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Rippikoulun ohjesääntöuudistus
Rippikoulusuunnitelma 2017 ”Suuri ihme” on hyväksytty piispainkokouksessa 5.4.2017. Uusi
suunnitelma astuu voimaan 1.5.2017 ja siirtymäaikaa on 1.10.2018 asti. Suunnitelma on Kouvolan
seurakuntien rippikoulutyössä käytössä syksyllä 2018 toimintaan ilmoittautuvien rippikouluissa.
RKS2017 on luonteeltaan aiemman rippikoulusuunnitelman päivitys. Kirkkohallitus on hyväksynyt
rippikoulun malliohjesäännön. Malliohjesääntö on pohjana uudessa rippikoulun ohjesäännössä, joka
tulee seurakuntaneuvostojen hyväksyttäväksi Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnissa kuluvan
kevään aikana.
Seurakuntaneuvosto hyväksyi ohjesäännön siten, että § 5 muutetaan muotoon:
Samassa ryhmässä opetettavien rippikoululaisten lukumäärä on enintään 25.
Kirkkoneuvosto/seurakuntaneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun
siihen on riittävät perusteet.
Rippikoulutyön paikallisuunnitelma vuosille 2018-2020
RKS 2017 nojautuu yleisen ja paikallisen suunnittelun vuorovaikutukseen ja samanaikaisuuteen.
Seurakunnilta edellytetään kirkon yhteiseen suunnitelmaan nojautuvaa paikallista suunnittelua, jota
varten Kouvolan seurakuntien rippikoulutyön koordinaatioryhmä on laatinut paikallissuunnitelman.
Paikallissuunnitelman toimintaympäristön kuvaus on kussakin seurakunnassa erikseen laadittu.
Valkealan seurakunnassa kasvatuksen tiimi käsitteli suunnitelmaa, jonka pohjalta rippikoulutyöstä
vastaava pappi teki toimintaympäristön kuvauksen paikallissuunnitelmaa varten.
Gluteeniton ehtoollisleipä käyttöön Valkealassa
Seurakuntaneuvosto sai aloitteen gluteenittoman ehtoollisleivän käyttöön otosta:
1. Terveydelliset perusteet: Ehtoollista jakava pappi saattaa epähuomiossa koskea samalla kädellä
gluteenia sisältävään ja gluteenittomaan ehtoollisleipään.
2. Ehtoollisvieraana olemisen kokemus: Ehtoollisen vastaanottamiseen keskittyminen häiriintyy, kun
odottaa milloin pappi tulee kohdalle ja voi kuiskata, että gluteenitonta kiitos. Ja odottaa, että pappi
hakee alttaripöydältä gluteenitonta ehtoollisleipää. Kun vaihtoehtona voisi olla se, että olisi
ehtoollisvieraana yksi muiden joukossa ja saisi levollisena keskittyä juuri vastaanottamishetkellä pyhään sakramenttiin.
3. Joillekin nykyinen kahden ehtoollisleivän käytäntö voi muodostua edellä mainituin perustein
esteeksi ehtoollisella käynnille.
Gluteeniton ehtoollisleipä tulee noin 506 € kalliimmaksi. Siirtyminen gluteenittomiin tapahtuu sitten
kun uusia leipiä tilataan.
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Uusi nimikkolähettisopimus Kylväjän kanssa
Nimikkolähetti Johanna Hyttinen on palannut toistaiseksi kotimaahan. Valkealan seurakunta kutsuu
Sanna Kelkan nimikkolähetikseen Itä-Siperian lähetyskentälle.
SLS:n vuosikokousedustajat
Valkealan seurakunnan edustajiksi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen lähetetään Tuula Faye
ja Erja Sirparanta. Vuosikokous pidetään Kuopiossa 26.5.2018 klo 10.
Virkavapaus
Kanttori Kirsi Rantalalle myönnettiin virkavapaus ajalle 4.6.-2018 – 12.4.2019.
Kanttorin viransijaisuus
Kirsi Rantalan viransijaisena jatkaa Piotr Pelc 12.4.2019 asti.

P

öytäkirja:
 Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa __17.4.-17.5.2018_
seurakuntatoimiston aukioloaikoina ja ilmoitus nähtävillä pitämisestä seurakuntatoimiston
ilmoitustaululla __16.4.2018___ lähtien nähtävillä olon päättymiseen asti.
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