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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2016
Aika ja paikka

Ke 30.11.2016 klo 17.30 Kirsi Hämäläisen kotona Moisiontie 67, Elimäki,
tarjoilu alkaen klo 17

Läsnä

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

Poissa

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kirkkoherra
sihteeri
jäsen
jäsen
jäsen
kappalainen

Ennen kokousta pidettiin kodin siunaus, rovasti Päivi Sipponen siunasi Kirsi ja Mari Hämäläisen kodin, laulettiin virsi 332
§ 83
KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen puheenjohtaja Matti Puonti avasi kokouksen klo 17.54.
§ 84
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 23.11.2016.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 85
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 ke 7.12.2016. Allekirjoitukset pöytäkirjaan otetaan seuraavan kokouksen alussa.
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Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Anna-Liisa Mikkola ja Asko Nurmiranta. Tarkastuspäiväksi sovittiin ke 7.12.2016.
§ 86
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään täydennetty esityslista työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin täydennetty esityslista työjärjestykseksi, todettiin uudet pykälät §91-§95.
§ 87
ELIMÄEN SEURAKUNTANEUVOSTON JOHTOSÄÄNTÖ
Seurakuntaneuvoston tehtävistä määrätään kirkkolain 11.luvun 9§ , sekä Kirkkojärjestyksen 6. luku 8§, 4. luvun §§ 12-14. Nykyinen Elimäen seurakuntaneuvoston ohjesääntö on
hyväksytty seurakuntaneuvostossa 23.01.2009 ja tuomiokapitulissa 31.03.2009. Esitys johtosäännöksi Elimäen seurakuntaneuvostolle, liite 1
Kirkkoherran päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto hyväksyy uuden johtosäännön. Se tulisi voimaan tuomiokapitulin
vahvistamista seuraavan kuukauden 1. päivänä.
Päätös
Hyväksyttiin Elimäen seurakuntaneuvoston ohjesääntö muutamalla pienellä muutoksella.
§ 88
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
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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
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 2 olevan kolehtisuunnitelman.
Päätös
Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma 30.6. asti parilla muutoksella: 1.1.2017 kolehti kerätään
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa 16 vähemmistökielellä Suomen Pipliaseuran kautta. 23.4.2017 Elimäellä kerätään kolehti Sydänsairaiden auttamiseen esim. lähetystyön kautta kehitysmaissa, Korialla kerätään virallinen kolehti Suomen Pipliaseuralle.
§ 89
VUODEN 2017 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUSPÄIVÄT
Kirkkoherran päätösesitys
Ke 1.2.2017
Ke 8.3.2017
Ke 5.4.2017
Ke 3.5.2017
Päätös
Hyväksyttiin kevään 2017 kokouspäivämäärät.
§ 90
LAPSIASIAVALTUUTETTU
Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja päätöksentekoa punnitaan lasten edun näkökulmasta. Lapsilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia alle 18-vuotiaita.

ELIMÄEN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

7/2016

4(7)

