Tiedote
13.2.2019

Valkealan seurakuntaneuvoston kokous 6.2.2019
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan vaali
Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi 2019-2020. Yksimielisesti
valittiin Ari Puuri. Vt. kirkkoherra Merja Larvi antoi suostumuksensa, että varapuheenjohtaja voi
toimia seurakuntaneuvoston kokousten puheenjohtajana. KJ 9.luvun §1, 3. momentin mukaan
uuden kirkkoherran virkaanastumisen jälkeen asiasta on tehtävä uusi päätös.
Seurakuntaneuvoston sihteeri
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjaa pitää seurakuntaneuvoston tähän
tehtävään valitsema sihteeri. Sihteeriksi valittiin toiminnallinen sihteeri Päivi Soini ja varalle
lähetyssihteeri Päivi Koskinen.
Vastuuryhmien jäsenten valinta
Valkealassa seurakuntaneuvosto on 6.4.2011 (§§ 39-40) perustanut johtokuntien tilalle
vastuuryhmät ja hyväksynyt vastuuryhmille toimintasäännön. Valkealan seurakunnassa on
seuraavat vastuuryhmät: 1) Diakonia- ja yhteiskuntatyö, 2) Lähetystyö, 3) Lapsityö (varhaiskasvatus),
4) Nuorisotyö, 5) Aikuistyö.
Jokaiseen vastuuryhmään valitaan enintään seitsemän jäsentä seuraavalla periaatteella: kukin
seurakuntaneuvostossa edustettuna oleva ryhmä nimeää yhden edustajan kuhunkin
vastuuryhmään, seurakuntaneuvosto nimeää yhden jäsenen edustajakseen vastuuryhmään, ja
lisäksi viranhaltijat voivat ehdottaa enintään kahta jäsentä per vastuuryhmä. Nyt nimettävien
vastuuryhmien toimikausi ulottuu vuoden 2020 loppuun saakka.
Hallinnollisesti vastuuryhmät ovat seurakuntaneuvoston alaisia. Vastuuryhmien jäsenille maksetaan
kulukorvaukset kokouksiin osallistumisesta. Vastuuryhmä päättää itse työskentelyjärjestyksestä ja
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vastuuryhmä valitsee kokouksiin
sihteerin. Vastuuryhmä voi tarvittaessa kutsua asiantuntijoita. Vastuuryhmän työskentelyyn
osallistuvat myös työalan/työalojen työntekijät ja työalasta/työaloista vastaavat papit. Työntekijä
voi toimia vastuuryhmän kokouksen sihteerinä. Vastuuryhmä lähettää muistionsa tiedoksi
seurakuntaneuvostolle.
Työalojen ehdotuksia jäseniksi:
Diakonia- ja yhteiskuntatyön vastuuryhmään esitetään Maria Elorantaa ja Tero Kajanderia.
Lähetystyön vastuuryhmässä jatkavat Saimi Valkama ja Tuula Faye.
Varhaiskasvatuksen vastuuryhmässä haluavat jatkaa Saara Tommiska, Tuula Sievänen, Arja Siekkeli,
ja uutena Samuel Malk.
Nuorisotyön vastuuryhmään viranhaltijat esittävät Sirkka-Liisa Aaltoa ja Antti Pasia. Antti Pasi asuu
toisella paikkakunnalla, mutta voidaan valita ”viran puolesta". Hän toimii Niinistön koulun rehtorina
ja Valkealan hyvinvointiryhmän puheenjohtajana eli laajat näkymät kaikkeen Valkealassa tehtävään
lapsi- ja nuorisotyöhön. Nuorisotyö toivoo ryhmään myös Maria Hyppästä.
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Aikuistyön vastuuryhmään ehdotetaan Pauliina Pakarista ja Soile Kolaa.
Elävä seurakunta ja Kotiseurakunta –ryhmät ovat yhdessä keskustelleet jo etukäteen vastuuryhmien
kokoonpanosta. Myös Saa tehdä yhdessä –ryhmä, joka ei saanut ehdokasta seurakuntaneuvostoon,
on osallistunut keskusteluun.
Diakoniaviranhaltijoitten toisena ehdotuksena on Tero Kajander, joka on yhtymän työntekijä. Kirsi
Smeds ehdotti tilalle Johanna Pyötsiää. Mika Varvikko kannatti ehdotusta. Suljetussa
lippuäänestyksessä Tero Kajander sai neljä ääntä ja Johanna Pyötsiä kahdeksan ääntä. Vesa Pyötsiä
jääväsi itsensä.
Vastuuryhmiin valittiin seuraavat henkilöt:
Diakonia- ja yhteiskuntatyön vastuuryhmä
Seurakuntaneuvoston edustajana Kari Pasi
Viranhaltijoitten ehdotukset: Johanna Pyötsiä ja Maria Eloranta
