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Valkealan seurakuntaneuvoston kokous 24.4.2019
Aluekeskusrekisterin perustaminen Kouvolan seurakuntayhtymään
Seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkovaltuusto päättää keskusrekisterin perustamisesta
seurakuntayhtymään kuuluville seurakunnille. Asiasta on pyydettävä seurakuntaneuvostojen
lausunto. (KJ 16 luku 2 §).
Hallinnollisten päätösten on suunniteltu etenevän keväällä 2019 siten, että liittyjäseurakunnat
tekisivät päätökset 30.6.2019 mennessä.
Valkealan seurakuntaneuvosto päätti lausuntonaan puoltaa aluekeskusrekisterin perustamista
Kouvolan seurakuntayhtymään.
Rippikoulujen toteutussuunnitelma
Seurakuntapastori Saija Sarkasuo on koonnut Valkealan seurakunnan vuoden 2019 rippikouluja
koskevan toteutussuunnitelman. Kesätyöntekijöiksi palkataan Sara-Maria Vainikka (kesäteologi)
virkapaikkana Valkealan seurakuntakeskus, Heljä-Sisko Pasanen, Pietari Savolainen ja Tiina
Honkanen. Lisäksi mukana isosia. Ohjaajien määrät ovat ohjesäännön mukaiset. Leiriläisten määrä
leirillä on enemmän kuin 25, koska neljättä rippileiriä ei järjestetty.
Päivärippikoulu pidetään seurakuntakeskuksessa 3.6.- 7.6. ja 10.6.-13.6., konfirmaatio 16.6.; 13
rippikoululaista.
Niinirannan 1-leiri 8.6.- 15.6., konfirmaatio 16.6.; 30 rippikoululaista.
Niinirannan 2-leiri 25.6.- 2.7., konfirmaatio 7.7.; 35 rippikoululaista.
Niinirannan 3-leiri 9.7.-16.7., konfirmaatio 21.7.; 27 rippikoululaista.
Srk-yhtymän lasketteluleiri on pidetty 23.2.-2.3. Aholansaaressa (13 valkealalaista), yhteinen
retkiripari 3.-11.6. Jongunjoella (1 valkealalainen), sporttitaide-leiri 23.-30.7. Puhjonrannassa ( 6
valkealalaista).
Järjestörippikoulun käy 7 valkealalaista.
Rippikoululaisia yhteensä 132.
Seurakuntaneuvosto hyväksyi rippikoulujen toteutussuunnitelman 2019 ja määräsi leirien ohjelmaja turvallisuusvastuussa oleviksi leirien johtajiksi sekä ruokailuvalvojiksi Sanna Junnola-Aholan (NR1),
Lotta Kemppaisen (NR2), Ari Luomajoen (NR3).
Saija Sarkasuon virkamääräyksen jatkaminen
Tuomiokapituli on määrännyt pastori Saija Sarkasuon hoitamaan pastori Arto Hyvättisen
viransijaisena Valkealan seurakunnan seurakuntapastorin virkaa 31.5.2019 saakka.
Rippikoulutyö ja kesän työjärjestelyt ja mahdollinen opintovapaa sekä kappalaisen eläkkeelle
siirtyminen edellyttävät, että Saija Sarkasuo jatkaisi vähintään syyskuun loppuun asti
seurakuntapastorina.
Seurakuntaneuvosto toivoo lausunnossaan tuomiokapitulille, että Saija Sarkasuon virkamääräystä
jatkettaisiin 30.9.2019 saakka pappien työjärjestelyjen takia.
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Lapsityönohjaajan eroanomus
Helena Kokkonen-Nurmela irtisanoutuu Valkealan seurakunnan lapsityönohjaajan virasta 1.9.2019
alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Lapsityönohjaajan viran jatkosuunnitelma
Lapsityönohjaajan jäädessä eläkkeelle virkaa ei täytetä, vaan se jäädytetään toistaiseksi.
Lähiesimiestyöt (mm. kehitys- ja suorituslisäkeskustelut) siirtyvät työalasta vastaavalle papille.
Yksi lastenohjaajan toimista muutetaan vastaavaksi lastenohjaajan toimeksi, jolloin hän hoitaa muut
tehtävät. Vastaavan lastenohjaajan palkkaus vaativuusryhmän 403+ mukainen (tällä hetkellä
2134,69 euroa). Päätöksellä on lapsiasiain vaikutus (LAVA).
Vastaavan lastenohjaajan valinta
Vastaavan lastenohjaajan valinta suoritetaan sisäisellä siirrolla. Valkealan lastenohjaaja Nina Paavola
on 1.1. - 28.7. 2019 välisenä aikana ”lainassa” Anjalankosken seurakunnassa vastaavan
lastenohjaajan toimessa.
Nina Paavola valittiin Valkealan seurakunnan vastaavan lastenohjaajan toimeen 29.7.2019 alkaen.
Palkka-asiamies määrittelee palkkauksen tehtävänkuvauksen perusteella.
Partiolippukuntien tilinpäätökset
Valkealan Kolmisoihtu ry ja Utin Pilvenveikot ry ovat toimittaneet sopimuksen mukaisesti vuoden
2018 tilinpäätökset. Lähetetään eteenpäin talouspalveluun.

P

öytäkirja:
 Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa __27.4. – 11.5.2019_ seurakuntatoimiston
aukioloaikoina ja ilmoitus nähtävillä pitämisestä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla __26.4.2019___
lähtien nähtävillä olon päättymiseen asti.
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