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Pöytäkirja
23.3.2017

LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA

Sivu 1

Kokousaika

23.3.2017 klo 18.00–19.40

Kokouspaikka

Keskusseurakuntatalo 3.krs kokoushuone, Rauhankatu 14

Läsnä

Jarmo Vainio
Hannu Fagerlund
Jonni Levaniemi
Paula Paavola
Jaana Rusko-Laitinen
Silvia Salakka
Aulis Veteläinen
Kalle Virtanen

Muut osallistujat

Juha Harmaala
Kaisa Nurmi
Markku Ihander

puheenjohtaja
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen

kappalainen,
johtoryhmän pj.
johtava lapsityönohjaaja
johtoryhmän jäsen
johtava nuorisotyönohjaaja,
johtoryhmän sihteeri

Käsitellyt asiat

§ 17–30

Allekirjoitukset

_______________________
puheenjohtaja Jarmo Vainio

___________________
sihteeri Markku Ihander

Pöytäkirjan tarkastus
Paikka ja aika

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

Tarkastus:

Kirkkoherranvirasto

Allekirjoitukset:

Hannu Fagerlund

Paikka ja aika

Kirkkoherranvirastossa

Todistaa

Nro 2

Silvia Salakka
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17§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Vainio avasi kokouksen klo 18.00

18§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

19§

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

20§

Pöytäkirjantarkastajat
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Nro 2
Sivu 2

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Fagerlund ja Silvia Salakka.
21§

Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan kaudelle 2017–2018
Päätös:
Johtokunta valitsi kaudelle 2017–2018 varapuheenjohtajaksi Aulis Veteläisen.

22§

Ilmoitusasiat
1. Johtoryhmän muistiot 2/2017 ja 3/2017
2. Digitaalisen nuorisotyön visio liitteenä 1
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.

23§

Edellisen kokouksen päätösten toimeenpanojen toteaminen
- Toimintakertomus 2016 on toimitettu jatkovalmisteluun.
- Partiolippukunnille on maaliskuussa maksettu 50 % toiminta-avustuksista.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Johtokunta merkitsee ilmoituksen päätösten toimeenpanosta tiedoksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.

Tarkastus:
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24§

Nro 2
Sivu 3

Viranhaltijoiden päätösluettelot
Johtoryhmän puheenjohtaja ja johtavat viranhaltijat pitävät päätöksistään päätösluetteloja. Johtoryhmän puheenjohtajan päätökset 1/2017-3/2017 ja johtavan nuorisotyönohjaajan päätökset 8/2017 – 18/2017 ovat liitteessä 2.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta
1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin
Päätös:
Esityksen mukaan.

25§

Nuorisotyön Saksan matka
Rippikoulun jälkeinen nuorisotyö suunnittelee Saksan matkaa syksylle 2017. Talousarvioon ei ole varattu rahoja kyseiselle matkalle. Liitteenä 3 on laskentaa matkan kustannuksista.
Johtavan nuorisotyönohjaajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta keskustelee työntekijöiden ideasta toteuttaa nuorten
matka Saksaan syksyllä 2017. Työntekijät esittävät matkan toteuttamista Matkavekka
& Lomamatkat hinta 1 vaihtoehdon pohjalta. Johtokunta päättää mahdollisesta rahallisen tuen hakemisesta seurakuntaneuvoston käyttövaroista. Lapsivaikutukset ovat positiiviset tässä asiassa.
Päätös:
Johtokunta päätti hakea matkan toteuttamiseen 10.500 euroa seurakuntaneuvoston
käyttövaroista. Mikäli seurakuntaneuvosto ei myönnä rahoitusta, matkaa ei toteuteta.
Johtokunta edellyttää rahan käytön valvontaa lapsi- ja nuorisotyön johtoryhmältä. Lisäksi johtokunta velvoitti vielä laskelmia tarkentamaan.

26§

Rippikoulutyön paikallissuunnitelma
Paikallissuunnitelmaan on kirjattu rippikoulutyön käytäntöjä ja sen tarkoitus on tarjota
työntekijöille tietoa rippikouluun liittyvistä asioista. Suunnitelma on luonteeltaan muuttuva ja sen ajankohtaisuutta tarkistetaan ajoittain.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta hyväksyy muokatun rippikoulutyön paikallissuunnitelman seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Liite 4.
Päätös:
Esityksen mukaan.

Tarkastus:
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27§

Nro 2
Sivu 4

Kysymyksiä, joista toivon keskustelua lapsi- ja nuorisotyön johtokunnassa
Johtokunta tapaa keskustella vain niistä asioista, jotka ovat esityslistalla. Joskus on
hyvä koota asioita, joista voitaisiin ilman listalla olemista keskustella. Tämän asian
kohdalla kokoamme sellaisia asioita valmisteltavaksi, mutta ei tässä kokouksessa käsiteltäväksi.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta kokoaa asioita, jotka valmistellaan jatkossa keskusteltavaksi.
Päätös:
Johtokunta listasi seuraavia asioita:
- oppilaitostyön tulevaisuuden näkymät
- Digitaalisen nuorisotyön työote laajemmin
- Kiinteistöstrategian jalkauttaminen
- varhaiskasvatuksen tulevaisuuden visiot
- nuoret mukaan jumalanpalveluselämän toteutukseen
- luottamushenkilöiden kanssa työskentely johtokunta-alueen työmuotojen tulevaisuuden näkymistä
Lapsi- ja nuorisotyön johtoryhmä valmistelee asioita tuleviin kokouksiin.

28§

Muut mahdolliset asiat
Muita asioita ei ollut.

29§

Valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24:3 ja 5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta
voida tehdä.

30§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Tarkastus:

