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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

29.11.2017 klo 17.30

Paikka

Piikkiön pappila
Läsnä

Hermonen Merja
Eskelinen Veikko
Hellstén Jorma
Hilakari Laura
Huoponen Kirsi
Kanervavuori Mirjo

Lehtisalo Esko
Lukander Harri
Sipilä Miikka
Tuomarila Sinikka
Pajunen Risto

puheenjohtaja
Janne Ason varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, yhteisen kirkkoneuvoston
jäsen, tuli 92 § aikana klo 20.02
Laura Langh-Lagerlöfin varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Marjo Uotilan varajäsen

Ijäs Antti

sihteeri

Suvimarja Rannankari-Norjanen

SLS, palvelupäällikkö, 80§

Johansson Lisbeth

Poissa

Langh-Lagerlöf Laura, Aso Janne, Uotila Marjo, Tähkamaa Sanna

76 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti kirkkoherra Merja Hermonen.
77 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Seurakuntaneuvosto totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Esityksen mukaan

78 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkistajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa.
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Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti (Lisbeth Johansson ja Esko Lehtisalo)

Päätös

Esityksen mukaan

79 §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Lisätään 92 §.
LAURA REKOLAN HAUDAN HOITOSOPIMUKSEN JATKAMINEN
ja 93 § SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUSAIKATAULU

Päätös

Esityksen mukaan

80 §
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN NIMIKKOLÄHETYSKOHTEET
Piikkiön seurakunnalla on ollut kaksi lähetyskohdetta. Nimikkokohteet ovat olleet Etiopian luterilainen kirkko Mekane Yesus ja Mekane
Yesus -kirkon alaisuudessa toimiva Hosainan kuurojen koulu.
Mekane Yesus kirkko on vahvasti evankelioiva ja kasvava itäafrikkalainen kirkko, josta on viime vuosien aikana tullut jäsenmäärältään koko maailman suurin luterilainen kirkko (yli 8 miljoonaa jäsentä). Olemme Piikkiössä iloisia, että olemme saaneet olla omalta
osaltamme tukemassa kirkon kasvua ja elämää. Piikkiön seurakunnan pitkäkestoinen tuen voidaan katsoa saavuttaneen tavoitteensa.
Hosainan kuurojen koulusta on kasvanut vammaistyötä laajasti tukeva keskus, jonne tullaan koko maasta oppimaan vammaisten
kanssa tehtävää työtä. Nimikkolähetyskohteena Hosainan kuurojen
koulu on Piikkiössä nuorten valitsema.
Seurakuntaneuvoston keskusteluissa on noussut kysymys uudesta
nimikkolähetyskohteen hankkimisesta, joka olisi yleistä kirkon tukemista tarkemmin kohdistettu. Erityisesti halua olisi löytää kohteita,
jolla voitaisiin auttaa vaikeissa olosuhteissa elämäänsä elävien lasten ja nuorten ryhmiä maailman kriisialueilla.
Hosainan kuurojen koulun tarvitsee edelleen tukea. Sen sijaan Mekane Yesus kirkon yleisen tukemisen sijaan on haettu enemmän
kasvollista kohdetta seuraavia kriteerejä käyttäen:
1. Kohde tunnistuu kristillisen diakonian näkökulmasta sopivaksi, henkilökohtainen suhde kohteeseen on seurakuntalaisen nä-
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kökulmasta hahmotettavissa ja rakennettavissa; ei sulje pois
haasteellisia kohteita.
2. Mahdollisuus pitempijänteiseen kehittämistyöhön ja asioidentilan
paranemiseen/parantamiseen nimikkokohdeyhteisössä

3. Toimiva avun perille menemisen arviointi: Selkeä tieto, mihin
avustusrahojen on tarkoitus mennä ja jälkikäteinen arviointi mihin
avustusrahat ovat menneet. Mahdollisuus tarvittaessa itse mennä ja tutustua työhön, kehittää ystävyystoimintaa.
Päätöksen tekemisen pohjaksi valmistelussa on pyydetty ehdotuksia
Piikkiön seurakunnan nimikkokohteiksi Suomen Lähetysseuralta,
jonka kautta Etiopian nimikkokohdetoiminta on organisoitu.
Käsittely

Lähetysseuran projektikoordinaattori Suvimarja RannankariNorjanen esittelee Lähetysseuran kautta tapahtuvaa nimikkotoimintaa ja Piikkiön seurakunnalle sopivia nimikkolähetyskohteita, joista
neuvoston jäsenille on mennyt tiedoksi ennakkomateriaalia sähköpostitse esityslistan yhteydessä.
Lähetysseuran ehdotukset Piikkiön seurakunnalle:
Angola: Lubangon orpokoti
Bolivia: Lasten koulutus
Kambodzha: Lasten oikeudet
Kambodzha: First step
Kirsi Huoponen ehdotti, että kohteeksi otetaan Bolivia ja viittasi koulutuksen tärkeyteen. Sinikka Tuomarila, Laura Hilakari ja Veikko Eskelinen kannattivat.
Risto Pajunen ehdotti kohteeksi Kambodzhaa: Lasten oikeudet. Esko Lehtisalo ja Veikko Eskelinen kannattivat.
Lisbeth Johansson ehdotti, että lähetyskohteeksi otetaan Kambodzha, First step. Laura Hilakari, Kirsi Huoponen ja Sinikka Tuomarila
kannattivat.

