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Valkealan seurakuntaneuvoston kokous 7.2.2018
Toimintakertomukset vuodelta 2017
Toimintakertomukset hyväksyttiin ja lähetettiin edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn.
Partiolippukuntien avustaminen 2018
Valkealan Kolmisoihtu ry:lle myönnettiin toiminta-avustusta 3440 €, kohdeavustusta 516 €.
Utin Pilvenveikot ry:lle myönnettiin toiminta-avustusta 4560 €, erillinen vuokra-avustus 300 €,
kohdeavustus 684 €.
Avustukset maksetaan Suomen Partiolaisten jäsenmaksun maksaneitten suhteessa. Kolmisoihdun
osuus on 43 % ja Pilvenveikkojen 57%. Avustuksia partioille yhteensä 9500 €.
Valkealan opiston avustaminen
Valkealan kristilliselle opistolle myönnettiin avustusta 500 €.
Keskustelu henkilöstösuunnitelmasta
Seurakuntaneuvosto pohdiskeli alustavasti vireille tulevan henkilöstösuunnitelman suuntaviivoja.
Viiden vuoden sisällä seurakuntayhtymästä on jäämässä eläkkeelle kymmeniä ihmisiä. Valkealan
seurakunnassa kahden vuoden sisällä on jäämässä eläkkeelle kappalainen ja lapsityönohjaaja. Myös
toimistosihteeri ja yksi lastenohjaaja lähestyvät eläkeikää (4-8 v).
Taloustilanteesta riippuen ratkaisut ovat erilaisia. Erinomaisessa tilanteessa palkattaisiin
aikuistyönohjaaja. Tavanomaisessa tilanteessa lapsityönohjaajan virka muutettaisiin vastaavaksi
lastenohjaajan toimeksi.
Tiukassa taloustilanteessakin on säilytettävä kappalaisen virka ja toimistosihteerin toimi. Yksi papin
virka voitaisiin täyttää esim. määräaikaisesti. Lastenohjaajien määrää tarkkaillaan suhteessä lasten
määrään.
Lausuntopyyntö palkattomasta virkavapaudesta
Seurakuntaneuvosto puolsi lausunnossaan virkavapautta 27.8.-31.1.2019 Ari Luomajoelle. Hän anoo
tuomiokapitulilta palkatonta virkavapautta opintovapaata varten.
Tuomiokapitulin päätöksiä:
 Marko Marttilalle on myönnetty virkavapaus kirkkoherran virasta ajalle 1.1. -31.5.2018.
 Pastori Merja Larvi on määrätty hoitamaan kirkkoherran virkaa omasta kappalaisen virastaan
vapautettuna ko. ajalle.
 Pastori Saija Sarkasuo on määrätty hoitamaan seurakuntapastorin virkaa ko.ajalle.
 Pastori Arto Hyvättinen on määrätty hoitamaan kappalaisen virkaa omasta seurakuntapastorin
virastaan vapautettuna ko. ajalla.
 Vs. kirkkoherra Merja Larville myönnettiin vuosilomat ajalle: 19.-28.2.2018, 30.4.-5.5.2018,
lomarahavapaat 28.5.-3.6.2018, sijaisena Arto Hyvättinen.
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Aloitteet
Seurakuntaneuvoston jäsen Liisa Nurmi toi esille aloitteen gluteenittomista ehtoollisleivistä.
Seurakuntalainen Hely Pajukoski on lähettänyt alun perin netin palautesivun kautta ko. aloitteen.
Teknisen vian takia palautteet ovat jääneet tietokantaan. Aloite siirtyi valmisteluun.

P

öytäkirja:
 Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa __13.2. – 27.2.2018_
seurakuntatoimiston aukioloaikoina ja ilmoitus nähtävillä pitämisestä seurakuntatoimiston
ilmoitustaululla __13.2.2018___ lähtien nähtävillä olon päättymiseen asti.
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