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Valkealan seurakuntaneuvoston kokous 8.2.2017
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajana toimii edelleen Sari Lankinen kaudella 2017-2018.
Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.
Seurakuntaneuvoston sihteeri
Seurakuntaneuvoston sihteerinä toimii seurakunnan toiminnallinen sihteeri, Päivi Soini. Varalla
lähetyssihteeri Päivi Koskinen.
Valkealan edustaja Risteys-lehden toimitusneuvostoon
Valkealan edustaja Risteys-lehden toimitusneuvostossa kaudella 2017-2018 on edelleen Leena
Mänttäri.
Vastuuryhmät
Diakonia- ja yhteiskuntatyön vastuuryhmäään valittiin entiset jäsenet: Sari Lankinen (srk-neuvoston
edustaja), Aimo Helenius ja Maria Eloranta (viranhaltijoitten ehdotus), Eeva Kotilainen, Hannu
Suojoki, Anne-Mari Paloniemi ja Kari Pasi (srk-neuvoston ehdottamat).
Lähetystyön vastuuryhmään nimettiin myös entiset jäsenet:
Ari Puuri (srk-neuvoston edustaja), Saimi Valkama ja Tuula Faye (viranhaltijoitten ehdotus), AnnaLiisa Kiintola, Erkki Heikari, Pekka Tommiska ja Erja Sirparanta (srk-neuvoston ehdottamat).
Lapsityön, nuorisotyön ja aikuistyön vastuuryhmien jäsenten nimeäminen siirrettiin seuraavaan
kokoukseen.
Lastenohjaajien virkapaikka
Seurakunta on luopunut Ahoristin ja Lastentalon toimitiloista, joissa lasten kerhotoimintaa on
pidetty. Varhaiskasvatuksen toiminta pääosiltaan, lastenohjaajien työhuone ja työkokoukset ovat
siirtyneet Niinirannan toimintakeskukseen. Valkealan seurakunnan lastenohjaajien virkapaikaksi
määriteltiin Niinirannan toimintakeskus.
Lähetystyön yhtä nimikkokenttää vaihdetaan
Pipliaseura ehdotuksesta Etelä-Amerikan pitkäaikainen sopimus raamatunkäännös- ja
lukutaitotyössä alkuperäiskansojen parissa vaihdetaan Namibian raamatunkäännöstyöhön ndongan
ja kwanjaman kielille.
Toimintakertomukset ja tilastot vuodelta 2016
Työalojen toimintakertomukset ja tilastot hyväksyttiin ja lähetettiin yhteiselle
seurakuntaneuvostolle.
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Kokouskutsun toimitustapa muuttuu
Seurakuntaneuvoston kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljä päivää ennen kokousta.
Postilain muutoksen jälkeen 1.6. taajamissa kolme kirjepostin jakelupäivää riittää. Hajaasutusalueilla jakelu on viitenä päivänä viikossa. Kokouskutsun ajoissa perille saattamiseksi
kokouskutsu käsiteltävine asioineen lähetetään sähköpostissa. Kirjallisena materiaali jaetaan
kokouspöydälle.
Kirkon käyttölupa rukoushetkeä varten
Uuden avioliittolain astuessa voimaan 1.3.2017 on kirkkoherran ja seurakuntaneuvoston sovittava
pelisäännöistä kirkon käytössä. Piispainkokous suosittaa, että samaa sukupuolta olevien kanssa
voidaan ”heidän kanssaan ja heidän puolestaan” rukoilla. Piispainkokous suosittaa myös, että
heidän avioliittoaikeestaan voidaan ilmoittaa seurakunnalle ja liiton puolesta rukoilla.
Vs. kirkkoherran päätösesityksen mukaan samaa sukupuolta oleville annetaan oikeus käyttää
kirkkoa piispainkokouksen määrittelemää rukoushetkeä varten. Samaa sukupuolta olevien parien
avioliittoaikomus ilmoitetaan seurakunnalle heidän niin pyytäessään.
Ari Puuri teki vastaehdotuksen, jonka mukaan samaa sukupuolta oleville ei myönnetä kirkon
käyttölupaa rukoushetkeä varten. Vastaehdotusta kannatettiin.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys siten, että pohjaesitystä kannattavat äänestivät JAA ja
vastaesitystä kannattavat äänestivät EI.
Äänestyksen tulos: pohjaesitys sai kuusi ääntä ja vastaesitys sai neljä ääntä.
Pohjaesitystä kannattivat Maria Holttinen, Sari Lankinen, Leena Mänttäri, Kari Pasi, Arja Siekkeli ja
Merja Larvi. Vastaesitystä kannattivat Liisa Nurmi, Ari Puuri, Johanna Pyötsiä, Mika Varvikko.
Päätökseksi tuli vs. kirkkoherran esityksen mukaisesti, että samaa sukupuolta oleville annetaan
oikeus käyttää kirkkoa piispainkokouksen määrittelemää rukoushetkeä varten. Samaa sukupuolta
olevien parien avioliittoaikomus ilmoitetaan seurakunnalle heidän niin pyytäessään.
Viransijaisuudet 1.2.- 31.7.2017
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt vt.hiippakuntadekaanin virkaa hoitavalle
Marko Marttilalle virkavapauden Valkealan seurakunnan kirkkoherran virasta, pappisasessorin ja
lääninrovastin tehtävästä ajalle 1.2.-31.7.2017 , kuitenkin enintään siihen saakka kunnes dekaanin
virkavaalista tehtyä valitusta koskeva päätös on saanut lainvoiman.
Valkealan kirkkoherran virkaa hoitaa Merja Larvi, kappalaisen virkaa hoitaa Arto Hyvättinen ja
seurakuntapastorina toimii Saija Sarkasuo.
Kouvolan lääninrovastin tehtävää hoitaa Kouvolan srk:n kirkkoherra Keijo Gärdström.
Seurakuntaneuvoston ohjesääntö
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut seurakuntaneuvoston uuden ohjesäännön.
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