Esitys
1. Määritellään nimikkolähetyskohdetoiminnan tavoitteet
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- diakonisen avun toteutuminen lasten ja nuorten terveen
kasvuympäristön ja oppimisedellytysten luomisessa
- oman seurakunnan kokemuksellinen rikastuttaminen
kristillisen toinen toisiaan auttamaan lähetettynä olemisen kokemuksella (yhteinen lähetys, yhteinen missio)
- yhteisöjen tukeminen tasa-arvoisessa kehittymisessä
2. Valitaan uusi nimikkolähetyskohde/ uudet -kohteet.
3. Päätetään yleisen nimikkoavun lähettäminen Mekane Yesus –
kirkolle.
4. Määritellään rahalliset kohdekohtaiset vuositavoitteet nimikkolähetyskohteille

Päätös

1. Tavoitteet hyväksytään esityksen mukaan.
2. Valitaan uusiksi nimikkolähetyskohteiksi.
-Bolivia: Lasten koulutus
-Kambodzha: Lasten oikeudet
-Kambodzha: First step
3. Lopetetaan Mekane Yesus -kirkon tuki
4. Määritellään kunkin kohteen vuositavoitteeksi 1500 €.
Oikaisuvaatimusmahdollisuus.

Lapsivaikutukset
Lasten ja nuorten kasvua, kehitystä, tasa-arvoisuutta ja oppimista
tukevan nimikkolähetyskohteen ottamisella on mahdollista saavuttaa
erittäin positiivisia, monisukupolvisia ja yhteisöjen elämää tukevia
vaikutuksia.
Tiedoksi

Lähetysjärjestö/ Suomen Lähetysseura/ suvimarja.rannakariNorjanen”suomenlahetysseura.fi/ nimikkolähetyskohteet.

81 §
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖN JOHTOSÄÄNTÖ
Piikkiön seurakunnassa lähetystyön johtosääntö uusitaan viimeisintä
kirkkohallituksen ohjesääntöuudistusta vastaavaksi alla olevassa
muodossa.
Esitys

Hyväksytään Piikkiön seurakunnan johtosäännöksi:
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PIIKKIÖN SEURAKUNNAN
LÄHETYSTYÖN JOHTOSÄÄNTÖ

Hyväksytty kirkkoneuvostossa/seurakuntaneuvostossa
marraskuun 29. päivänä 2017

1§
Lähetystyö on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.
KL 4:1
Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.
KJ 4:4
Seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä, jonka tarkoituksena on
evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä. Toiminnasta määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston hyväksymässä lähetystyön johtosäännössä.
2§
Lähetystyön tehtävä on osallistua kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa, tavoitteena maailmanlaajan kristillisyyden ja kristillisen
kirkon vahvistuminen ja kasvaminen. Lähetystyötä tehdään sanallisen todistuksen, palvelun ja keskinäisen yhteyden avulla. Lähetystyön painopiste on siellä,
missä ei ole kristillistä kirkkoa tai missä kristityt ovat vähemmistönä.
3§
Seurakunta toteuttaa missionaarista tehtäväänsä
1) varustamalla sanalla ja sakramenteilla seurakuntalaisia lähetystehtävään, joka kasteessa on jokaiselle annettu;
2) huolehtimalla siitä, että seurakunta on avoin ja kutsuva yhteisö;
3) huolehtimalla lähetysvastuun ja missionaarisuuden toteutumisesta
seurakunnan opetus- ja kasvatustyössä;
4) ohjaamalla ja varustamalla seurakuntalaisia ja seurakunnan toimintaryhmiä lähetysvastuuseen lähellä ja kaukana;

PÖYTÄKIRJA

6/2017

6

29.11.2017
5) huolehtimalla yhteydenpidosta seurakunnan nimikkokohteisiin ja rohkaisemalla seurakuntalaisia esirukoukseen lähetystyön puolesta;
6) osallistumalla lähetystyön taloudelliseen vastuuseen vapaaehtoisen
ja seurakunnan talousarviomäärärahojen avulla;
7) hoitamalla yhteyksiä rovastikunnalliseen ja hiippakunnalliseen lähetystoimintaa, kirkon lähetysjärjestöihin ja kirkon lähetystyön keskukseen
ja muihin kirkon kansainvälistä vastuuta toteuttaviin tahoihin; sekä
8) käyttämällä lähetystyön kanavina kirkon lähetysjärjestöjä ja kirkon ulkomaanapua.

4§
Lähetystyöstä vastaava teologi laatii lähetystyötä varten vuosittain toimintasuunnitelman; vuosittainen talousarvioesitys lähetystyön osalta tehdään erikseen. Työn seurantaa ja arviointia varten laaditaan toimintakertomus edelliseltä
vuodelta.

5§
Seurakuntaneuvosto yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa (lähetystyö, kansainvälinen työ). Lähetystyöstä vastaavan teologin lähin esimies on kuitenkin
kirkkoherra.

KJ 6: 13
Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa. Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa kuten
kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä
harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti.

Tämä johtosääntö tulee voimaan 29. päivänä marraskuuta. Tällä johtosäännöllä
kumotaan Piikkiön seurakuntaneuvoston edelliset lähetystyön johtosäännöt.

Päätös

Esityksen mukaan.
Oikaisuvaatimusoikeus.

Lapsivaikutukset
Johtosäännöllä ei ole suoria Kirkkojärjestyksen 23 § tarkoittamia
lapsivaikutuksia.
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Tiedoksi

Mikko Nieminen, Piikkiön seurakunnassa lähetystyöstä vastaava
teologi/ pappi; Arkkihiippakunnan lähetyssihteeri Anssi Niminen,
anssi.nieminen@evl.fi .

