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RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA 1/2018
14.2.2018

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 14.2.2018 klo 17.00-18.45

Paikka:

Seurakuntakoti

Läsnä:

Sirén Petri
Aho Pertti
Jaanto Martti
Lähteenmäki Kirsi
Lähteenmäki Lassi
Päivölä Iiris
Tähti Jussi
Törne Jaana
Vehmanen Pekka
Lehtovirta, Nina

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
saapui § 8 käsittelyn aikana
jäsen
jäsen
estynyt
jäsen
estynyt
jäsen
sihteeri

§1
KOKOUKSEN AVAUS

Esitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvoston ohjesääntö § 2,1 (kirkkohallituksen yleiskirje nro 19/2004)
”Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.”
Kokouskutsu on postitettu 7.2.2018.
KL 7:4,1
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.”
Esitys

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin
Todetaan läsnäolijat: Jussi Tähti ja Jaana Törne olivat estyneet, muut seurakuntaneuvoston jäsenet olivat paikalla.

Tark: ______

Tark: ______
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§3
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ohjesääntö 6:3
”Pöytäkirjan tarkistaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Esitys

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Aho ja Martti Jaanto.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa perjantaina 16.2. virastoaikana.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§4
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§5
RYMÄTTYLÄN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS V. 2017
L1
Seurakuntaneuvosto käsittelee ja hyväksyy Rymättylän seurakunnan toimintakertomuksen, joka sisältää kirkkoherran yleiskatsauksen, hallintoelinten kokoonpanon ja
toiminnan, väkiluvussa tapahtuneet muutokset, sekä tavoitteiden toteutumisen.

Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy osaltaan Rymättylän seurakunnan toimintakertomuksen
ja tavoitteiden toteutumat tilinpäätökseen 2017.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Lapsivaikutukset (KJ 23:3§)
Ei välitöntä vaikutusta lapsiin ja nuoriin

Valitusoikeus
Lisätiedot

Tark: ______

Ei valitusoikeutta, asian käsittely kesken
Khra Petri Sirén p. 040 130 8381

Tark: ______
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§6

VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN SEURAKUNTAVAALEJA VARTEN
Seurakuntavaalipäivä on 18.11.2018. Ennakkoäänestys on viisipäiväinen
6.11. – 10.11.2018.
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 1/2018
Vaalilautakunnan asettaminen
Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilauta-kunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2018.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä.
Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa
tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen
vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.
Lisäksi kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen
kolmijäsenisenä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella.
KVJ 2:4,1
” Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan, kaksi äänioikeutettujen luettelon tarkastajaa, sekä sihteerin.
Esitys

Valitaan vaalilautakunnan varsinaiset jäsenet, varajäsenet, vaalilautakunnan puheenjohtaja.

Päätös

Seurakuntaneuvosto valitsi vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt;
Riitta Räikkä, Sini Peltola, Petri Sirén ja vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Erkki
Hellmanin, sekä valtuutti kirkkoherran valitsemaan lisäksi yhden henkilön vaalilautakuntaan, sekä neljä varajäsentä.

Valitusoikeus
Lisätiedot
Tiedoksi

Tark: ______

Oikaisuvaatimus
Khra Petri Sirén
Valituille

Tark: ______
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§7
RYMÄTTYLÄN SEURAKUNNAN TIETOSUOJAVASTAAVAN SEKÄ TIETOSUOJAN
YHTEYSHENKILÖN VALINTA
Valmistautuminen EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen
Organisoi tietosuojatyö:
o Nimeä tietosuojan yhteyshenkilö, joka toimii yhteyshenkilönä toisiin seurakuntiin,
tuomiokapituliin ja tietosuojavastaavaan.
o Nimeä tietosuojaryhmä käytännön tietosuojatyön käynnistämiseksi.
o Nimeä tietosuojavastaava:
Seurakunnan/seurakuntayhtymän on nimitettävä tietosuojavastaava, joka toimii
tietosuoja-asioiden asiantuntijana, neuvonantajana ja valvojana. Usealle
rekisterinpitäjälle voidaan nimittää yhteinen tietosuojavastaava.
Arkkihiippakunnan it-alueen johtokunta on kokouksessaan 18.1. nimennyt Marjut
Marilan it-alueen tietosuojavastaavaksi. Alueen seurakunnat/seurakuntayhtymät
voivat nimetä hänet myös oman seurakuntansa/seurakuntayhtymänsä
tietosuojavastaavaksi.

Esitys

Valitaan Rymättylän seurakunnan tietosuojavastaavaksi it-alueen tietosuojavastaava
Marjut Marila 31.12.2019 asti, sekä tarvittaessa tietosuojan yhteyshenkilöksi Rymättylän seurakunnasta seurakuntasihteeri Nina Lehtovirta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§8
MUUT ASIAT
1. Rymättylän seurakunnan testamenttivarat
Seurakuntaneuvosto keskusteli testamenttivarojen mahdollisesta sijoittamisesta.
Pohdittiin mm. sijoitusaikaa, -määrää, mahdollisimman alhaista riskiä, sekä kotimaisuutta ja eettisesti kestävää sijoittamista.
Päätös

Valtuutetaan talousjohtaja Jorma Koivula kartoittamaan ja tutkimaan, sekä
tekemään ehdotuksen seurakuntaneuvostolle Rymättylän seurakunnan testamenttivarojen sijoittamisesta.
2. Rukoushuoneasia
Kirkkoherra kertoi meripartiolippukunta Rymättylän Märssyvahtien kanssa käymistään keskusteluista, koskien Rukoushuoneen käyttöä ja kunnossapitoa.

Päätös

Rymättylän seurakunta myöntää vuosittain lippukunnan käyttöön ylimääräisen
avustusmäärärahan 1000 € Rukoushuoneen kunnostukseen ja ylläpitoon, edellyttäen

Tark: ______

Tark: ______
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keväällä ja syksyllä pidettäviin yhteisiin palavereihin, jossa kartoitetaan kunnostustarpeita ja raportoidaan varojen käytöstä.
3. Röölän kylätoimikunnan avustusanomus
Kirkkoherra esitteli Röölän kylätoimikunnalta tulleen avustusanomuksen, koskien
Elämää Röödilässä perinnekirjan kustannusten taloudellista tukemista.
Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti avustaa Röölän kylätoimikuntaa Elämää Röödilässä
perinnekirjan kustannuksiin 500 eurolla.

§9
ILMOITUSASIAT
Ilmoitusasioita ei ollut.
§ 10
VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan.
§ 11
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 18.45.

Tark: ______

Tark: ______

