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Olarin seurakuntaneuvosto
PÖYTÄKIRJA 1 /2019
Aika

29.1.2019 Kahvia tarjolla klo 16.30 lähtien. Perehdytystunti rippikoulutyöstä klo 17.00
– 18.00, mukana rippikoulupappi Antti Malinen.
Varsinainen kokous alkaa noin klo 18.00.

Paikka

Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Kamppuri

PÖYTÄKIRJA
Läsnä:

Poissa:

Viitapohja, Salla-Maria

puheenjohtaja

Ahonen Jan
Ailus Jaana
Auranen Erkki
Ervamaa Katariina
Grönholm Bo
Järvenpää Pertti
Järves Kira
Lenkkeri Leena
Mikkola Maija
Mänttäri Annakaisa
Raunu Päivi
Repo Simo
Rostamo Kirsi
Savola Terttu
Tiippana Kerttu

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen (poistui klo 18:45)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Korppi, Päivi

sihteeri

Koskinen Jussi
Peltokorpi Mikko
Ruikkala, Sirkka

jäsen
jäsen
jäsen
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi, että kokous oli kutsuttu koolle 22.1.2019. Läsnä
oli puheenjohtajan lisäksi 13 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsen.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jan Ahonen ja Jaana Ailus.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Jäsenille oli lähetetty esityslista nro 1 / 2019 liitteineen. Hyväksyttiin esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
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1§

ILMOITUSASIAT
1) Nordean omaisuusraportti nähtävillä

seurakuntaneuvoston kokouksessa.

2) Espoon hiippakunnan piispa electa Kaisamari Hintikka vihitään piispan virkaan
Espoon tuomiokirkossa 10.2.2019 klo 10 alkavassa juhlamessussa. Virkaan
vihkimisen toimittaa arkkipiispa Tapio Luoma avustajineen.

Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja

Puheenjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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2§

KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET
Kirkkoherran päätökset 228 – 263 § /2018 ovat liitteenä.
ESITTELYN LIITE Kirkkoherran päätökset 228–263 §

Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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3§

SEURAKUNTANEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN
Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra ja
varapuheenjohtajana neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen (KJ 10 12 §).
Seurakuntaneuvoston järjestäytyessä on syytä valita myös kokouksen sihteeri ja hänen
varahenkilönsä. Samassa yhteydessä voidaan sopia, miten kokousaineisto toimitetaan
seurakuntaneuvoston jäsenille ja miten kirkkoherran päätökset saatetaan
seurakuntaneuvoston tietoon.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto
a) toteaa, että seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.
b) valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi 2019–2020.
c) valitsee seurakuntaneuvoston sihteeriksi hallintoassistentti Mari Nurmen ja hänen
varalleen seurakuntasihteeri Päivi Korpin.
d) päättää, että kokousaineisto toimitetaan seurakuntaneuvoston jäsenille ja kunkin
listan ensimmäiselle varajäsenelle sähköpostin välityksellä lukuun ottamatta salassa
pidettäviä tai ei-julkisia tiedostoja, jotka toimitetaan kirjepostina.
e) päättää, että kirkkoherran päätökset toimitetaan seurakuntaneuvoston jäsenille
tiedoksi kokousaineiston mukana.
f) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Asian käsittely: keskustelun kuluessa Päivi Raunu esitti, että seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtajaksi valitaan Kira Järves.
Päätös:
Seurakuntaneuvosto
a) totesi, että seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.
b) valitsi yksimielisesti keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Kira Järveksen vuosiksi
2019–2020.
c) valitsi seurakuntaneuvoston sihteeriksi hallintoassistentti Mari Nurmen ja hänen
varalleen seurakuntasihteeri Päivi Korpin.
d) päätti, että kokousaineisto toimitetaan seurakuntaneuvoston jäsenille ja kunkin
listan ensimmäiselle varajäsenelle sähköpostin välityksellä lukuun ottamatta salassa
pidettäviä tai ei-julkisia tiedostoja, jotka toimitetaan kirjepostina.
e) päätti, että kirkkoherran päätökset toimitetaan seurakuntaneuvoston jäsenille
tiedoksi kokousaineiston mukana.
f) tarkasti tämän pykälän kokouksessa.
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4§

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUSAIKATAULU 2019
Espoon seurakuntayhtymässä on sovittu, että seurakuntaneuvostot kokoontuvat, mikäli
mahdollista aina kuukauden 1. tiistaina. Toisena kokouspäivänä on kuukauden 2. tiistai, jos
1. tiistailla on pakottava este (esim. hpk:n kirkkoherrojen kokous, hiljainen viikko tai
pääsiäisviikko). Näin mahdollistetaan se, että seurakuntaneuvostolle tulevat
lausuntopyynnöt (esim. KJ 10 13 §) ja muut kaikkien Espoon seurakuntaneuvostojen
käsittelyä vaativat asiat saadaan käsiteltyä samanaikaisesti YKN:n ja YKV:n
kokousaikatauluihin sopivasti. Samoin mahdollistetaan yhteisten johtokuntien ja
toimikuntien kokousaikataulujen yhteensovittaminen koko Espoon tasolla.
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan (1. luku 1 §) seurakuntaneuvoston kutsuu
koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, joka määrää
kokoontumisen ajan ja paikan. Seurakuntaneuvosto voi etukäteen vahvistaa kokousaikansa
suunnitelman. Olarin seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 5/ 2018 vahvistanut
kevätkauden 2019 kokousajat. Uusi seurakuntaneuvosto voi nyt vahvistaa koko vuoden
2019 kokousajat liitteen mukaisesti.

ESITTELYN
LIITE

OLARIN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS – JA PEREHDYTTÄMISAJAT

Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto vahvistaa vuoden 2019 kokous- ja perehdyttämisajat.

Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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5§

RIPPIKOULUN OHJESÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN
Kirkkojärjestys edellyttää (KJ 3 3 §), että seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnalle
rippikoulun ohjesäännön. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Ohjesääntöön on kirjoitettu kirkkojärjestyksen rippikouluun liittyvät säännökset.
Kirkkohallitus on marraskuussa 2018 julkaissut uuden rippikoulun malliohjesäännön, jonka
mukaisesti seurakuntien on päivitettävä rippikoulun ohjesääntö.
Espoon seurakuntien kirkkoherrat ovat neuvotelleet ohjesääntöön tehtävistä kirjauksista.
Ehdotus uudeksi ohjesäännöksi on pääosiltaan samanlainen kaikissa seurakunnissa.
Ohjesäännön vahvistavan Espoon hiippakunnan lakimiesasessori on tutustunut
ohjesäännön niihin kirjauksiin, joita Espoon kirkkoherrat ehdottavat ja hän on alustavasti
hyväksynyt
tehtävät
kirjaukset.
Yhtenäinen
rippikoulun
ohjesääntö
on
tarkoituksenmukainen siitäkin syystä, että espoolaiset nuoret osallistuvat rippikouluihin
seurakuntarajat ylittäen.

ESITTELYN
LIITE

Rippikoulun ohjesääntö Olarin seurakunta

Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto
a) hyväksyy Olarin seurakunnan rippikoulun ohjesäännön
b) alistaa ohjesäännön Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi
c) toteaa,
että
uudistettu
ohjesääntö
tulee
voimaan
tuomiokapitulin
vahvistamispäätöstä seuraavan kuukauden 1. päivänä
d) toteaa, että uuden ohjesäännön astuessa voimaan aikaisempi vuonna 2014
vahvistettu Olarin seurakunnan rippikoulun ohjesääntö kumoutuu
e) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa

Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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6§