82 §
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUN OHJESÄÄNNÖN UUSIMINEN
Piikkiön seurakunnassa rippikoulun ohjesääntö uusitaan viimeisintä
kirkkohallituksen ohjesääntöuudistusta vastaavaksi alla olevassa
muodossa ja lähetetään tuomiokapituliin vahvistettavaksi.
Kirkkohallituksen malliohjesääntöön liittyvät yleisperustelut
Kirkkojärjestys edellyttää (KJ 3:3), että seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnalle rippikoulun ohjesäännön. päätös on alistettava
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Malliohjesäännön yhteyteen on kirjoitettu kirkkojärjestyksen rippikouluun liittyvät säännökset, jotka mahdollisesti eivät ole osa ohjesääntöä.
KJ 1: 1 ja 3,1-3
Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa,
joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, ja joka on ilmaistu kolmessa
vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon Yksimielisyyden
kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa. Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.
Kirkon pyhissä toimituksissa ja opetuksessa käytettävien kirjojen on
oltava tunnustuksen mukaisia.

Kirkon jäseneksi otetaan
1) lapsi pyhässä kasteessa;
2) rippikoulun käynyt evankelis-luterilaiseen kirkkoon aikaisemmin
kuulunut henkilö, joka ilmoittaa tahtovansa tunnustaa kirkon uskoa;
sekä
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3) muu säädetyn iän täyttänyt henkilö, joka ei kuulu evankelisluterilaiseen kirkkoon, siten, että hän tarpeellisen opetuksen jälkeen
saa kasteen tai, jos hänet on oikein kastettu, tunnustaa kirkon uskon.
1.1

Yksityiskohtaiset perustelut

2§

Piispainkokouksen hyväksymän rippikoulusuunnitelman

mukaisesti ohjesääntö edellyttää rippikoulusuunnittelun kolmitasoisuutta:
1)

rippikoulun kolmivuotinen runkosuunnitelma

2)
3)

rippikoulutyön vuosisuunnitelma ja
yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat.

Rippikoulun kolmivuotinen runkosuunnitelma ja rippikoulutyön vuosisuunnitelma liittyvät seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan.
Rippikoulujen opettajatiimit laativat yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat edellä mainittujen suunnitelmien pohjalta.

Yhteistyö seurakunnan eri työalojen kanssa on tärkeää, jotta rippikoulu
toteutuisi seurakunnan yhteisenä tehtävänä. Rippikoulun kolmivuotista
runkosuunnitelmaa ja rippikoulutyön vuosisuunnitelmaa laadittaessa on
syytä olla yhteydessä paikkakunnan kouluihin, erityisesti uskonnonopettajiin.

Rippikoulutyön vuosisuunnitelmasta tulee käydä ilmi rippikoululaisten arvioitu kokonaismäärä, rippikouluryhmien lukumäärä, rippikoulumuodot, yksityis- ja erityisrippikoulut, rippikoulujen johtajat ja turvallisuusvastaavat, opettajatiimit, varsinaiset opetuspaikat, käytettävät oppikirjat, rippikoulujen alkamis- ja päättymisajankohdat, konfirmaatioiden ajankohdat ja paikat sekä yhteydet seurakunnan muuhun
toimintaan ja rippikoululaisten perheisiin.
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3§

Ohjesääntö mahdollistaa muidenkin kuin seurakunnan

palveluksessa olevien teologien, erityisesti uskonnonopettajien, käyttämisen rippikoulun opettajina.
Rippikoulun toteutukselle on eduksi, jos isoset voivat rippikoulun
opettajien kanssa olla laatimassa toteutussuunnitelmaa. Parhaimmillaan siihen osallistuvat myös rippikoululaiset ja heidän vanhempansa.
4§

Rippikouluikäisille nuorille on annettava riittävän ajoissa

tietoa rippikoulun käymisen mahdollisuuksista.
Ohjesäännössä on otettu huomioon ne nuoret, jotka käyvät omaa
ikäluokkaansa nuorempina peruskoulua ja tästä syystä haluavat tulla
rippikouluun heille tutun ryhmän mukana. Lähinnä on kysymys tammikuussa syntyneistä. Ainakin eräissä tapauksissa voi olla pedagogisesti perusteltua antaa heidän osallistua rippikouluun samana
vuonna kuin heidän luokkatoverinsa. Kirkkoon kuulumattoman konfirmoinnissa ja hänen liittymisessään kirkkoon on muistettava uskonnonvapauslain asettama 15 vuoden ikäraja.
5§

Yhden rippikouluryhmän koko on enintään 25.

Kirkkoneuvosto/seurakuntaneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on erityisen painavat syyt.
Erityisryhmien ryhmäkokojen ohjeet ovat rippikoulusuunnitelmassa.
Lisäksi on suositeltavaa, että maahanmuuttajien rippikouluissa ryhmäkoko on riittävän pieni.
6§

Päiväkirja antaa aineksia rippikoulun seurannalle, arvi-

oinnille ja kehittämiselle.

8§

Seurakunnissa on tarpeen aika ajoin ilmoittaa mahdolli-

suudesta käydä yksityisrippikoulu. Yksityisrippikouluun osallistuvista
voi muodostaa myös pieniä aikuisten rippikouluryhmiä. Näissä sovel-
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letaan piispainkokouksen hyväksymää rippikoulusuunnitelmaa, ja
rippikoulun kesto on vähintään 20 tuntia.

10 §

On suositeltavaa, että jokaisessa rippikoulun pitopaikas-

sa on oma hiljentymiseen, rukoukseen ja jumalanpalveluselämään
erotettu sakraalitila.

