Tiedote Valkealan seurakuntaneuvoston kokouksesta 3.2.2021
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan vaali
Seurakuntaneuvosto valitsi 6.2.2019 varapuheenjohtajakseen Ari Puurin kaudelle 20192020. Varapuheenjohtaja toimi myös seurakuntaneuvoston kokousten puheenjohtajana.
Kirkkoherra Arto Helle on ennen virkavapaalle lähtöään suullisesti suostunut siihen, että
varapuheenjohtajaksi valittava voi toimia kokousten puheenjohtajana senkin jälkeen, kun
hän palaa virkavapaalta 1.3.2021 (KJ 9.luku §1, 3. mom).
Seurakuntaneuvosto valitsi Ari Puurin varapuheenjohtajaksi myös kaudelle 2021-2022. Ari
Puuri toimii myös kokousten puheenjohtajana, johon hän antoi suostumuksensa.

Valkealan edustaja Risteys-lehden toimitusneuvostoon ajalle 2021-2022
Risteys on Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntalehti. Lehden toimitus on Kouvolan
seurakuntayhtymän viestintätoimistossa. Lehden päätoimittajana toimii viestintäpäällikkö ja
toimitussihteerinä tiedottaja. Vuonna 2021 Risteyksestä ilmestyy pääsiäis- ja joulunumero.
Lehti jaetaan ilmais- ja mainosjakelun salliviin kotitalouksiin Kouvolassa.Risteyksen
toimitusneuvostossa on edustaja kaikista Kouvolan paikallisseurakunnista.
Valkealan seurakunnan edustajaksi Risteys-lehden toimitusneuvostoon vuosille 20212022 valittiin uudelleen Leena Mänttäri.

Lähetystyön talousarviomäärärahan jako lähetysjärjestöille v. 2021
Talousarviomääräraha 2021 jaetaan olemassa olevien nimikkosopimusten suhteessa.
Tämä mahdollistaa vapaaehtoiskannatuksen tasaisemman jakautumisen kaikkien
nimikkosopimusten ja lähetysjärjestöjen kesken. 1.1.2021 voimassa olevat sopimukset
yhteensä 47 000€. Talousarviomäärärahan ollessa 33 350€ jää vapaaehtoiskannatuksella
kerättäväksi nimikkosopimuksiin realistiset 13 650€. Perusteluina jakoperusteen
muutokseen ovat vuonna 2020 muuttuneet lähetystyön nimikkosopimukset ja pyrkimys
tasata vapaaehtoisvaroin kerättävää osuutta nimikkosopimusten täyttämiseksi.
Alempana voimassa olevat sopimukset 1.1.2021, nimikkosopimuksen suuruus ja
vastuuryhmän esitys määrärahaksi, jonka seurakuntaneuvosto hyväksyi.
Laskentaperusteena summille on 70,96% nimikkosopimuksen määrästä, pyöristettynä
kokonaisiksi euroiksi. Sulkuihin on lisätty vuoden 2020 määräraha ja prosenttiosuus.

Suomen Lähetysseura nimikkosopimukset 12 500€ :Eeva-Liisa Rantasuomela 5 000€,
Hanna Oja-Nisula 5 000€, Senegalin kenttä 2 500€
Avustusta myönnetään 8 870€ (17 000€, 50%)
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys nimikkosopimukset 10 000€: Kia Syrjätie 5
000€, Markus Syrjätie 5 000€
Budjettimäärärahaa 7 096€ (4 500€, 13%)
Lähetysyhdistys Kylväjä nimikkosopimukset 15 000€ :Anitta Lepomaa 5 000€, Sofia Korppi
5 000€, Miika Korppi 5 000€
Budjettimäärärahaa 10 644€ (6 000€, 18%)
Viron ev.lut. kirkko nimikkosopimukset 2 500€: Kehitysvammaistyö 2 500€
Budjettimäärärahaa 1 774€ (0€, 0%)
Medialähetys Sanansaattajat nimikkosopimukset 3 500€: Etiopia, oromonkieliset radioohjelmat 3 500€
Budjettimäärärahaa 2 483€ (3 500€, 10%)
Suomen Pipliaseura nimikkosopimukset 3 500€: Namibia, raamatunkäännös (ndonga ja
kwanjama) 3 500€
Budjettimäärärahaa 2 483€ 3 250€, 9%)

Valkealan II seurakuntapastorin viran täyttäminen
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 15.9.2020 §44 olla täyttämättä II
seurakuntapastorin virkaa toistaiseksi taloudellisista syistä johtuen. Kirkkoherra Arto Helle
on tehnyt 5.10.2020 viranhaltijapäätöksen 8/2020, jonka mukaan Mikkelin hpk
tuomiokapituli on antanut virkamääräyksen pastori Mervi Rosnellille 31.5.2021 saakka.
Keskusteluissa on tullut esiin, että neljännen papin viran täyttäminen olisi kuitenkin tarpeen
tällä hetkellä.
Kirkkoherra Arto Helle on tehnyt pohjaselvitystä viran täyttämisestä. Hän nostaa esiin
seuraavia seikkoja:
Taloudelliset syyt

Kirkollisverotulot ja jäsenmäärä laskevat (karkea arvio on, että vuoteen 2025 mennessä
säästötarve on 70 000 € ja jäsenkato n. 150-200/vuosi). Koronaviruksen vaikutuksia on
vielä vaikea arvioida. Arto Helle on nimitetty Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi 2021-22 (optiona kaudet 2023-24); seurakuntayhtymä
osallistuu vuositasolla 15.000 euroa kirkkoherran palkkakustannuksiin. Toiminnallinen
sihteeri jää eläkkeelle toukokuun lopussa 2021, tilalle palkataan osa-aikainen
toiminnallinen sihteeri, säästö palkkakuluissa vuositasolla 15.000 euroa. Työntekijöiden
keski-ikä on suhteellisen korkea, lähivuosina on edessä eläköitymisiä.
Toiminnalliset syyt
Pappien määrä jäsentä kohden
Kun Kouvolan seurakuntien papit suhteutetaan seurakuntien jäsenmäärään 31.10.2020,
Valkealassa on toiseksi eniten seurakuntalaisia pappia kohden:
Kouvola 9 pappia/20195 jäsentä = 2244 jäsentä/pappi
Valkeala 4 pappia/8473 = 2118 (kolmella papilla 2824)
Anjalankoski 5 pappia/10330 = 2066
Kuusankoski 7 pappia/14388 = 2055
Elimäki 3 pappia/5810 = 1937
Laaja alue
Valkealan seurakunta on pinta-alaltaan suurin seurakunta Kouvolan seurakuntayhtymässä
(35%).
Monipuolinen ja vilkas jumalanpalveluselämä
Pääkirkossa päiväjumalanpalvelukset ja viikkomessut ja lisäksi Tuohikotin ja Tirvan
kyläkirkoissa jumalanpalvelukset n. kerran kuussa. Voikosken kirkossa satunnaisesti ja
sopimuksen mukaan myös Valkealan opistolla.
Kirkollisten toimitusten runsas määrä
Valkealan kirkko on haluttu toimituskirkko. Jokaiseen toimitukseen kuuluvat
toimituskeskustelu, valmistautuminen sekä usein jälkitilaisuus. Toimituksia pappia kohden
keskimäärin 60 vuonna 2020. Hautaan siunaamiset ovat lisääntyneet yli 30% viidessä
vuodessa, 2020 siunattu 162 vainajaa. Kirkkomme on suosittu vihkikirkko, kesäaikana
2020 varauksia 14 vihkimiseen. Kirkko- ja kotikasteita 2020 yhteensä 56.

Yhteisen seurakuntaneuvoston puheenjohtajan tehtävän vaikutus
Kirkkoherran mahdollisuus osallistua kirkollisiin toimituksiin kapenee oleellisesti.
Seurakunnan perustehtävää, sanan ja sakramenttien jakoa sekä rippiä ei voi kuin
rajallisesti siirtää muille viranhaltijoille.
Papin viran monipuolisuus
Työajaton työ mahdollistaa heidän monipuolisen käyttämisensä. Papit ovat monessa
mukana: rippikoulu, työalan kehittäminen ja toimintaan osallistuminen sekä vastuuryhmien
kokoukset, syntymäpäiväkäynnit, laitos- ja kouluhartaudet, kinkerit, sururyhmät,
työnohjaus, työala- ja työntekijäkokoukset, koulutukset, viestintä, yhtymätason työalatiimit,
neuvostotyöskentely, erilaisten sähköisten järjestelmien hallinta ja seuranta: Kipa, Katrina,
Työvuorovelho ja Domus, kriisityöskentely, kehityskeskustelut, verkostoituminen alueen
toimijoiden kanssa, yhteisvastuukeräys, retket, leirit ja seurakuntamatkat ym.

1. Seurakuntaneuvosto päätti pyytää II seurakuntapastorin viran auki julistamista Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulilta. Virka on mahdollista täyttää 1.6.2021 alkaen.
2. Seurakuntaneuvosto esitti toiveet viran vaatimuksista: a) Valittavan työalaksi tulisi
kasvatuksen työala ja erityisesti varhaiskasvatus muun papin työn lisäksi. Lisäksi
valittavan pitäisi mieluummin olla papiksi vihitty, yhteistyökykyinen ja hänellä tulee olla
kasvatuksellista ja pedagogista osaamista.
3. Seurakuntaneuvosto valitsi haastattelutyöryhmän: Arto Helle, Maria Hyppänen, Leo
Pyöriä, Kiia Piepponen ja Ari Luomajoki (varalla).
Haastattelutyöryhmä haastattelee ja tekee ehdotuksen valinnasta ja arvioi montako
kutsutaan seurakuntaneuvoston kokoukseen kuultavaksi joko sähköisesti tai fyysisesti
paikan päälle.

