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Kokousaika

12.4.2017 klo 18.00–18.50

Kokouspaikka

Keskusseurakuntatalo 3.krs kokoushuone, Rauhankatu 14

Läsnä

Jarmo Vainio
Hannu Fagerlund
Jonni Levaniemi
Leena Murtonen
Paula Paavola
Aku Talikka
Aulis Veteläinen

Muut osallistujat

Juha Harmaala
Kaisa Nurmi
Katariina Sorsa
Markku Ihander

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

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

Käsitellyt asiat

§ 31–46

Allekirjoitukset

_______________________
puheenjohtaja Jarmo Vainio

___________________
sihteeri Markku Ihander

Pöytäkirjan tarkastus
Paikka ja aika

Allekirjoitukset:
Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Paikka ja aika

Todistaa
Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

Tarkastus:

Nro 3

Kirkkoherranvirasto

Jonni Levaniemi

Kirkkoherranvirastossa

Leena Murtonen
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31§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Vainio avasi kokouksen klo 18.00

32§

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

33§

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

34§

Pöytäkirjantarkastajat
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Nro 3
Sivu 2

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jonni Levaniemi ja Leena Murtonen.
35§

Ilmoitusasiat
1. Johtoryhmän muistio 4/2017
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Johtokunta merkitsee ilmoitusasian tiedoksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.

36§

Talousseuranta
Nykyisen käytännön mukaisesti työalojen talousseuranta tulee käsitellä jokaisessa kokouksessa. Helmikuun 2017 seuranta on liitteessä 1.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta merkitsee tiedoksi helmikuun 2017 talousseurannan.
Liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 1.
Päätös:
Esityksen mukaan.

37§

Viranhaltijoiden päätösluettelot
Johtoryhmän puheenjohtaja ja johtavat viranhaltijat pitävät päätöksistään päätösluetteloja. Johtavan nuorisotyönohjaajan päätökset 19/2017–23/2017 ovat liitteessä 2.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta
1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin
Päätös:
Esityksen mukaan.

Tarkastus:
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38§

Nro 3
Sivu 3

Kesän 2017 konfirmaatiomessujen kolehtikohde
Kesällä 2014–2016 on kerätty kolehti klo 13.00 konfirmaatiomessuissa lähetystyölle.
Aloite on peräisin nuorten rippikoulupalautteesta vuodelta 2014, jossa nuoriso halusi
olla mukana auttamistyössä.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta vahvistaa johtoryhmän valitseman kohteen, Suomen
Lähetysseuran Kummityön Palestiinassa, kesän 2017 klo 13.00 konfirmaatiomessujen
kolehtikohteeksi. Liitteessä 3 on esittely kohteesta.
Päätös:
Esityksen mukaan. Vuodelle 2018 pyritään löytämään kotimainen kohde.

39§

Lapsityönohjaajan viran täyttäminen
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta avasi kokouksessaan 2.2.2017 haettavaksi lapsityönohjaajan viran (vakanssinumero 2056, Liisa Alarodulta vapautunut), jonka palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.
Virkaan tuli seitsemän hakemusta. Vain yksi hakijoista täytti piispainkokouksen asettaman viran kelpoisuusvaatimuksen.
Tehtävään pätevä työntekijä on Niina Huttunen, joka on ollut seurakunnassamme
määräaikaisena lastenojaajana viime syksystä lähtien. Hän on hoitanut tehtävänsä
loistavasti. Hän on innostava, idearikas, aikaansaava työntekijä, joka osaa lukea tilanteita ja näkee myös vaikean käytöksen taakse.
Valmistelutyöryhmä (Jaana Rusko-Laitinen, Heikki Toivio, Katariina Sorsa ja Kaisa
Nurmi) päätti, että koska ainut pätevä hakija on tuttu jo entuudestaan, ei haastattelua
tarvita. Valmistelutyöryhmä kannattaa yksimielisesti Niina Huttusen valintaa lapsityönohjaajaksi. Kooste hakijoista liitteenä 4.
Johtavan lapsityönohjaajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta valitsee lapsityönohjaajan virkaan Niina Huttusen.
Virka tulee ottaa vastaan 31.7. alkaen. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.
Virka täytetään neljän kuukauden koeajalla. Valitun henkilön tulee esittää rikosrekisteriote ja selvitys terveydentilasta.
Päätös:
Esityksen mukaan.