Majoitus-, ruokailu- ja kokoontumistiloista, niiden palo- ja muusta turvallisuudesta on syytä keskustella kunnan viranomaisten kanssa. Lisäksi seurakunnalla on syytä olla kriisivalmiussuunnitelma rippikouluja varten.

Esitys

Piikkiön seurakuntaneuvosto hyväksyy Piikkiön seurakunnan rippikoulun ohjesäännön ja lähettää sen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi seuraavana:

PIIKKIÖN SEURAKUNNAN
RIPPIKOULUN OHJESÄÄNTÖ

1§
Rippikoulusta säädetään kirkkojärjestyksessä.
KJ 3:3
Seurakunnan tulee pitää rippikoulua, jossa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä.
Rippikoulua johtaa pappi tai lehtori. Opettajina toimivat heidän lisäkseen kanttorit, nuorisotyönohjaajat ja muut seurakunnan viranhaltijat siten kuin seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä määrätään. Tarvittaessa pidetään rippikoulu yksityisesti.
Seurakunnan rippikoulun ohjesäännön hyväksyy kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto. Päätös
on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KJ 3:4,1
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Rippikoulussa annetaan opetusta kirkolliskokouksessa hyväksytyn kristinopin mukaisesti. Käytettävät oppikirjat hyväksyy piispainkokous.

2§
Rippikoulussa noudatetaan piispainkokouksen vahvistamaa suunnitelmaa.
Seurakuntaneuvosto hyväksyy 3-vuotiskausittain rippikoulun kolmivuotisen
runkosuunnitelman ja vuosittain rippikoulutyön vuosisuunnitelman.
Rippikoulun kokonaissuunnittelua ja järjestelyä varten seurakunnassa on nimetty
viranhaltija.

3§
Rippikoulua ja sen opetuskokonaisuutta johtaa pappi tai teologi, joka yhdessä
koko opettajatiimin kanssa laatii rippikoulukohtaiset toteutussuunnitelmat.
Rippikoulukohtaisesti seurakunnan järjestämillä rippikouluilla, sen retkillä ja
leireillä on turvallisuusvastaava henkilö, joka on seurakunnan viranhaltija.
Rippikoulun opettajatiimissä toimivat rippikoulun suunnitteluun ja toteutukseen
osallistuvat seurakunnan työntekijät. Opettajana voi toimia myös muu teologisen
loppututkinnon suorittanut henkilö kuin seurakunnan viranhaltija. Lisäksi muut
seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa olevat
työntekijät, opiskelijat ja seurakuntalaiset voivat yhteistyössä opettajien kanssa osallistua rippikouluopetukseen.
Opettajien apuna käytetään viranhaltijan ohjauksessa nuorten ohjaamiseen
soveltuvia isosia.
Rippikoulun opettajien tehtävänä on huolehtia yhteydenpidosta myös
rippikoululaisten perheisiin ja kummeihin sekä kouluihin.
KJ 3:3,2 ks. edellä.

4§
Rippikouluun voidaan ottaa nuoria, jotka rippikoulun päättymisvuonna
täyttävät vähintään 15 vuotta. Kirkkoherra voi perustellusta syystä antaa luvan rippikoulun käymiseen tätä nuoremmalle hänelle itselleen tutun ikäluokan kanssa.

5§
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Yhden rippikouluryhmän opetettavien rippikoululaisten lukumäärä on enintään 25
henkilöä. Useamman ryhmän yhteisleirejä ja tapahtumia voidaan kuitenkin yhteistoimintana järjestää. Seurakuntaneuvosto voi päättää yksittäisen ryhmän
ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on erityisen painavat syyt.
Aikuisrippikouluja pidetään tarpeen mukaan yksityis- tai pienryhmärippikouluina.
6§
Rippikoulussa pidetään päiväkirjaa seurantaa ja arviointia varten. Rippikoulukokonaisuutta johtava työntekijä huolehtii rippikoulupäiväkirjojen koonnista ja muiden rippikoululuettelojen laatimisesta. Muuhun kuin omaan seurakuntaan kuuluvasta rippikoululaisesta toimitetaan ilmoitus rippikoulun käymisestä ja konfirmaatioon osallistumisesta rippikoululaisen omaan seurakuntaan tai sen seurakuntayhtymän keskusrekisteriin, jonka seurakuntaan rippikoululainen kuuluu.
Rippikoulukokonaisuudesta seurakunnassa vastaava työntekijä koordinoi
seurakunnan vuosittaista rippikoulusuunnittelua ja yhteistyötä sekä huolehtii
ajanmukaisen rippikoulutiedon ja -koulutuksen seurannasta ja tarjoamisesta
työntekijöille.
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7§
Konfirmaatioon voivat osallistua rippikoulun käyneet kirkon jäsenet. Konfirmaatio
toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaisesti.
KJ 3:5
Konfirmaatioon voivat osallistua ne, jotka rippikoulun perusteella siihen oikeutetaan.
Konfirmaatiossa tunnustaudutaan kirkon uskoon ja saadaan oikeus käydä itsenäisesti ehtoollisella. Konfirmaation toimittaa pappi tai lehtori.
Konfirmaatio on kirkollisen vaalikelpoisuuden (KL 7:3), kummina toimimisen (KJ 2:17) ja pappisvihkimyksen (KJ 5:2) edellytys. Rippikoulun käyminen on kirkon jäsenen kirkollisen avioliittoon
vihkimisen edellytys (KJ 2:18).