Valkealan seurakunnan tilastotietoja
Tilastotietoja on saatavissa Kirkon Tilastopalvelusta: www.kirkontilastot.fi

Valkealan toimintakertomukset vuodelta 2020
Seurakuntaneuvosto hyväksyi työalojen toimintakertomukset vuodelta 2020. Alustavan
toteumavertailun vastuukatteen ylijäämä oli n. 65000 € 27.1.2021 raportin mukaan.

Valkealan rippikoulujen toteutussuunnitelma 2021
Seurakuntapastori Saija Sarkasuo on koonnut Valkealan seurakunnan vuoden 2021
rippikouluja koskevan toteutussuunnitelman, joka voi muuttua koronarajoitusten ja
henkilömuutosten myötä.
Suunnitelmassa ei näy kaikkia kevään tehtäviä, mutta suunnitelmissa on ainakin
jumalanpalvelus, etätehtäviä, mahdollisesti nuortenilta etänä ja lähitapaamisia rajoitusten
puitteissa. Poikkeusoloissa Saija Sarkasuo ja Lotta Kemppainen vastaavat tehtävien
suunnittelusta ja vastaanotosta. Rippikoululeirien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat ovat
suunnitelmassa Arto Hyvättinen, (Niiniranta 1); Ari Luomajoki, (Niiniranta 2); Lotta
Kemppainen, (Niiniranta 3 ja Valkealan opisto).
Kesätyöntekijöiksi palkataan Heljä-Sisko Pasanen, Pietari Savolainen, Fiia-Iida
Tuomikoski. Lisäksi mukana isosia.
Päivärippikoulu pidetään seurakuntakeskuksessa 7.6.-11.6. ja 14.6.-17.6.2021,
konfirmaatio 20.6.; 10 rippikoululaista.
Niinirannan 1-leiri 29.6.-6.7., konfirmaatio 11.7.; 27 rippikoululaista.
Niinirannan 2-leiri 13.7.-20.7. konfirmaatio 25.7.; 25 rippikoululaista.
Niinirannan 3-leiri 27.7.-3.8., konfirmaatio 8.8.; 24 rippikoululaista.
Valkealan opisto 16.6.-23.6., konfirmaatio 4.7.; 18 rippikoululaista.

Srk-yhtymän
talvileiri Puhjonrannassa 27.2.-6.3.; konfirmaatio 18.4.; 6 valkealalaista
yhteinen retkiripari 8.-16.6., konfirmaatio 26.7.; 1 valkealalainen,
sporttitaideleiri 15.-22.7., konfirmaatio 26.7.; 5 valkealalaista.
Pienryhmä 30.7.-6.8., konfirmaatio 8.8.; 1 valkealalainen
Kesäripari 30.7.-6.8., konfirmaatio 8.8.; 7 valkealalaista
Järjestörippikoulun käy 4 valkealalaista.
Rippikoululaisia yhteensä 128.

Mikkelin hiippakunnan pöytäkirjanotteita 16.12.2020
1) §517 Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 2021
(DMIK/350/00.00.01/2020)

Tuomiokapituli täydentää päätöstään 8.10.2020 siten, että Kouvolan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi määrätään 1.1.-28.2.2021 Kuusankosken
seurakunnan kirkkoherra Kimmo Ylikangas ja 1.3.2021 – 31.12.2022 Valkealan
seurakunnan kirkkoherra Arto Helle.
2) §584 Kirkkoherran viransijaisuus 4.1.2021-9.2.2021 ja 13.2.-25.2.2021
Tuomiokapituli määrää pastori Ari Luomajoen Valkealan seurakunnan kirkkoherran
viransijaisuuteen ajalle 4.1.-9.2.2021 ja 13.2.-25.2.2021 oman viran ohella.

Muita asioita
1. Seurakuntaneuvoston seuraava kokous on 14.4.2021
2. Työntekijöiden ja seurakuntaneuvoston yhteinen tapaaminen 10.3. perutaan
koronarajoitusten takia.
3. Kappalaisen virkaanasettaminen 21.3. perutaan ja siirretään syksyyn
koronarajoitusten takia.

Pöytäkirjan nähtävilläolo
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä seurakuntatoimistossa 9.2.-23.2.2021.

Lisätiedot
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja vs. kirkkoherra Ari Luomajoki, p. 0400 657 181.
Seurakuntaneuvoston sihteeri Päivi Soini, p. 040 182 7317.