RIPPIKOULUN PAIKALLISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Uusi
valtakunnallinen
rippikoulun
opetussuunnitelma
Suuri
Ihme
–
Rippikoulusuunnitelma 2017 hyväksyttiin piispainkokouksessa 5.4.2017. Suunnitelma
velvoittaa jokaista seurakuntaa tekemään rippikoulun paikallissuunnitelman, jossa
kuvataan valtakunnallisen opetussuunnitelman toteutustapoja paikallisesti.
Suuri Ihme – rippikoulusuunnitelma 2017 nostaa nuoret entistä vahvemmin rippikoulun
keskiöön. Rippikoulun keskeinen lähtökohta on nuoren kokonaisvaltaisen kasvun
tukeminen. Sisällöllisen perusrakenteen rippikoululle antaa edelleen kirkkomme
Katekismus. Suuri Ihme- rippikoulusuunnitelman keskeisenä lähtökohtana on se, että
nuoret tulevat kuulluiksi, ovat osallisia ja saavat vaikuttaa omaan rippikouluunsa. Nuoren
omasta elämäntilanteesta nousee sekä yhtymäkohtia että haasteita kristillisen uskon
tarkasteluun ja pohtimiseen. Nuoren elämänkysymykset saatetaan rippikoulun aikana
vuoropuheluun kirkon uskonsisällön kanssa.
Suurimmat muutokset uudessa rippikoulusuunnitelmassa verrattuna aikaisempaan
(Elämä- Usko – Rukous Rippikoulusuunnitelma 2001) ovat
• Nuorten aikaisempaa vahvempi osallisuus rippikoulun suunnittelussa, toteutuksessa
ja arvioinnissa.
• Rippikoulun opettajien roolin muuttuminen tietoa jakavasta opettajasta hengellisen
ohjaajan ja vierellä kulkijan rooliin.
• Toimintaympäristön nopean muutoksen huomioon ottaminen.
• Opetuksen ilmiölähtöisyys, joka rakentaa yhteyttä koulun perusopetukseen.
• Spiritualiteetin entistä vahvempi läpäisevyys: rippikoulu on rukouksen koulu,
ehtoolliskoulu ja konfirmaatiokoulu.
• Sillan rakentaminen rippikoulun jälkeiseen elämään seurakunnassa.
Espoon seurakuntayhtymän seurakunnat tekevät tiivistä yhteistyötä rippikoulutyössä.
Nuoret osallistuvat rippikouluun joustavasti yli seurakuntarajojen, joka vuosi
paikallisseurakunnan rippikouluissa on lukuisia toisten espoolaisseurakuntien nuoria.
Yhteistä rippikoulutyötä kehitetään seurakuntien yhteisessä rippikoulutyöryhmässä, jossa
on edustus jokaisesta seurakunnasta ja yhteisestä seurakuntatyöstä. Näin ollen on
luontevaa, että myös rippikoulun paikallissuunnitelmaa on tehty tiiviissä yhteistyössä
seurakuntien kesken. Rippikoulutyöryhmä on kirkkoherrojen valtuuttamana tehnyt
suunnitelman yhteiset linjaukset, jotka kirkkoherrojen ja rippikoulutyöryhmän
yhteisneuvottelu on hyväksynyt 8.2.2018. Paikallissuunnitelma koostuu kaikille
seurakunnille yhteisistä luvuista 1-4 ja 6-7 sekä seurakuntakohtaisesta luvusta 5.
Aikuisrippikoulua käsittelevän luvun 6 valmisteluun on osallistunut Espoon seurakuntien
aikuisrippikoulutyöryhmä. Paikallissuunnitelman kokonaisuuden hyväksyy kunkin
seurakunnan seurakuntaneuvosto.
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Paikallissuunnitelman seurakuntakohtaista lukua 5 on Olarin seurakunnassa valmisteltu
moniammatillisessa työryhmässä rippikoulupappi Antti Malisen johdolla. Kirkkoherra on
myös omalta osaltaan osallistunut seurakuntakohtaisen luvun valmisteluun. Rippikoulun
perusrakenne antaa tilaa paikalliselle suunnittelulle ja myös edellyttää sitä.
Paikallisseurakunnalle jää vastuu siitä, miten rippikoulu käytännössä toteutuu n. 80 tunnin
kokonaisuutena, joka pitää sisällään rippikoulun teemapäivät, osallistumisen
jumalanpalveluksiin, nuorisotoimintaan, leirijaksoon ja konfirmaatioon.
Rippikoulun paikallissuunnitelman liitteet ovat yhdessä sovittuja käytännön ohjeita, joita
päivitetään joustavasti tarvittaessa, joten niitä ei tässä yhteydessä hyväksytä erikseen, vaan
ne merkitään tiedoksi.
ESITTELYN
LIITE

Olarin seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma

Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy Olarin seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelman.
Asian käsittely:
Keskustelun kuluessa Simo Repo ehdotti Pertti Järvenpään kannattamana lisäystä kohtaan
2.2. lauseeseen: Kirkkoon kuuluvien nuorten osuus väestöstä pienenee hitaasti kirkosta
eroamisen myötä, ---. Lisätään: Kirkkoon kuuluvien nuorten osuus väestöstä pienenee
hitaasti vieraskielisen väestön lisääntymisen ja kirkosta eroamisen myötä, ---.
Seurakuntaneuvosto kannatti lisäystä yksimielisesti.
Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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7 § EDUSTAJIEN VALITSEMINEN SUOMEN LÄHETYSSEURAN VUOSIKOKOUKSEEN
Suomen Lähetysseuran valtakunnallisia lähetysjuhlia vietetään Jyväskylässä Kirkkopäivien
yhteydessä 17.-19.5.2019. Juhlien yhteydessä pidetään myös Suomen Lähetysseuran
vuosikokous 18.5.2019.
Seurakuntaneuvosto nimeää Olarin seurakunnan viralliset
vuosikokousedustajat, jotka samalla voivat osallistua lähetysjuhlille. Perinteisesti toinen
kokousedustajista on ollut Olarin seurakunnan lähetyssihteeri. Tätä tehtävää hoitaa Olarin
seurakunnassa diakoni Tytti Kohonen. Lisätietoa lähetysjuhlista www.lahetysjuhlat.fi.

Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto
a) valitsee kaksi edustajaa Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 18.5.2019 sekä
osallistumaan Lähetysjuhlille 17.-19.5.2019
b) päättää maksaa osallistujien osallistumismaksut, majoituksen, ruokaliput sekä
matkakulut julkisen liikenteen taksojen mukaan
Asian käsittely:
Keskustelun kuluessa Pertti Järvenpää ehdotti edustajaksi Kirsi Rostamoa ja Jan Ahonen
ehdotti Tytti Kohosta.
Päätös:
Seurakuntaneuvosto
a) valitsi yksimielisesti Kirsi Rostamon ja Tytti Kohosen edustajiksi Suomen Lähetysseuran
vuosikokoukseen 18.5.2019 sekä osallistumaan Lähetysjuhlille 17.-19.5.2019.
b) päätti maksaa osallistujien osallistumismaksut, majoituksen, ruokaliput sekä matkakulut
julkisen liikenteen taksojen mukaan
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8 § SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN OSALLISTUMINEN KIRKKOPÄIVILLE
Kirkkopäivät järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä 17.-19.5.2019. Kirkkopäivät on
kirkollinen suurtapahtuma, jossa hengellinen ravinto, kulttuuritapahtumat sekä kirkollinen
ja yhteiskunnallinen keskustelu yhdistyvät. Kirkkopäivillä on hyvä perehtyä kirkolliseen
työhön ja keskusteluun. Seurakuntaneuvostolla on mahdollisuus lähettää 2-4 seurakunnan
edustajaa Kirkkopäiville. Osallistumismaksu, majoitus, ruokaliput ja matkat julkisten
kulkuneuvojen taksan mukaan maksetaan. Lisätietoa Kirkkopäivistä www.kirkkopaivat.fi.
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto
a) nimeää edustajat Kirkkopäiville Jyväskylään 17.-19.5.2019
b) maksaa osallistujien osallistumismaksut, majoituksen, ruokaliput sekä matkat julkisen
liikenteen taksojen mukaan
Asian käsittely:
Keskustelun kuluessa Terttu Savola ja Jan Ahonen ilmaisivat olevansa käytettävissä
seurakunnan edustajia valittaessa.
Päätös:
Seurakuntaneuvosto
a) nimesi yksimielisesti seurakunnan edustajiksi Kirkkopäiville Jyväskylään 17.-19.5.2019
Terttu Savolan ja Jan Ahosen. Lisäksi päätettiin jättää kahden edustajan optio
myöhemmin ilmoittautujille.
b) päätti maksaa osallistujien osallistumismaksut, majoituksen, ruokaliput sekä matkat
julkisen liikenteen taksojen mukaan
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9 § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TERVEISET
Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tuoda terveisiä seurakuntaneuvoston kokoukseen.
Kokouksessa esille tuodut asiat kirjataan pöytäkirjaan ilmoitusluontoisesti.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Asian käsittely:
Simo Repo ilmoitti, että Yhteisvastuukeräys alkaa 3.2. Seurakuntaneuvoston jäseniä tullaan
pyytämään erilaisiin tehtäviin keräyksen tiimoilta.
Maija Mikkola tiedusteli, miten seurakunta muistaa yli 85-vuotiaita syntymäpäivän
tiimoilta. Kirkkoherran vastaus: seurakunta lähettää kaikille 86 vuotta täyttäville ja sitä
vanhemmille vuosittain onnittelukortin, jossa kerrotaan, että seurakunnan työntekijä tulee
pyydettäessä tapaamaan henkilöä syntymäpäivänä tai muulloin.

Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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Terttu Savola piti hartauden
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:01

Salla-Maria Viitapohja
puheenjohtaja

Päivi Korppi
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja siellä tehtyjen
päätösten mukaiseksi 7.2.2019

Jan Ahonen

Jaana Ailus
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