8§
Seurakunta huolehtii myös niiden henkilöiden rippikouluopetuksesta, jotka
eivät voi osallistua yleiseen rippikouluun. Erityis- ja yksityisrippikouluissa sovelletaan piispainkokouksen hyväksymää, kulloinkin voimassa olevaa
rippikoulusuunnitelmaa.
KJ 3:3,2 ks. edellä.
KJ 1:3,1
Kirkon jäseneksi otetaan
1) lapsi pyhässä kasteessa;
2) rippikoulun käynyt evankelis-luterilaiseen kirkkoon aikaisemmin kuulunut henkilö, joka ilmoittaa
tahtovansa tunnustaa kirkon uskoa; sekä
3) muu säädetyn iän täyttänyt henkilö, joka ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, siten, että
hän tarpeellisen opetuksen jälkeen saa kasteen tai, jos hänet on oikein kastettu, tunnustaa kirkon
uskon.
KJ 1:3,4
Henkilö, joka on otettu kirkon jäseneksi edellä 1 momentin 2 tai 3 kohdan mukaisesti, katsotaan
rippikoulun käyneeksi ja konfirmoiduksi.

9§
Seurakunnan tehtävä on vastata rippikoulusuunnitelman edellyttämästä
kuntayhteyden opetuskokonaisuudesta myös silloin, kun seurakunnan
käy rippikoulun oman seurakunnan ulkopuolella.

seurajäsen

10 §
Rippikoulua varten järjestetään asianmukaiset tilat ja välineet. Rippikoulun järjestelyssä on otettava huomioon yleiset turvallisuuteen ja terveydenhuoltoon liittyvät
ohjeet.
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11 §
Mikäli rippikoululainen toistuvasti laiminlyö hänelle annettuja ohjeita tai häiritsee opetusta, opettajien tulee auttaa häntä henkilökohtaisen ohjauksen avulla.
Jos se ei johda tulokseen, rippikoulusta vastaavan papin tai lehtorin tulee ottaa
yhteyttä rippikoululaisen vanhempiin tai huoltajaan. Mikäli myönteiseen ratkaisuun ei päästä, rippikoulun käynnin keskeyttämisestä ja sen siirtämisestä toiseen
ajankohtaan päättää kirkkoherra opettajien esitystä kuultuaan.
Leiriolosuhteissa rippileirin turvallisuusvastaava, yhdessä muiden opetuksesta
ja leirin turvallisuudesta vastaavien henkilöiden kanssa, voi olosuhteiden niin
vaatiessa päättää rippikoululaisen lähettämisestä yöksi kotiin.
____________________

Tämä ohjesääntö tulee voimaan tuomiokapitulin vahvistamista seuraavan
kuukauden 1. päivänä.
Tällä ohjesäännöllä kumotaan aikaisempi 25. päivänä kesäkuuta 2003
vahvistettu seurakunnan rippikoulun ohjesääntö.

Hyväksytty seurakuntaneuvostossa marraskuun 29. päivänä 2017

Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa ___________kuun
___. päivänä 20__.

________

Päätös

Esityksen mukaan
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella.

Lapsivaikutukset
Lausunnolla ei ole lapsivaikutuksia.
Tiedoksi

vahvistettavaksi tuomiokapituliin, turku.tuomiokapili@evl.fi/
matti.makinen@evl.fi; rippikoulusta vastaava pastori mikko.nieminen@evl.fi / nuorisotyönohjaaja riikka.saloranta@evl.fi .
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83 §
SEURAKUNNAN ASIOINTIPISTE JA ASIOINTIPISTEEN VIRALLINEN OSOITE
Jokaisella seurakunnalla on oltava virallinen osoite ja ilmoitustaulu,
jolla sen viralliset kuulutukset ilmoitetaan ja annetaan tiedoksi.
Seurakuntayhtymään kuulumisen ajan virallinen ilmoitustaulu on sijainnut suomenkielisten seurakuntien yhteisen seurakuntatoimiston
yhteydessä osoitteessa Eerikinkatu 3, 20100 Turku. Samassa osoitteessa on sijainnut myös ilmoitustaulu, jolla seurakunnan viralliset
ilmoitukset ilmoitetaan.
Seurakuntatoimistossa on tehty uudelleenjärjestelyjä, joissa seurakuntaasihteerit ovat siirtyneet hallintoviraston alaisuudesta seurakuntien alaisiksi työntekijöiksi 1.1.2017 alkaen. Kaarinan ja Piikkiön
seurakunnilla on 1.1.2017 alkaen toistaiseksi yhteinen seurakuntasihteeri, jonka esimiehenä toimii Kaarinan kirkkoherra. Sihteeri vastaa yhtälailla kummankin seurakunnan seurakuntasihteeritehtävistä,
joihin kuuluu mm. seurakunnan virallisten ilmoitusten toimittaminen
seurakunnan ilmoitustaululle ja seurakunnan postin jakaminen edelleen oikeille vastaanottajille.
Esitys

Piikkiön seurakunnan virallinen asiointipiste ja osoite on toistaiseksi
edelleen Eerikinkatu 3, 20100 Turku.
Mikäli seurakuntapalvelut muuttuvat tai seurakunnalle tulee nykyistä
suurempi tarve seurakunnan virastopalveluihin lähellä, on mahdollista siirtää asiointipiste tulevaisuudessa myös Piikkiöön.

Päätös

Esityksen mukaan.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella.

