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RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA 2/2019
27.2.2019

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 27.2.2019 klo 17-18.30.

Paikka:

Seurakuntakoti

Läsnä:

Sirén Petri
Jaanto Martti
Kolehmainen Katja
Lähteenmäki Kirsi
Lähteenmäki Lassi
Päivölä Iiris
Tähti Jussi
Törne Jaana
Vainio Heikki
Lehtovirta, Nina

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
saapui § 20 aikana
vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

§ 15
KOKOUKSEN AVAUS

Esitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 16
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 21.2.2019
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: Kaikki seurakuntaneuvoston jäsenet olivat paikalla, Lassi Lähteenmäki saapui § 20 käsittelyn alussa.

Tark: ______

Tark: ______
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§ 17
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ohjesääntö 6:3
”Pöytäkirjan tarkistaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Esitys

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Lassi Lähteenmäki ja Kirsi Lähteenmäki.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Lähteenmäki ja Iiris Päivölä.

§ 18
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 19
RYMÄTTYLÄN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS V. 2018
L1
SRKN 1/2019
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 2018 ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi yhteiselle seurakuntaneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti, puuttuva kirkkoherran yleiskatsaus lisätään ja
käsitellään seuraavassa kokouksessa.

SRKN 2/2019 (uusintakäsittely)
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy osaltaan Rymättylän seurakunnan toimintakertomuksen
ja tavoitteiden toteutumat tilinpäätökseen 2018 lisättynä kirkkoherran yleiskatsauksella ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi yhteiselle seurakuntaneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tark: ______

Tark: ______
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Ei välitöntä merkitystä lapsiin ja nuoriin.
Valitusoikeus
Lisätiedot

Ei valitusoikeutta, asian käsittely kesken
Khra Petri Sirén

§ 20
RYMÄTTYLÄN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUN OHJESÄÄNTÖ
L2
Tuomikapitulin kirje kirkkoherroille 13.12.2018.
Suuri Ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017 hyväksyttiin piispainkokouksessa 5.4.2017
ja se on ollut käytössä 1.10.2018 alkaen. Rippikoulun keskeinen lähtökohta on nuoren
kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Sisällöllisen perusrakenteen rippikoululle antaa
Katekismus. Rippikoululla on uuden suunnitelman mukaan kuusi tavoitetta:
1. Nuoret ovat osallisia, tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa.
2. Nuoret kokevat yhteyttä, turvallisuutta, pyhyyttä ja iloa.
3. Nuoret oppivat hoitamaan hengellistä elämäänsä toimien, hiljentyen ja osallistuen.
4. Nuoret kantavat vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta.
5. Nuoret löytävät merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämänsä
välillä.
6. Nuoret tahtovat kuulua Kristuksen kirkkoon.
Rippikoulun uuteen rakenteeseen kuuluu neljä osaa: 1. Teemapäivät, 2. Jumalanpalvelukset ja nuorisotoiminta, 3. Intensiivijakso (lähijakso + leiri/päiväleiri), 4. Konfirmaatio. Rippikoulu toteutuu noin puolen vuoden kokonaisuutena ja on laajuudeltaan
80 tuntia.
Rippikoulun uusi malliohjesääntö on hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnossa
23.10.2018. Siihen liittyen on annettu kirkkohallituksen yleiskirje 15/2018.
Rippikoulun ohjesäännön hyväksyy kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto (KJ
3:3,3). Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ohjesääntö ja sitä
koskeva päätös tulee lähettää tuomiokapituliin 28.2.2019 mennessä, jotta tuomiokapituli ehtii ne käsitellä kevään 2019 aikana.
Esitys:

1. Hyväksytään Rymättylän seurakunnan rippikoulun ohjesääntö. Ohjesääntö lähetetään Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapituliin.
2. Hyväksytään Rymättylän seurakunnan rippikoulun paikallinen vuosisuunnitelma.

Päätös:

1. Rymättylän seurakuntaneuvosto hyväksyi yksimielisesti Rymättylän seurakunnan
rippikoulun ohjesäännön.
2. Rymättylän seurakuntaneuvosto hyväksyi yksimielisesti Rymättylän seurakunnan
rippikoulun vuosisuunnitelman.

Tark: ______

Tark: ______
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§ 21
MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
§ 22
ILMOITUSASIAT
-

kirkkoherra tiedotti diakonin koulutuksesta, vanhuus elämän vaiheena, kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä 17-19.1. ja 21-23.5.2019.
keskusteltiin laajasti tulevasti seurakuntakodin remontista vuodella 2021 ja siihen
tarvittavasta rahoituksesta. Pohdittiin eri vaihtoehtoja, miten varat remonttiin katetaan. Työryhmä kokoontuu miettimään asiaa ja tekemään siitä ehdotuksen seurakuntaneuvostolle.

§ 23
VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan.
§ 24
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 18.30.

Tark: ______

Tark: ______

