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RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA 3/2019
15.5.2019

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 15.5.2019 klo 17-18.00

Paikka:

Seurakuntakoti

Läsnä:

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

puheenjohtaja
jäsen
poissa
jäsen
jäsen
jäsen
poissa
vpj.
jäsen
jäsen
poissa
jäsen
varajäsen
sihteeri

§ 25
KOKOUKSEN AVAUS

Esitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 26
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 8.5.2019
KL 7:4,1
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.”
Esitys

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Tark: ______

Tark: ______
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Todetaan läsnäolijat: Martti Jaanto, Lassi Lähteenmäki ja Jaana Törne olivat estyneet,
muut seurakuntaneuvoston jäsenet, sekä varajäsen Maiju Pietilä olivat paikalla.
§ 27
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ohjesääntö 6:3
”Pöytäkirjan tarkistaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Esitys

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Tähti ja Jaana Törne.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Tähti ja Heikki Vainio.

§ 28
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 29
KIRKKOHERRANVIRASTON AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ 2019
Esitys

Esitetään kirkkoherranviraston aukioloajoiksi seurakuntasihteerin loma-aikana,
27.5. – 14.6. avoinna keskiviikkoisin klo 12.00 – 15.00. Ajalla 17.6. – 28.6. virasto on
suljettu. Muina aikoina kesällä virasto on avoinna normaalisti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

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

Oikaisuvaatimus
Khra Petri Sirén

§ 30
TYÖNTEKIJÖIDEN KESÄLOMAT 2019
Esitys

Esa Vähämäki

15.5. - 23.5., 26.6. - 7.7., 7.8 - 11.8.= 22

Hannele Keskitalo

17.6. – 21.7.2019 = 24

Tark: ______

Tark: ______
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Päätös

Nina Lehtovirta

27.5. – 30.6.2019 = 23

Susanne Nummelin

8.7. – 11.8.2019 = 25

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

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

Oikaisuvaatimus
Työntekijät, henkilöstösihteeri

§ 31
KESÄLEIRIEN JA RIPPIKOULULEIRIN VASTUUHENKILÖN MÄÄRÄÄMINEN
VUODELLE 2019
Esitys

Rippikoulusuunnitelman mukaan yhden työntekijöistä on oltava ohjelma- turvallisuusvastuussa oleva leirinjohtaja, rippikoulussa ja myös lastenleireillä.
Peruslähtökohdaksi rippikoululeirien osalta on sovittu, että kirkkoherra ja diakoni
toimivat vuorovuosina ohjelma- ja turvallisuusvastaavina. Viime vuonna ko. tehtävän
hoiti khra Petri Sirén, joten esitetään leirien ohjelma- ja turvallisuusvastuuhenkilöksi
vuoden 2019 rippikoululeirille ja lastenleireille diakoni Hannele Keskitaloa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

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

Oikaisuvaatimus
Henkilöstösihteeri
Khra Petri Sirén

§ 32
SEURAKUNTASIHTEERIN IRTISANOUTUMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN
JOHDOSTA

Tiedoksi

Seurakuntasihteeri Nina Lehtovirta on antanut kirjallisen ilmoituksen eläkkeelle
jäämisestä ja irtisanoutuu virastaan 31.10.2019.

Tark: ______

Tark: ______
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Esitys

Seurakuntaneuvosto merkitsee ilmoituksen tiedoksi saaneen ja hyväksyy
seurakuntasihteerin irtisanoutumisen 1.11.2019 alkaen.

Päätös

Merkattiin tiedoksi ja hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

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

Oikaisuvaatimus
Henkilöstösihteeri
Khra Petri Sirén

§ 33
SEURAKUNTASIHTEERIN OSA-AIKAINEN VIRKASUHDE
Seurakuntasihteeri Nina Lehtovirta on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ja irtisanonut
työsopimuksensa päättymään 31.10.2019.

Seurakuntasihteerin työtehtäviin on kuulunut mm. kirkkoherranviraston asiakaspalvelu, sukuselvitysten ja virkatodistusten laadinta ja laskutus, kirkonkirjojenpito,
talousarvion ja tilinpäätöksen laadinta, seurakuntaneuvoston sihteerin tehtävät,
kirkkoherran sihteerin tehtävät, viestintä ja tiedottaminen, sekä sähköisen varauskirjan
ylläpito ja ajanvarausten hoitaminen, sekä atk-tuen antaminen työntekijöille.
Tehtävän täyttäminen on edelleen välttämätöntä edellä mainittujen tehtävien
hoitamiseksi.
Viestinnän ja tiedotuksen osalta tehtävät siirtynevät suurimmaksi osin yhtymän
tiedottajalle.

Nina Lehtovirran kanssa on keskusteltu, että hän voisi jatkaa tehtävässä osaaikaisesti 21 tuntia/viikko (tiistai, keskiviikko ja torstai).

Tark: ______

Tark: ______
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Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §)
Välitöntä vaikutusta ei ole.

Esitys

Rymättylän seurakuntaneuvosto valitsee Nina Lehtovirran seurakuntasihteerin osa-aikaiseen virkasuhteeseen 21/viikko, ajalle 5.11.2019 – 31.12.2021.
Vaativuusryhmä on 502.
Kokouksista mahdollisesti kertyvät ylityötunnit maksetaan rahana.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 34
SEURAKUNTAKODIN REMONTTI
Rymättylän seurakuntakoti on remontin tarpeessa. Seurakuntayhtymän suunnitelmassa
seurakuntakodin remontti ajoittuu vuoteen 2021. Yhtymän strategian mukaan remontin rahoitus hankitaan omaisuutta myymällä.
Seurakunnan kiinteistöjä hallinnoi Yhteinen kirkkoneuvosto. Vain rukoushuone on
Rymättylän seurakunnan omaisuutta. Perussopimuksen mukaan seurakunnan alueella
olevien kiinteistöjen myyntiin vaaditaan seurakunnan hyväksyntä. Seurakunnan toiminnan kannalta välttämättömiä kiinteistöjä ovat Kirkko, seurakuntakoti, Kirkkoherranvirasto ja Hautausmaan huoltorakennus.
Naantalin kaupungin kanssa on neuvoteltu Ahteentaantien varressa olevien omakotitonttien myynnistä. Katselmus ko. tonteista kaupunginjohtajan johtaman seurueen
kanssa tehtiin 29.4. Samassa yhteydessä esitettiin, että kaupunki voisi ostaa seurakunnan maa-alueen kirkkolahden rannasta. Tällöin kaupunki saisi omistukseensa alueen
kehittämisen, josta on puhuttu pitkään.
Seurakunnalle on osoitettu kaksi testamenttia. Testamenttiraha on osoitettu Rymättylän seurakunnan työhön. Se on puskuri tulevaisuuteen. Sen käyttäminen srk-kodin remonttiin olisi tässä vaiheessa epäviisasta. Kun tiedetään, että srk-kodin remontilla
päästään 20-30 vuotta eteenpäin voisi tätä rahaa käyttää myös siinä vaiheessa tähän
tarkoitukseen. Tämän edellytyksenä on testamenttirahan tuottava sijoittaminen. Myös
Kirkon tulevaan kunnostamiseen tulee varautua.
Kanttorila on seurakunnalle tarpeeton. Alueen rikkominen olisi yhdessä Majakan alueen kanssa tässä vaiheessa kuitenkin lyhytnäköistä. Metsien hakkuu olisi melko tuottamatonta tällä hetkellä, joten se ei ole ajankohtaista.

Tark: ______

Tark: ______
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Kun neuvottelut Ahteentaan tonteista on kesken, on mielekästä odottaa mitä kaupunki
päättää.

Esitys

Odotetaan, mitä Naantalin kaupunki päättää Ahteentaantien varressa olevien omakotitonttien sekä Kirkkolahden rannan ostamisesta. Jos kauppa ei toteudu haetaan seurakuntakodin remontin rahoitusta pyrkimällä myydä muita kiinteistöjä, kuten Kanttorila.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 35
MUUT ASIAT
§ 36
ILMOITUSASIAT
1. Eeva Matinollin testamenttilahjoitus Rymättylän seurakunnalle
2. Kirkon kesän aukiolot. Kirkko on auki kesällä 2019 seuraavasti: Keskiviikosta
sunnuntaihin klo 12.00 – 16.00 26.6 – 11.8. välisenä aikana.
3. Kesäteologin palkkaaminen Naantalin ja Rymättylän rippileireille.
§ 37
VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan.
§ 38
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

Tark: ______

Tark: ______