Lapsivaikutusten arviointi
Asiointipisteen paikalla ei ole merkittäviä KJ 23 §:n tarkoittamia
lapsivaikutuksia.
Tiedoksi

Kirjaamo: hallintovirasto/ Hannu Kallio; seurakuntatoimisto/ Maj
Röyskö/ Mia Wikström/ viestintä/ Paula Heino.

PÖYTÄKIRJA

6/2017

16

29.11.2017

84 §
KIRKON URKUPARVEN ALAOSAN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT RAKENTEET.
ESITYS KIRKKOHALLITUKSELLE TURIUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN
KIINYTEISTÖTOIMEN VALMISTELTAVAKSI
Piikkiön kirkon uudet urut valmistuvat arviolta pääsiäiseksi 2019.
Urkujen rakentamiseen valmistauduttaessa piirretään kirkosta rakennepiirustukset, joissa valmistaudutaan myös urkuparven vahvistamiseen. Samassa yhteydessä on järkevää tehdä mahdolliset rakenteelliset uudistukset kirkon takaosaan liittyen.

Jumalanpalvelusten, toimitusten ja konserttien lisäksi kirkkoa tarvitaan entistä Seurakunnassa on jo pitkään ollut tarvetta ja toivetta kirkon käytön monikäyttöisyyden lisäämiseen.
Kirkon välittömässä läheisyydessä sijaitsevien monimuotoisemmin
mm. muisto-, hartaus-, luento- ja keskustelutilaisuuksiin, kirkkodraamaan ja esityksiin. Piikkiön kirkko toimii nyt myös tiekirkkona.
Tällä hetkellä kirkon sisätilasta valtaosa on penkkitilaa. Penkit ulottuvat kirkossa kuoria lukuun ottamatta kauttaaltaan lähelle ulkoseiniä.
Käytävät ovat kapeita. Muuta kuin istumiseen käytettävää toiminnallista tilaa kirkossa on niukasti.
Jumalanpalveluselämään liittyen Piikkiön kirkkoon tarvitaan mm. lasten ja perheiden käytössä toimivaa jumalanpalvelus- ja opetustilaa.
Esitys

Piikkiön kirkon takaosasta tyhjennetään penkeistä päätyovesta tultaessa vasemmalta puolelta takaa lukien neljän penkkirivin kokoinen ja
oikealta puolelta takaa lukien yhden penkkirivin kokoinen tila.
Penkeistä tyhjennettävä tila sijaitsee nyt urkuremonttia varten vahvistus-tarkistettavan urkuparven alla.
Tarkoitus on, että remontin yhteydessä urkuparven alle saadaan
monimuotoiseen kirkon käyttöön sopivaa, erityisesti perheille, pienryhmille ja kirkkoon tutustuville suunniteltavaa monikäyttötilaa kirkon
seinien sisäpuolelle. Tilaa saadaan sekä lasten alttari- ja opetustilalle sekä liikuntaesteisten väljemmälle liikkumiselle.

Käsittely:

Miikka Sipilä ehdotti esteetöntä liuskaa kirkon pääovelle. Sinikka
Tuomarila kannatti.
Sinikka Tuomarila, että kirkon takaosan taideteokset sijoitetaan arvoiselle paikalle ja suojataan.
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Kirkkoherra esitti kirkkoremontin yhteydessä tapahtuvien kokousten
seurakunnan yhtenä edustajana toimimaan seurakuntaneuvoston
valitsemaa edustajaa. Jorma Hellstén ehdotti edustajaksi Miikka Sipilää,
Päätös

Päätös esitysten ja käsittelyssä tehtyjen ehdotusten mukaan. Päätös
yksimielisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Lapsivaikutukset
Lapsille sopivan toimintatilan saamisella kirkkoon mahdollistetaan
lasten ja perheitten omaehtoista toimintaa kirkkotilassa sekä tehdään kirkko kaikille kävijöille helpommin saavutettavaksi ja tutustuttavaksi.
Tiedoksi

Kiinteistötoimisto/ Seppo Kosola; Kasvatusasiain keskus/ Hanna Rajalin; Piikkiön toiminnalliset työntekijät, Miikka Sipilä sähköisesti

85 §
VUODEN 2018 KIRKKOKOLEHDIT

Esitys

Hyväksytään vuoden 2018 kirkkokolehtilista, liite 1/ 85 §
Lapsivaikutukset
Kolehtikohteiden valinnalla voidaan vaikuttaa lapsimyönteisesti.
Suurten juhlapyhien kolehtikohteita on asetettu erityisesti lasten
asemaa parantaville kohteille.

Päätös

Kirkkoherra täydentää kolehtikohteet uusien päätettyjen lähetyskohteiden mukaisesti. Muuten esityksen mukaan.
Muutoksenhakuoikeus

Tiedoksi

Huom. Liite värillisenä kopiona
Kirjaamo: Taloustoimisto/leena.sairanen@evl.fi; suntio Jaana Heimonen sähköisesti

86 §
SEURAKUNTASIHTEERIN TOIMENKUVA
Kirkkoherrojen kokous on kokouksessaan 12.9.2017 koonnut seurakuntasihteerin minimitoimenkuvan. Toimenkuva rakentuu seuraavista tehtäväalueista ja tehtävistä:
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ASIAKASPALVELU:



Puheluihin vastaaminen ja virastolle tulevien asiakkaiden palveleminen

VARAUSOHJELMA:


Työvuorolista, loma- ja vapaapäivät



jumalanpalvelukset, hartaudet ja niihin toimittajat



säännöllinen kerho- ja piiritoiminta



Primen tilaisuuksien ”tsekkaus” (esim. hautausaikojen sulkeminen)
(Varauspalvelu päivittäisiä, ja seurakuntasihteerit muut)