Seurakuntaneuvoston ehdotukset: Sirke Yrjösuuri, Hannu Suojoki, Tarja Hartikainen, Paavo
Vainikka.
Lähetystyön vastuuryhmä
Seurakuntaneuvoston edustajana Erja Sirparanta
Viranhaltijoitten ehdotukset: Saimi Valkama ja Tuula Faye
Seurakuntaneuvoston ehdotukset: Liisa Nurmi, Erkki Heikari, Eeva-Riitta Piepponen, Erkki
Lehto.
Varhaiskasvatuksen vastuuryhmä
Seurakuntaneuvoston edustajana Liisa Nurmi
Viranhaltijoitten ehdotukset: Tuula Sievänen ja Saara Tommiska
Seurakuntaneuvoston ehdotukset: Anne-Mari Paloniemi, Mervi Heikari, Arja Siekkeli, Leena
Mänttäri.
Nuorisotyön vastuuryhmä
Seurakuntaneuvoston edustajana Heli Taipalus
Viranhaltijoitten ehdotukset: Sirkka-Liisa Aalto ja Antti Pasi
Seurakuntaneuvoston ehdotukset: Maria Hyppänen, Elina Smeds, Sirke Yrjösuuri, Esko
Mänttäri.
Aikuistyön vastuuryhmä
Seurakuntaneuvoston edustajana Vesa Pyötsiä
Viranhaltijoitten ehdotukset: Pauliina Pakarinen ja Soile Kola.
Seurakuntaneuvoston ehdotukset: Merja Pusenius, Juha Venäläinen, Maria Holttinen, Soile
Suomilammi.
Lapsiasiahenkilön valinta
Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja päätöksentekoa
punnitaan lasten edun näkökulmasta. Lapsilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia alle 18vuotiaita.
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Tavoitteena on tarkastella päätöksentekoa lapsen ja nuoren näkökulmasta ja pyrkiä löytämään
heidän hyvinvointinsa kannalta parhaita ratkaisuja. Lapsivai-kutusten 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.
Lapsiasiahenkilön rooli LAVAssa:
Useissa seurakunnissa on valittu lapsiasiahenkilöitä, jotka voivat olla apuna lapsivaikutusten
arvioinnin tekemisessä.
Lapsiasiahenkilöillä voi olla esimerkiksi seuraavia tehtäviä:
• toimia lapsen oikeuksien sopimuksen ja lasten ja nuorten asioiden asiantuntijana, jota päätöksen
valmistelija voi konsultoida valmistelun eri vaiheissa
• osallistua LAVA -koulutuksiin ja välittää ajankohtaista tietoa seurakuntien työntekijöille ja
luottamushenkilöille
• organisoida lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämisen
• tarkistaa valmistelijan apuna esityslistalta ne päätökset, joilla on vaikutuksia lapsiin ja nuoriin
Valkealan seurakunnassa lapsiasiainhenkilönä on toiminut Arja Siekkeli.
Uudeksi lapsiasiainhenkilöksi valittiin Liisa Nurmi.
Tilastotietoja
Seurakunnan ja koko kirkon tilastotietoja löytyy Kirkon Tilastopalvelusta: www.kirkontilastot.fi
Työalojen toimintakertomukset 2018
Seurakuntaneuvosto hyväksyi työalojen toimintakertomukset. Talousarvion toteutumavertailu oli
vielä alustava. 22.1.2019 päivätyn raportin mukaan vastuukatteen ylijäämä oli 69859 €. Suurimmat
ylijäämät tulivat musiikkityöltä, päiväkerholta ja nuorisotyöltä. Budjetti ylittyi jumalanpalvelustyöllä,
varhaisnuorisotyöllä, rippikoulu- ja lähetystyöllä.
Seurakuntaneuvoston kevään kokouspäivät
Seurakuntaneuvosto kokoontuu kevätkaudella 20.3., 24.4., 15.5.
Vaalilautakunta kirkkoherran vaalissa 2019
Kirkkoherran vaalin vaalilautakunnassa jatkaa seurakuntavaalin toimittanut vaalilautakunta: Leena
Mänttäri (pj), Eero Nykänen, Kikko Askola-Mauno, Maria Eloranta, Veijo Heikari ja Merja Larvi.
Varajäsenet: Petri Kuutti, Birgit Koskela, Matti Eloranta, Maria Holttinen, Arja Siekkeli, Erkki Heikari,
Keijo Kouvonen, Reino Konka.
Vaalilautakunnan sihteeri: Päivi Soini.

P

öytäkirja:
 Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa __14.2. – 28.2.2019_ seurakuntatoimiston
aukioloaikoina ja ilmoitus nähtävillä pitämisestä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla __13.2.2019___
lähtien nähtävillä olon päättymiseen asti.
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