8.12.2016
Tavoitteena on tarkastella päätöksentekoa lapsen ja nuoren näkökulmasta ja pyrkiä löytämään heidän hyvinvointinsa kannalta parhaita ratkaisuja. Lapsivaikutusten arviointi edistää
ja vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Se toimii
myös suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä.
LAVA:n tavoitteena on auttaa seurakuntia ottamaan lapsivaikutusten arvioinnin avulla
huomioon lasten ja nuorten näkökulma sekä päätöksenteossa että toiminnan suunnittelussa.
Se on osa seurakunnan normaalia päätöksentekoprosessia ja kuuluu näin sekä työntekijöille
että luottamushenkilöille.
Useisiin seurakuntiin on nimetty erikseen ns. lapsiasiahenkilöitä, jotka voivat olla apuna
lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous teki toukokuussa 2014 päätöksen lisätä kirkkojärjestykseen säännöksen lapsivaikutusten arvioinnista: KJ 23 § 3
Kirkkojärjestyksen muutoksella halutaan vaikuttaa siihen, että lapsen kokonaisvaltainen
hyvinvointi kirkossa ja yhteiskunnassa paranee.
Tiedustellaan Anna-Liisa Mikkolan, Marke Heijalan ja Madleena Ollilan suostumusta tehtävään.
Kirkkoherran päätösesitys
Elimäen seurakunnan lapsiasiahenkilöitä ovat lapsityönohjaaja Hanna Hänninen ja seurakuntaneuvoston nimeämä henkilö.
Päätös
Elimäen seurakunnan lapsiasiahenkilöitä ovat lapsityönohjaaja Hanna Hänninen ja seurakuntaneuvoston nimeämä seurakuntaneuvoston jäsen Marke Heijala.
§ 91
KIRJAHANKE
Elimäen kirkosta kertova kirja on valmistunut. Kirja on saanut hyvän vastaanoton ja sen
käyttö on monipuolinen myös tulevaisuudessa. Kirja julkaistiin katon tervaustalkoiden talkootyöstä saadun korvauksen avulla.
Kirkon arvokas kulttuuriympäristö esineineen ja hautausmaineen edellyttää jatkotyöskentelyä.
Edla Mäkelä on tehnyt kirjan vapaaehtoistyönä. Kirjan oikeudet ovat Elimäen seurakunnalla sekä kirjan kolmella tekijällä (Edla Mäkelä, Tiia Javanainen, Jani Mäkelä ). Graafikko
Tiia Javanaisen taittotyö on tehty toiminimen kautta. Kirjahanke voisi saada jatkoa, jos
otettaisiin kirjasta toinen painos. Myyntituloilla voi seurakunta saada varoja jatkotyöskentelyn rahoittamiseen (mm. selvitystyö, valokuvaus, Museoviraston kulut ). Lisää määrärahaa kulttuuriympäristöhanketta varten kertyy 2017 sitä mukaa kun kirjan myyntituloja tilitetään.
Kirkkoherran päätösesitys
Elimäen kirkko kirjasta otetaan vielä uusintapainos 600 kpl. Tarjous Korian kirjapainosta
on 9400€. Toisen painoksen kustannuksia katetaan myös kirjan myyntituloilla 2016 aikana.
Vuoden 2017 kirjan myyntitulot käytetään kirkon esineistön ja hautausmaan kulttuuriympäristön tallentamiseen tähtäävään toimintaan.

ELIMÄEN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

7/2016

5(7)

8.12.2016
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran päätösesitys talousarvion puitteissa.
§ 92
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2016
Toteutumavertailussa tileittäin 21.11.2016 näkyy, että
- Toimintatuottoja on tullut erityisesti Lapinmatkan osallistumismaksuista ja Kirjamyynnin ennakkomaksuista
- Henkilöstökulut ovat toteutuneet 82%
-Palvelujen ostot 91%
-Aineet tarvikkeet ja tavarat 76%
Toimintakate on TP 2015
TA kuluva
Tot 2016 nyt
1 156 335
1 249 890
575 130 ( 46% )
Tämän johdosta on henkilöstö tilannut ensi vuoden toimintamäärärahoihin aiottuja kirjoja, Raamattuja ym. tarvittavaa materiaalia jo tämän vuoden puolella. Varhaisnuorisotyö
voi vielä hankkia kerho- ja leiritarvikkeita, Diakonia-avustuksissa on vielä määrärahaa.
Tolkkilan joulutapahtumaan tilattiin kuljetukset.
Muun seurakuntatyön sekä aikuistyön kustannuspaikoilta on vielä käytettävissä budjettivaroja vuoden 2016 hankintoihin.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
§ 93
HANKINNAT KIRKKOON
Kiinteistöpalvelujen Sami Viitalo selvittää voiko kirkkoon asentaa suuren tv- näytön tai
vaihtoehtoisesti heijastuskankaan, jonne voidaan heijastaa kuvaa tietokoneelta tai videokameralta. Suuri näyttö / kangas videotykillä tekee mahdolliseksi suuremman virsitaulun, laulujen sanojen heijastamisen, kuvan välittämisen mm urkuparvelta. elävöittämisen
ja tekstittämisen. Suurissa eurooppalaisissa kirkoissa on melko paljon isoja tv- näyttöjä
alttarin vieressä.
Kirkkoherran päätösesitys
Hankitaan kirkkoon virsitaulun paikalle joko tv näyttö tai kiinteä datatykki heijastuskankaineen. Kustannukset n 1400 e laite / tykki ja kangas , sekä toimintaan liittyvät kaapeloinnit ja lisä –kamera.
Päätös
Seurakuntaneuvosto hyväksyy, että hankintoja tehdään, jos ne laadullisesti parantavat
kuvan käyttöä ja välittämistä kirkkotilassa. Asiasta kirkkoherra sopii kiinteistöpalveluiden kanssa. Todettiin, että virsinumerot eivät näy kuoroparvelle. Tero Hinkkanen voi
konsultoida videotykkiasiassa.
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§ 94
SELVITYSTYÖ OHELMISTOYRITYKSELTÄ ZEF
Seurakuntatoiminnan kehittämistä varten on hyvä laatia selvitys, jossa tutkitaan toimintaympäristön muutosta, henkilöstön näkemyksiä työn kehittämisestä ja suuntaamisesta
sekä selvitetään seurakuntalaisten odotuksia ja arvostusta työllemme ( seurakuntaneuvosto ja otos n 25- 45 vuotiaista seurakuntalaisista ) . Yritys Zef tekee kyselytutkimuksen
sähköisesti sähköpostiosoitteisiin lähettäen.
Selvityksen tuloksien avulla voimme johtaa Elimäen seurakunnan työn suuntaamista
kohti muuttuneet toimintaympäristön haasteita. Kirkkoherra on kahdesti kysynyt yhtymän toisilta johtavilta viranhaltijoilta jos selvitystä tehtäisiin yhdessä, mutta yhteistä näkemystä ei ole vielä syntynyt.
ZEF: ’ Olemme suomalainen ohjelmistoyritys ja tarjoamme älykkäitä kyselyitä myyntiin ja markkinointiin. Meidät on valittu Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2016
Great Place to Work -organisaation toimesta. Yrityskulttuurimme kivijalkana toimivat
arvomme rakkaus, rohkeus ja intohimo. ’
Selvityksen kustannukset ovat 2000 e + alv 24%. .
Kirkkoherran päätösesitys:
Tilataan seurakuntatoiminnan selvitys kyselytutkimuksena yritys Zef .ltä joulukuussa
2016.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran päätösesitys.
§ 95
TILA-ANOMUS
Eläkeliiton Elimäen yhdistys ry anoo seurakunnan tiloja käytettäväksi vuodelle 2017, liite
5.
Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy tila-anomuksen
Päätös
Hyväksyttiin tila-anomus.
§ 96
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Ei viranhaltijapäätöksiä ajalla 27.10.-23.11.2016.
§ 97
ILMOITUSASIAT
Vastuuryhmien muistiot
Diakoniatyön vastuuryhmän muistio, liite 3.
Jumalanpalveluksen kuuluvuus vanhainkoteihin
(5/2016 kokouksessa: Kiinteistötyö on asentanut Elimäen kirkkoon kuvausvälineet joilla
jumalanpalvelus voidaan välittää You Tube nettisivun kautta minne vain, missä vastaanot-
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timessa on nettiyhteys. Tarkistetaan vanhainkotien tilannetta vastaanottimien osalta ja tiedotetaan asiasta) Sä-postitse saatu tiedot: Vaskirinteellä kuuluu. Elimäen hoivakodilla kuuluvuus on huono.
- Todettiin, että ilmeisesti vastaanottajan puolella vika. Toivottiin esim. hyväntekeväisyysjärjestöjen osallistuvan uusien laitteiden hankintaan.
Vastuuryhmät
Vastuuryhmät valitaan jälleen vuoden alussa vuosille 2017-2018.
- Annettiin tehtäväksi alustavasti miettiä vastuuryhmien kokoonpanoja
Kiinteistöasiat
Kari Aalto informoi Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluiden johtokunnan
päätöksen Korian kirkon penkkien purkamisesta jo talvella 2017. Samoin todettiin, että
Korian kirkolle opastavissa tauluissa virheellisesti Korian Kirkko (iso kirjain). Myös
Elimäelle ollaan hankkimassa lisää opasteita.
§ 98
MUUT ASIAT
Ei muita asioita
§ 99
MUUTOKSENHAKUOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIIN
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 4.
§ 100
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.09.
________________________
Matti Puonti
puheenjohtaja

_________________________
Tarja Reijo
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Elimäki 7.12.2016

Elimäki 7.12.2016

_________________________
Anna-Liisa Mikkola

__________________________
Asko Nurmiranta

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 8.-22.12.2016.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 8.12.2016.
__________________________
Kirsi Hämäläinen
kirkkoherra