Tarkastus:
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Sivu 4

Määräaikaisen lapsityönohjaajan viran täyttäminen ajalle 31.7.2017 - 30.6.2020
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 22.3.2017 perustaa määräaikaisen lapsityönohjaajan viran, jonka palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Seurakuntaneuvosto jätti viran täyttämisen määräajaksi 31.7.2017 - 30.6.2020 lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan tehtäväksi.
Seurakunnassamme on juuri ollut haku lapsityönohjaajan virkaan. Päteviä hakijoita oli
vain yksi, joka valittaneen hakemaansa tehtävään.
Tällä hetkellä Hanna-Leena Henriksson tekee määräaikaisena lapsityönohjaajan tehtäviä puolet viikosta. Hän on koulutukseltaan teologian maisteri ja opiskellut myös
draamakasvatuksen perusopinnot. Hanna-Leena on saanut erittäin hyvää palautetta
päiväkotien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Hän on ollut vahva tekijä, kun olemme kehittäneet seurakuntamme päiväkotiyhteistyötä.
Hanna-Leena on ollut seurakunnassamme aiemmin mm. suntiona ja rippikoulutyössä.
Useamman vuoden hän on tehnyt lastenohjaajan tehtäviä, ja tekee nytkin puolet viikosta. Kaikissa tehtävissään hän on ollut pidetty työkaveri, jolla on hyvä asenne työhön.
Seurakuntamme varhaiskasvatus on pappien vaihtuvuuden vuoksi viimeaikoina ollut
ajoittain ilman nimettyä teologia. Häilyvä tilanne lapsityön papin suhteen saattaa jatkua. Mielestäni olisi hyvä, jos lapsityön omassa työntekijäjoukossa olisi teologian tietämystä. Hanna-Leenalle on vuoden aikana kertynyt hyvä kokemus seurakuntamme
lapsityön tapahtumista ja niiden järjestäminen olisi jatkossa tästä syystä helpompaa.
Johtavan lapsityönohjaajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta valitsee määräaikaisen lapsityönohjaajan virkaan
ajaksi 31.7.2017 - 30.6.2020 Hanna-Leena Henrikssonin. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Koska Hanna-Leena Henrikssonilla ei ole tehtävään vaadittavaa
pätevyyttä, maksetaan hänelle 3% vaativuusryhmää 502 alempaa palkkaa. Henkilön
tulee esittää rikosrekisteriote.
Päätös:
Esityksen mukaan.

41§

Lapsiasiahenkilöiden valinta
Katariina Sorsa on toiminut Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lapsiasiahenkilönä
1.9.2012 lähtien. Sorsan jäädessä virkavapaalle on tarpeen valita uusi lapsiasiahenkilö seurakuntaan. On pidetty hyvänä, että luottamushenkilöistä valitaan viranhaltijalle
työpari.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Hämeenlinna Vanajan seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön johtokunta nimeää lapsiasiahenkilöiksi johtavan lapsityönohjaajan Kaisa Nurmen ja luottamushenkilöistä Jarmo
Vainion 1.5.2017 alkaen.
Päätös:
Esityksen mukaan.

Tarkastus:
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42§

Nro 3
Sivu 5

Aapo Koskelan irtisanoutuminen
Nuorisotyönohjaaja Aapo Koskela on valittu nuorisotyönohjaajaksi Nastolan seurakuntaan. Koskela irtisanoutuu Nuorisotyönohjaajan virasta 21.5.2017 alkaen.
Johtavan nuorisotyönohjaajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta myöntää eron nuorisotyönohjaajan virasta Aapo Koskelalle 21.5.2017 alkaen.
Päätös:
Esityksen mukaan. Irtisanoutumisilmoitus on liitteenä 5.

43§

Nuorten Saksan matkan rahoitus
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta päätti kokouksessaan 23.3.2017 hakea seurakuntaneuvostolta 10.500 euroa matkan toteuttamiseen. Asiaan tulee nyt palata muuttuneen
henkilöstötilanteen johdosta.
Johtavan nuorisotyönohjaajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta kumoaa tekemänsä päätöksen 25§ / 23.3.2017 muuttuneen henkilöstötilanteen perusteella.
Päätös:
Esityksen mukaan.

44§

Muut mahdolliset asiat
Ei ollut asioita.

45§

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

46§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Tarkastus:

