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Valkealan seurakuntaneuvoston kokous 20.3.2019
Valkealan edustaja Risteys-lehden toimitusneuvostoon
Risteys on Kouvolan rovastikunnan yhteinen seurakuntalehti. Lehden toimitus on Kouvolan
seurakuntayhtymän viestintätoimistossa. Lehden päätoimittajana toimii Kouvolan
seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö ja toimitussihteerinä Kouvolan seurakuntayhtymän tiedottaja.
Vuonna 2019 Risteys ilmestyy neljä kertaa ja lehti jaetaan kaikkiin ilmaisjakelun kieltämättömiin
kotitalouksiin Kouvolan ja Iitin alueella.
Risteyksen toimitusneuvostossa on edustaja kaikista Kouvolan paikallisseurakunnista (5) ja Iitin
seurakunnasta. Kouvolan paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoja pyydetään nimeämään
seurakuntansa edustaja Risteyksen toimitusneuvostoon ajalle 2019–2020.
Risteys-lehden toimituskonseptissa todetaan:
”Risteys-lehden sisällöstä vastaa päätoimittaja. Hän toimii myös toimitusneuvoston
puheenjohtajana ja koollekutsujana. Toimitusneuvosto ja lehden toimitus vastaavat yhdessä lehden
tekemisestä ja päättävät yhteistyössä lehden sisällöstä. Toimitusneuvostossa on seurakuntien
edustajat sekä lehdenteosta vastaavat. Toimitusneuvoston jäsenet toimivat linkkeinä edustamiinsa
seurakuntiin. Toimitusneuvosto hyväksyy lehden tekemisen periaatteet; toimituskonseptin ja valvoo
sen periaatteiden toteutumista.
Lehden sisällön tuottamisesta vastaavat ammattilaiset, lehden avustajat ja toimitus. Lehdelle
suunnitellaan vuosisuunnitelma ja yksittäisen numeron sisältösuunnitelma tuotetaan
toimitusneuvoston kokoukseen yhteisesti käsiteltäväksi. Juttujen oikoluvusta ja tarkistamisesta
huolehtii toimitus. Lopulliset lehteä koskevat päätökset tekee päätoimittaja.”
Seurakuntaneuvosto valitsi uudelleen Leena Mänttärin Valkealan seurakunnan edustajaksi
Risteys-lehden toimitusneuvostoon vuosille 2019-2020.
Oikaisuvaatimus vastuuryhmän jäsenten valinnasta
Lapsityönohjaaja Helena Kokkonen-Nurmela on jättänyt oikaisuvaatimuksen 20.2.2019
koskien seurakuntaneuvoston päätöstä 6.2.2019 § 4:
ASIA:
Oikaisuvaatimus § 4 Valkealan seurakunnan vastuuryhmien jäsenten valinta
Diaarinumero DKOU/14/00.00.01/2019
Ote pöytäkirjasta:
”Varhaiskasvatuksen vastuuryhmässä haluavat jatkaa Saara Tommiska, Tuula Sievänen,
Arja Siekkeli, ja uutena Samuel Malk.
Varhaiskasvatuksen vastuuryhmä:
Seurakuntaneuvoston edustajana Liisa Nurmi
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Viranhaltijoitten ehdotukset: Tuula Sievänen ja Saara Tommiska
Seurakuntaneuvoston ehdotukset: Anne-Mari Paloniemi, Mervi Heikari, Arja Siekkeli,
Leena Mänttäri.”
LAVA
Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja
päätöksentekoa punnitaan lasten edun näkökulmasta. Lapsilla tarkoitetaan tässä
yhteydessä kaikkia alle 18-vuotiaita.
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.
KL 23 § 8 Tasa-arvon toteutuminen.
Edellä olevaan kirkkolakiin ja lasten etuun (LAVA) vedoten totean, että § 4 tulee käsitellä
uudelleen.
Olen henkilökohtaisesti kysynyt Samuel Malkia ehdolle varhaiskasvatuksen vastuuryhmän
jäseneksi ja hän lupautui tähän tehtävään. Hän on nuoren perheen isä, he ovat jokin aika
sitten tänne muuttaneet ja ovat osallistuneet seurakunnan toimintaan. Ihmettelen, että
kaikissa muissa vastuuryhmissä on myös miehiä jäseninä, mutta juuri varhaiskasvatuksen
vastuuryhmässä ei ole ainuttakaan miesjäsentä, eikä siis miesnäkökulmaa!!
Ymmärrykseni mukaan lasten kasvatuksessa ja toiminnan suunnittelussa tarvitaan sekä
isiä, että äitejä, miehiä ja naisia.
Onko lähetystyön ja nuorisotyön vastuuryhmien jäsenten valinnassa huomioitu
valitsijoiden esteellisyys lähisukulaisten valinnan kohdalla?
Kunnioittaen
Helena Kokkonen-Nurmela
Esitys

Seurakuntaneuvosto ottaa uudelleen käsittelyyn vastuuryhmien jäsenten valinnan.
Jokainen vastuuryhmä käsitellään erikseen huomioon ottaen oikaisuvaatimus ja jääviydet.

Päätös

Seurakuntaneuvosto käsittelee uudelleen vastuuryhmien valinnan huomioon ottaen tasaarvolain, vaikka vastuuryhmillä ei ole päätösvaltaa. Hallintolain perusteella ei ole
esteellisyyttä kollegiaalisessa päätöksessä.
Tasa-arvolain (609/1986) kiintiöperiaate koskee kirkon ja seurakuntien hallinto- ja
toimielimiä. Tästä säädetään kirkkolain 23. luvun 8. pykälässä: ”Jollei erityisestä syystä
muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia lukuunottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa”.

Vastuuryhmien uudelleen valinta
Seurakuntaneuvosto päätti 6.2.2019 §4 vastuuryhmien jäsenet.
Asiasta tehtiin oikaisuvaatimus ja seurakuntaneuvosto käsitteli uudelleen vastuuryhmien
jäsenyydet tasa-arvolaki huomioon ottaen.
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Diakonia- ja yhteiskuntatyön vastuuryhmä:
- Kari Pasi
srk-neuvoston edustaja
- Maria Eloranta
viranhaltijoitten ehdotus
- Paavo Vainikka
srk-neuvoston ehdotus
- Sirke Yrjösuuri
srk-neuvoston ehdotus
- Hannu Suojoki
srk-neuvoston ehdotus
- Tarja Hartikainen
srk-neuvoston ehdotus
- Johanna Pyötsiä
srk-neuvoston ehdotus
Lähetystyön vastuuryhmä:
- Erja Sirparanta
- Saimi Valkama
- Tuula Faye
- Eeva-Riitta Piepponen
- Erkki Lehto
- Erkki Heikari
- Mika Varvikko

srk-neuvoston edustaja
viranhaltijoitten ehdotus
viranhaltijoitten ehdotus
srk-neuvoston ehdotus
srk-neuvoston ehdotus
srk-neuvoston ehdotus
srk-neuvoston ehdotus

Varhaiskasvatuksen vastuuryhmä:
- Anne-Mari Paloniemi
srk-neuvoston edustaja
- Tuula Sievänen
viranhaltijoitten ehdotus
- Saara Tommiska
viranhaltijoitten ehdotus
- Arja Siekkeli
srk-neuvoston ehdotus
- Samuel Malk
srk-neuvoston ehdotus
- Jarno Jalonen
srk-neuvoston ehdotus
- Tomi Ruuth
srk-neuvoston ehdotus
- Liisa Nurmi
lapsiasiahenkilö
Nuorisotyön vastuuryhmä:
- Heli Taipalus
- Sirkka-Liisa Aalto
- Antti Pasi
- Esko Mänttäri
- Maria Hyppänen
- Ari Puuri
- Sirke Yrjösuuri

srk-neuvoston edustaja
viranhaltijoitten ehdotus
viranhaltijoitten ehdotus
srk-neuvoston ehdotus
srk-neuvoston ehdotus
srk-neuvoston ehdotus
srk-neuvoston ehdotus

Aikuistyön vastuuryhmä:
- Vesa Pyötsiä
- Pauliina Pakarinen
- Soile Kola
- Maria Holttinen
- Pekka Haaja
- Juha Venäläinen
- Soile Suomilammi

srk-neuvoston edustaja
viranhaltijoitten ehdotus
viranhaltijoitten ehdotus
srk-neuvoston ehdotus
srk-neuvoston ehdotus
srk-neuvoston ehdotus
srk-neuvoston ehdotus

Antti Pasi ja Pekka Haaja ovat Kuusankosken seurakunnan jäseniä.
Erityisistä syistä heitä ehdotetaan vastuuryhmään. Antti Pasi työskentelee Valkealassa ja
vahvistaa kouluyhteistyötä. Pekka Haaja osallistuu aktiivisesti Valkealan musiikkityöhön.
Hyväksyttiin esitys ja kumottiin päätös 6.2.2019 §4.
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Valkealan partiolippukuntien avustaminen
Vuosittaisen toiminta-avustuksen ensisijaisena jakoperusteena on Suomen Partiolaisten
jäsenmaksun maksaneet jäsenet helmikuussa tehdyn listauksen mukaan. Harkinnanvaraista
kohdeavustusta myönnetään samalla jakoperusteella.
Valkealan seurakunta jakaa partioavustuksen 9.500 € partiolippukunnille vuonna 2019
seuraavasti:
Toiminta-avustusta partioille maksetaan 8000 € ja kohdeavustuksia 1500 € (yhteensä 9.500 €)
Suomen Partiolaisten jäsenmaksunsa maksaneitten suhteessa. Suomen Partiolaisten jäsenmaksun
maksaneita on yhteensä 155. Kolmisoihdun osuus on 49,7 % ja Pilvenveikkojen 50,3%.
Valkealan Kolmisoihtu ry:lle maksetaan toiminta-avustusta 3976 €, ja sekä kohdeavustusta
745,50 € anottuihin kohteisiin, yhteensä 4721,50 €;
Utin Pilvenveikot ry:lle toiminta-avustusta 4024 €, sekä kohdeavustusta 754,50 € anottuihin
kohteisiin, yhteensä 4778,50 €.
Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan.
Kirkkopalvelut ry:n vuosikokousedustaja
Kirkkopalvelut ry:n kokous järjestetään Kirkkopäivien yhteydessä perjantaina 17.5.2019 klo 1113. Kokous pidetään Jyväskylän kaupungintalolla (Vapaudenkatu 32, 40100 Jyväskylä). Yhdistyksen
sääntöjen mukaan kokoukseen voi osallistua yksi edustaja kustakin jäsenseurakunnasta. Edustajalla
tulee olla lähettävän tahon valtakirja. Kokouksessa käsitellään mm. selostus Kirkkopalvelut ry:n
toiminnasta vuosina 2017- 2018, katsaus yhdistyksen taloudelliseen asemaan sekä päätetään
valtuutetuille maksettavista palkkioista ja korvauksista.
Seurakunnat vastaavat edustajansa yhdistyksen kokoukseen liittyvistä matka-, majoitus- ym.
kuluista.
Kirkkopalvelut ry:n kokousedustajaksi Valkealan seurakunnasta lähetetään vt. kirkkoherra
Merja Larvi. Hänelle korvataan yhden yön hotellikulut, matkat ja päivärahat KirVesTesin mukaan
sekä kirkkopäivälippu.
Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustaja
Valkealan seurakunta voi nimetä SLS:n jäsenenä seurakunnan edustajat vuosikokoukseen.
Vuosikokous on lauantaina 18.5. klo 10. Kokouspaikka Jyväskylän kaupunginteatteri (Vapaudenkatu
36).
Lähetyssihteeri Päivi Koskinen on tiedustellut vuosikokousedustajiksi halukkaita henkilöitä.
Tuula Faye ja Erja Sirparanta ovat ilmoittaneet voivansa lähteä kokoukseen 18.5. He eivät yöpyisi
Jyväskylässä, vaan palaavat samana päivänä takaisin.
Valkealan seurakuntaneuvosto nimesi SLS:n vuosikokousedustajiksi Jyväskylään 18.5.2019
Tuula Fayen ja Erja Sirparannan. Heille maksetaan matkakorvaukset ja päivärahat.
Syyskauden virkajärjestelyistä
Seurakuntaneuvosto keskusteli ja pohti tulevia virkajärjestelyjä.
Seurakuntaneuvoston kokouspäivä toukokuussa
Siirretään seurakuntaneuvoston kokouspäivää 15.5. Uusi kokouspäivä on 28.5. Koska uudelle
kirkkoherralle, Arto Helteelle, annettaneen virkamääräys 1.6. alkaen, pyydetään hänet mukaan
kokoukseen tutustumaan, mikäli aika hänelle sopii.
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P

öytäkirja:
 Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa __27.3. – 10.4.2019_ seurakuntatoimiston
aukioloaikoina ja ilmoitus nähtävillä pitämisestä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla __26.3.2019___
lähtien nähtävillä olon päättymiseen asti.
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