä on enemmän tietoa saatavilla. Lasten ja nuorten tukemista eri
keinoin pidettiin tärkeänä asiana.
Toimintasuunnitelmassa lukevaa kohtaa diakonisen perhetyön keinot tarkennetaan
niin, että käy ilmi, millä keinoin lapsia ja nuoria autetaan.

5.

TIETOA SYKSYN TOIMINNASTA JA KESKUSTELUA
Syksyn ryhmät, esimerkiksi eläkeläisten ryhmät ja maanpuolustusryhmä
käynnistyvät koronarajoitukset huomioon ottaen. EU- ruokaa on tilattu nyt syksylle
yhteistyössä paikallisen helluntaiseurakunnan kanssa. Koululta saatavan
hävikkiruuan jakelu kirkonkylällä jatkuu, Korialla selvitetään mahdollisuus
hävikkiruuan saamisesta Korian alakoulusta. Hävikkiruuan haku Korian SMarketilta jatkuu.

6.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

7.

SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään Elimäen seurakuntakeskuksella ma 8.11. klo 17.00.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15 ja antoi virren 600 lukuehdotukseksi
jokaiselle. Virren sanat sopivat hyvin korona-aikaan.
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MUISTIO
Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmän kokous
Aika: keskiviikko 18.8.2021 klo 16
Paikka: Elimäen seurakuntakeskuksen Kulmakamari
Paikallaolijat: Kirkkoherra Kirsi Hämäläinen (jumalanpalvelustyön vastaava), Kanttori Ville Perkkiö
(musiikkityön vastaava, kokouksen puheenjohtaja), Juha Nurmi (kanttori, sihteeri),
(seurakuntaneuvoston edustaja), Lauri Pönni, Ilkka Tirkkonen, Mirjam Jokiranta, Helena Lehtola ja
Kirsi Partanen. Mirva Lehtinen osallistui nettiyhteyden välityksellä.
Poissa: Vesa Suokas

1. Ville Perkkiö avasi kokouksen klo 16.
2. Ville Perkkiö esitteli musiikkityön toimintasuunnitelman vuosille 2022-2024.
3. Käytiin keskustelua musiikkityön toimintasuunnitelmasta.
a. Tehtiin muokkauksia suunnitelmaan
b. Laulutilaisuudet: sekä keskuksissa että kylillä mahdollisuuksien mukaan.
Yhteyshenkilöinä voi käyttää kinkereillä määriteltyjä kylien yhteyshenkilöitä.
Kyläyhdistyksiin voisi myös olla yhteydessä. Kylätaloja voisi mahdollisesti käyttää
kokoontumispaikkoina. Suunnataan tilaisuuksia myös lapsille, ei vain ikäihmisille.
c. Kirkkokuoron 110-vuotisjuhlia vietetään ensi vuonna. Rohkaistaan kirkkokuoroa
juhlimaan monipuolisesti.
d. Tiedotus: Enemmän ennakointia. Esim. lauluilloista voisi tehdä pidemmän aikavälin
kattavan mainoksen. Kylien ilmoitustauluja ja ehkä myös kylien nettisivuja voisi
käyttää hyväksi.
4. Kirsi Hämäläinen esitteli jumalanpalvelustyön toimintasuunnitelman vuosille 2022-2024.
5. Käytiin keskustelua jumalanpalvelustyön toimintasuunnitelmasta.
a. Jumalanpalvelusten striimausta jatketaan. Tutkitaan robottikameroiden käytön
mahdollisuutta. Määritellään, kuka vastaa striimauslaitteistosta. Koulutetaan uusien
laitteiden käyttöön.
b. Kirkkokahveja aletaan järjestää, kun tilanne taas sen sallii. Yksinäiset kirkkokahvilla:
penkki heille, jotka haluavat juttuseuraa – tai penkki heille, joiden kanssa saa tulla
juttelemaan.
c. Seurakunnan kanssa yhteistyössä oleviin musiikkiryhmiin kohdistuvat
esiintymisajankohtien ja -sisältöjen toiveet on syytä esittää ajoissa.
d. Itsenäisyysjuhlaa voisi kehittää kiitollisuuden ja tulevaisuuden juhlaksi.
e. Nuorten bändille toivotaan jatkoa. Esim. iskelmämessussa heille olisi tarvetta.
6. Muita asioita:
a. Keskeneräisistä ja Helmi-lauluryhmästä saa irrotettua muutaman laulajan ryhmiä
yksittäisiin esiintymistarpeisiin.
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7. Kirsi luki raamatunkohdan Päivän tunnussanasta.
8. Ville Perkkiö päätti kokouksen klo 17.05, jonka jälkeen laulettiin virsi 548.

Elimäellä 18.8.2021

Juha Nurmi, sihteeri
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Kasvatuksen vastuuryhmä

KUTSU KASVATUKSEN VASTUURYHMÄN KOKOUKSEEN

Aika: 12.8.2020 klo 16.00
Paikka: Elimäen seurakuntakeskus, pikkusali
Jäsenet: Tero Hinkkanen, Heidi Toivonen, Eija Hannula, Madleena Ollila, Silja Heliste,
Tero Lehtinen, Arja Mäkelin, Marika Lohman-Mettälä
sihteeri: Hannu Kähärä