Konserttivaraukset ja muut ulkopuolelta tulevat varauspyynnöt kirkkoihin (Sinin projektin edetessä saattaa siirtyä varauspalveluun)



Työpalaverit ja toiminnan kehittäminen varauspalvelun kanssa

HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT


KIPA:n tehtävät



Seurakuntaneuvoston esityslistojen stilisointi ja postitus



Varajäsenten kutsuminen kokoukseen



Pöytäkirjojen stilisointi, muutoksenhaut, otteet, kuulutukset



Pöytäkirjan sisällysluettelon tekeminen

SISÄISET PALVELUT


Taloushallinnon raportit (nyk. pääkirja ja toteutumavertailut)



Ostolaskuohjelman laskujen tiliöinti ja reititys. Kenet merkitään sijaiseksi lomien ajaksi



Kuulutukset kirkkoihin
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Postin jakaminen



Osallistuminen seurakuntien työntekijäkokouksiin



Kehtoluokat ja vanhusten onnittelutervehdykset, kirjeet muuttaneille,
liittyneille ja eronneille sekä pyhäinpäivän ja muiden tilaisuuksien kutsujen lähettäminen.



Seurakuntaretkille ja tapahtumiin ilmoittautumisten vastaanottaminen



Seurakunnan tarvikevaraston ylläpitäminen



Huolehtiminen seurakuntien toiminnallisesta arkistosta

VAALEIHIN LIITTYVÄT TYÖT

Esitys

Piikkiön seurakunta pitää toimivana ja hyväksy seurakuntasihteerinsä minimitoimenkuvaksi kirkkoherrojen kokouksen toimesta kootun
seurakuntasihteerin minitoimenkuvan seuraavilla asiakohtaisilla
täsmennyksillä:
- muut kirkkoherran, tässä tarkoittaen myös Piikkiön seurakunnan
kirkkoherran, määräämät toimistotehtävät.

Päätös

-

Piikkiön seurakunnan toiminnallisen arkiston kokoaminen tehdään yhdessä seurakunnan kirkkoherran kanssa

-

osallistuminen seurakuntaneuvoston kokouksiin erityisesti toimikausien alussa ja tarvittaessa neuvoston sihteerinä toimiminen

-

seurakunnan tarvikevarasto sijaitsee Piikkiön seurakuntatalolla,
Os. Hepojoentie 4., osa kirkollisiin toimituksiin liittyvien tarvikkeiden käsivarastosta sijaitsee Turun seurakuntatoimistossa Eerikinkatu 3. Seurakuntasihteeri huolehtii varastojen ylläpidosta yhdessä seurakunnan kappalaisen kanssa.

Esityksen mukaan.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella.

Lapsivaikutukset
Lausunnolla ei ole lapsivaikutuksia.
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Tiedoksi

Piikkiön ja Kaarinan seurakunnan seurakuntasihteeri/ Maj Röyskö,
sijaisena toimiva seurakuntasihteeri Katri Lautjärvi; Maj Röyskön
esimies Kaarinan kirkkoherra Ville Niittynen.

87 §
KIRKKOHERRAN OSALLISTUMINEN KIRKON JOHTAMISFORUMIIN HELSINGISSÄ 18.19.1.2018
Kaikille kirkon esimiehille suunnattu Kirkon johtamisforum kokoontuu tammikuussa 2018 Helsingissä. Forumissa kuunnellaan, keskustellaan ja kehitetään. Liite 1
/ 87 §.
kirkon johtamista. Johtamisforumissa käsitellään kirkon tulevaisuusselontekoa,
strategioita, organisoitumiskysymyksiä, uusia työtapoja, digitalisoitumista ja työhyvinvoinnin johtamista. Työpajoissa pureudutaan vapaaehtoistoiminnan johtamiseen. Puhujana on mm. Digitalist Networkin perustaja Ville Tolvanen, joka on
rankattu Suomen näkemyksellisemmäksi markkinoinnin asiantuntijaksi /M & M,
mainetutkimus/ mainituin sosiaalisen median henkilöbrändi vuonna 2016 (Procom). Johtamisforum 2018 on osa Sovinto100-tapahtumaa, jonka lähtökohtana
on ensimmäiset Kirkkopäivät Kalliossa 100 vuotta sitten.
Aika: 18.-19.1.2018, Paikka: Paasitorni, Helsinki. Kenelle: Johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat. Osallistumismaksu: Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien ja järjestöjen edustajat 320 €, muut 350 €. Majoitus 118 €. Matkat julkisin kulkuvälinein. Forumin ohjelma lähetetään esityslistan mukana tiedoksi seurakuntaneuvoston jäsenille.
Esitys

Hyväksytään kirkkoherran osallistumisen työtehtävänä Kirkon johtamisforumiin 18.-19.2018. Kustannuspaikka: Piikkiön seurakunta/
Koulutus 1102900910.

Käsittely:

Puheenjohtaja Merja Hermonen poistui päätöksen ajaksi kokouksesta. Puhetta johti varapuheenjohtaja Harri Lukander.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kirkkoherra Merja Hermonen.

88 §
PIETARIN MATKA 17.-19.8.2018
Esitys

Seurakunnassa on alustavasti suunnitteilla työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen matka 17.-19.8.2018 Pietarin Pyhän Marian seurakuntaan ja kirkkoon. Pyhän Marian seurakunta on yhtymän
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seurakuntien yhteinen ystävyysseurakunta. Matka on alustavasti
omakustanteinen.
Päätös

Esityksen mukaan
Ei muutoksenhakuoikeutta

89 §
YHTEISVASTUUKERÄYKSEN 2017 OMAN SEURAKUNNAN OSUUDEN KÄYTTÖ
Seurakuntaneuvoston tulee vuosittain päättää Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuuden käyttämisestä.
Esitys

Yhteisvastuukeräyksen 2017 oman seurakunnan osuus (10 %) käytetään Esteettömän retken järjestämiseen Sinappiin yhteistyössä
Tupasvillan ja muiden hoitopaikkojen kanssa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Diakonityöryhmä, diakoniatyöntekijä Katri Elonheimo

90 §
TIEDOKSIANTOASIAT

91 §
ILMOITUSASIAT
A Turun arkkihiippakunnan kirjeet:
B Kirkkohallituksen yleiskirjeet
Kirjeet julkaistaan netissä sähköisenä
C Lyhennysotteet kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjoista
Esitys

Kirjataan tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Päätös
92 §
LAURA REKOLAN HAUDAN HOITOSOPIMUKSEN JATKAMINEN
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Yhtymän taloustoimisto on ilmoittanut Laura Rekolan Testamenttiin
liittyvän haudanhoitosopimuksen määräajan päättymisestä. Taloustoimisto tiedustelee nyt, jatkaako Piikkiön seurakunta Laura Rekolan
haudan 11.01.0785–0786 hoitoa vuoteen 2042 saakka. Yhteishinta
näille on 2.756,40 euroa.
Laura Rekolan testamentti kuului seuraavasti:
”Kumoten täten aiemmat testamenttimääräykseni, ilmoitan täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että kuolemani jälkeen on koko
omaisuuteni menevä Piikkiön seurakunnalle. Toivon, että Piikkiön
seurakunta vastavuoroisesti huolehtisi hautani pysyvästä hoidosta.”
Laura Rekola kuoli 11.3.2007.
Piikkiön seurakunnan kirkkoneuvoston § 137/(vuosi ei näy otteessa)
kuuluu seuraavasti:
Piikkiön seurakunnan saamat testamenttilahjoitukset
… 3. Laura Rekolan testamenttilahjoitus, saatu 17.10.2008, ei muuta
tarkoitusta kuin haudan hoito. Testamenttilahjoitus pitää sisällään:
asunto-osakkeet 1 h + keittokomero Piikkiön kunnassa (arvo perukirjan mukaan 30.000 euroa) sekä Nummila-nimisen tilan (RN:o 4:22)
Piikkiön kunnassa Hadvalan kylässä 0,1753 ha (arvo perukirjan mukaan 30.000 euroa). Rahavaroja on tällä hetkellä 199,52 euroa.
------------------------------

Rekolan rahaston alkupääoma testamenttirahastossa vuonna 2008 oli
60.613,70 euroa. Vuodelle 2008 indeksoituna alkupääoma oli
67.025,44 euroa. Testamenttirahastossa hoidetaan 61 erillistä rahastoa ja testamenttirahaston yhteiset tuotot ja kulut jaetaan vuosittain tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen yksittäisille rahastoille sen prosenttiosuuden mukaan, mikä kullakin rahastolla on ollut yhteisestä
omaisuudesta edellisen tilivuoden päättyessä. Rekolan rahaston pääoma 31.12.2016 oli 52.722,23 euroa. Vuodesta 2009 lukien rahastossa on hoidettu asunto-osakkeeseen liittyvät tapahtumat.
Laura Rekolan haudan 11.01.0785–0786 ruohohoidon, 3 mukulabegoniaa ja muistokiven hoidon käsittänyt hoito päättyy 31.12.2017.
Samansisältöinen 25 vuoden hoitotalletus vuosiksi 2018–2042 maksaa 2.756,40 euroa.
Liitteet:
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-Liite 1/ 92 § Rekolan rahaston pääomatiedot
-Liite 2/ 92§ Laskelma Laura Rekolan haudan hoidon kustannuksista vuosiksi 2018-2042
-Liite 3/ 92§ Hautatiedot Laura Rekolan haudasta
Esitys

Piikkiön seurakuntaneuvosto päättää jatkaa Laura Rekolan
haudan hoitoa vuosiksi 2018–2042 ja varata Rekolan rahastosta
käytettäväksi tätä varten 2.756,40 euroa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Lapsivaikutukset
Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 §, 3 mom. tarkoittamia
lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella.
Tiedoksi

Taloustoimisto/ Jaana Hörkkö (myös sähköisesti);hautatoimi/ johtaja.

93 §
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUSAIKATAULU KEVÄÄLLÄ 2018
Seurakuntaneuvoston kokoukset Piikkiön pappilassa
24.1. klo 17.30
14.3. klo 17.30
18.4. klo 17.30
16.5. klo 17.00-21.00 Iltaseminaari, mukana työntekijät

Seurakuntaneuvoston työjaosto, Eerikinkatu 3, khran työhuone
16.1. klo 8.30-9.30
27.2. klo 8.30-9.30
10.4. klo 8.30-9.30
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8.5. klo 8.30-9.30
Päätös

Esityksen mukaan

Tiedoksi

Seurakuntasihteeri, työjaoston jäsenet, seurakuntaneuvoston jäsenet, ensimmäisille varajäsenille

94 §
MUUTOKSEN HAKU
Liitetään tarkastettuun pöytäkirjaan.
95 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.18

Merja Hermonen
puheenjohtaja

Antti Ijäs
sihteeri

Pöytäkirjantarkistajat

Lisbeth Johansson

Esko Lehtisalo