ESITYSLISTA:
1. Kokouksen avaus
16.06 kokous avattu
2. Paikallaolijat: Tero Hinkkanen, Heidi Toivonen, Eija Hannula, Silja Heliste, Tero
Lehtinen
3. Vuoden 2022 toimintasuunnitelmat ja talousarviot
Varhaisnuorisotyö
Toimintaympäristö. Paljon lapsiperheitä. Kävijämäärät vähentyneet.
Yhteistyökumppaneita on paljon. Tapahtumia perheille. Tavoitteen mittarit
kävijämäärien kautta. Pyritään reagoimaan ihmisten tarpeiden mukaan.
Kutsutaan ihmisiä henkilökohtaisesti mukaan.
Korialla on 7 kerholaista Elimäellä 6. Jatkuvuus on vaakalaudalla. Koronan
vaikuttavuutta ihmisten vähyyteen on vaikeata arvioida.
Uutena juttuna perhekerho muskari 1Krt/vk Koria/Elimäki
Lapsiparkki toimi hyvin Korialla. Tarkoitus on jatkaa tätä kokeilua syksylläkin.
Varhaisnuorisotyö
Vetää todella hyvin lapsia ja nuoria toimintaan. Korialla on resursseja.
Nuorisotyö
Paine Korialle on kova, joka näkyy kävijämäärien vähyytenä. Tulevaisuudessa
pääpaino pitäisi olla Korian suunnalla.
Rippikoulutyö
Kouluissa pitää jatkaa samaa käytäntöä, mitä on toteutettu rippikoulun
käytännöissä. Työntekijöiden olisi hyvä näkyä koulumaailmassa.
Rippikoulutyössä mukana pappi, nuorisotyöntekijä. Päivärippikoulu on alkanut
vetämään nuoria enenevissä määrin.
Rippikouluun tullaan mielellään. Rippikoulussa pitäisi pitää kiinni siitä
toimintamallista, että kannattaa kierrättää paljon työntekijöitä, jotta kaikki
työalatseurakuntayhtymä
näkyisivät mukana
tässä
nykykirkon keskeisemmässä
toiminnassa.
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Kasvatuksen vastuuryhmä

Talousarviot
Talousarviot ovat hyvässä linjassa.
Tulevaisuudessa pitää pärjätä pienemmällä rahalla. Toimintaa pitää
tulevaisuudessa priorisoida entistä tarkemmin.
Muuta asiaa: Korian kirkon toimintapäivä 21.9. 17.00-18.30. Kaikki mukaan
toimimaan. Apukäsiä tarvitaan eri pisteille. Suunnittelupalaveri mahdollinen
tai sitten vaan työntekijät suunnittelevat ja infoavat toiminnasta ja jakavat
tehtäviä eri pisteiden toimintaan. Isosia saattaisi kannattaa pyytää mukaan
tapahtumaan.
4. Seuraava kokous
20.1.2022 klo 16-18 Korian kirkolle.
5. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.05.
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Lähetystyön ja aikuistyön vastuuryhmän kokous 25.8.2021

Läsnä Pauli Turkia, Pirjo-Liisa Ikonen, Leila Nurmiranta
Kirsi Hämäläinen ja Helena Puhakka
poissa Helin ja Mallat

Asiat:

Lähetyksen toimintasuunnitelma 2022-2024
hyväksyttiin suunnitelma ja talousarvio. Lähetysseuran kanssa ei nyt solmita toista nimikkolähetti
sopimusta

Aikuistyön toimintasuunnitelma 2022-2024
Hyväksyttiin suunnitelma ja talousarvio.

Ajankohtaiset asiat
Keskusteltiin tiekirkosta, josta hyvä palaute tänä vuonna.
Mietittiin pestoomarkkinoiden ja lähiruokamessujen toteutusta.
keskusteliin jouluvaelluksesta ja heräsi ajatus, jos vaellus onkin seurakuntakeskuksessa
muutettiin keskiviikkokahvion aloitusta niin että siinä ei vielä lauluhetken kohdalla ole tarjoilua.

Kirsi Hämäläinen
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§ 54

Muut asiat

Muita asioita ei ollut.
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§ 55

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34 , todeten, että
oikaisuvaatimusohjeet ovat kokouksen viimeisessä pykälässä.

Allekirjoitukset

Matti Puonti
Kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Tuula Ylikangas
Kappalainen, kokouksen sihteeri

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.

Elimäki

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 13.09.-27.9.2021 Elimäen seurakunnan
seurakuntatoimistossa, Vanhamaantie 15.
Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on ilmoitettu kuulutuksella 30.8. – 27.9.2021
seurakunnan ilmoitustaululla.

Kirsi Hämäläinen
kirkkoherra

Pöytäkirja
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§ 56

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

1. Muutoksenhakukiellot
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan
hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 48, 49,50, 52, 53,54, 55

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 51

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka
alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä
oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka
on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran
toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee
toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.

Pöytäkirja
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5. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun
toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2
momentti).
6. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

2. Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Elimäen seurakuntaneuvosto
Käyntiosoite: Seurakuntatoimisto, Mettäläntie 3, 47200 Elimäki
Postiosoite: Seurakuntatoimisto, Mettäläntie 3, 47200 Elimäki
Sähköposti: elimaki@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: Pykälä 51 oikeutettu 14 pv valitukseen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
–

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

–

tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
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–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3. Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, käynti Puistokadun puolelta, 70100 Kuopio
Postiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, 50101 Mikkeli
Postiosoite: PL 122, 50101 Mikkeli
Sähköposti: mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
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Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

4. Valituksen sisältö ja liitteet, valitusasiakirjojen toimittaminen ja
oikeudenkäyntimaksu
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
–

valittajan nimi ja yhteystiedot

–

postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää

–

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä

–

päätös, johon haetaan muutosta

–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–

vaatimusten perustelut

–

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot
on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
–

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

–

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta

–

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.
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Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu,
jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu
hallinto-oikeudessa on 260 €.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

