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Kokousaika

2.2.2017 klo 18.00–19.35

Kokouspaikka

Poltinahon seurakuntatalo, kerhohuone 123

Läsnä

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

Muut osallistujat

Juha Harmaala
Kaisa Nurmi
Markku Ihander

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

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

Käsitellyt asiat

§ 1-16

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 1

Kirkkoherranvirasto

Jaana Rusko-Laitinen

Kirkkoherranvirastossa

Jonni Levaniemi
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1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00

2§

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

3§

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§

Pöytäkirjantarkastajat
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Nro 1
Sivu 2

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Rusko-Laitinen ja Jonni Levaniemi.
5§

Johtokunnan sihteerin valinta
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Johtokunta valitsee sihteerin kaudelle 2017–2018
Päätös:
Johtokunnan sihteeriksi valittiin kaudelle 2017–2018 Markku Ihander.

6§

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

7§

Lapsi- ja nuorisotyön toimintakertomus vuodelta 2016
Lapsi ja nuorisotyön toimintakertomus vuodelta 2016 on liite 1.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2016
liitteen 1 mukaisena. Toimintakertomus lähetetään seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.

Tarkastus:
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8§

Nro 1
Sivu 3

Talousseuranta
Nykyisen käytännön mukaisesti työalojen talousseuranta tulee käsitellä jokaisessa kokouksessa. Vuoden 2016 seuranta on liitteessä 2.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta merkitsee tiedoksi vuoden 2016 talousseurannan. Liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 2.
Päätös:
Esityksen mukaan.

9§

Viranhaltijoiden päätösluettelot
Johtoryhmän puheenjohtaja ja johtavat viranhaltijat pitävät päätöksistään päätösluetteloja. Johtavan nuorisotyönohjaajan päätökset 1/2017 – 7/2017 ovat liitteessä 3.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta
1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin
Päätös:
Esityksen mukaan.

10§

Partiolippukuntien toiminta-avustukset
Lippukunnat ovat jättäneet vuodelle 2017 nykyisen käytännön mukaisesti avustusanomukset, jotka ovat nähtävänä kokouksessa. Anomukset liitetään pöytäkirjan liitteiksi.
Johtokunta on linjannut, että keskeinen avustuksen myöntämisperuste on lippukunnan
jäsenmäärä
Johtavan nuorisotyönohjaajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta myöntää vuonna 2017 avustukset lippukunnittain seuraavasti:
Kaskenkaatajat(113 jäs.)
6876€
Nummen Eränkävijät(192 jäs.)
10984€
Partiolippukunta Liekkitytöt(142 jäs.)
8384€
Jaakon Samoojat(70 jäs.)
4640€
Seurakunta maksaa avustuksen lippukunnalle helmikuun aikana vuotuisesta summasta 1/2 osan. Loppusumma maksetaan lippukunnalle, kun taustayhteisösopimuksen
mukaiset tilinpäätösasiakirjat on toimitettu seurakunnalle. Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksen avustussummaan, mikäli lippukunnan toimintasuunnitelma 2017 antaa siihen aihetta. Lapsivaikutukset ovat positiiviset
tässä asiassa.
Päätös:
Esityksen mukaan. Pöytäkirjaan lisätään anomukset liitteiksi 4a-4d.

Tarkastus:
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Nro 1
Sivu 4

Lapsityönohjaajan viran avaaminen haettavaksi
Päiväkerhotoiminta on ollut valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen keskeisin työmuoto
vuosikymmeniä. Se onkin erinomaisen hyvä tapa tehdä työtä lasten ja perheiden
kanssa. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa noin 15 % 3-5-vuotiaista on päiväkerhotoiminnan piirissä. Yhteiskunnassa tehtyjen päätösten seurauksena yhä suurempi
osa lapsista lähtee varhain päivähoidon piiriin vanhempien lähtiessä työelämään. Hämeenlinnassa päivähoidon piirissä on tällä hetkellä yli 100 lasta enemmän kuin vuosi
sitten. Tästä johtuen yhä suurempi osa lapsista ei voi osallistua päiväkerhotoimintaan.
Seurakunnan tulisi myös huomioida tämä ja huolehtia, että myös työelämässä ja päivähoidossa olevat perheet pääsisivät osallistumaan seurakunnan toimintaan ja kokisivat seurakunnan omakseen.
Työssäkäyvien perheet eivät useinkaan pysty osallistumaan järjestettyyn toimintaan
päiväsaikaan. Seurakunnan tulisi siis järjestää toimintaa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Lastenohjaajilla on työaika, joka täyttyy viikoittaisista kerhoryhmien ohjaamisista ja
niiden suunnittelu- ja valmisteluajasta. Jos he tulevat työhön illalla tai viikonloppuna,
maksetaan heille ylityökorvaukset sekä ilta- ja pyhätyökorvaukset. Työaika illalla ja viikonloppuna, leireistä puhumattakaan, tulee näin aika kalliiksi.
Seurakunnan tulisi siirtää työvoimaa päiväkerhotyöstä enemmän työajattomaksi ja
kohtaamaan työelämässä olevia perheitä. Monipuolisemman työnkuvan ja hengellisen
työntekijän työajattoman työn joustavuuden avulla pyritään saavuttamaan tilanne, jossa seurakunta pystyy paremmin ja monipuolisemmin palvelemaan lapsia ja heidän
perheitään. Tarkoituksena ei ole päiväkerhotyön alasajo, vaan työn monipuolistaminen
ja perheiden kohtaamisen lisääminen.
Seurakunnassamme on vuoden ajan ollut määräaikaisesti täytettynä toinen lapsityönohjaajan virka, joka vapautui aikanaan Liisa Alarodun jäätyä pois ja on ollut täyttämättä). Virkaa tehnyt Hanna-Leena Henriksson on ollut kaksi ja puoli päivää viikossa
päiväkerhotyössä. Hän on osallistunut paljon viikonloppu- ja iltatyöhön.
Ehdotan seuraavaa työresurssin muutosta:
Varhaiskasvatuksen ehdotettu työntekijäjakauma:
Syksy 2016-kevät 2017
syksy 2017-kevät 2018
1 johtava lapsityönohjaaja
1 johtava lapsityönohjaaja
1 lapsityönohjaajaa
1 määräaikainen lapsityönohjaaja
1 määräaikainen lapsityönohjaaja
11 lastenohjaajaa
11 lastenohjaajaa
3 määräaikaista lastenohjaajaa
2 määräaikaista lastenohjaajaa
yhteensä 16 työntekijää
yhteensä 16 työntekijää
Lastenohjaajan palkan (401, 1871,58€/kk) muuttuminen lapsityönohjaajan palkaksi
(502, 2297,26€/kk) tarkoittaa vuositasolla sivukulut huomioiden noin 10 000€ palkkakulujen lisäystä. Samalla muutos voisi tarkoittaa sijaisten vähentämistä ja lastenohjaajien pienempiä ylityökuluja.
Lapsityönohjaajan ja määräaikaisen lapsityön (tai varhaiskasvatuksen) ohjaajan tehtävä ei ole esimiestehtävä. He ovat johtavan lapsityönohjaajan alaisia. Johtavan lapsityönohjaajan ollessa poissa, on lapsityönohjaaja hänen sijaisensa. Lapsityönohjaajille
kuuluisivat esimerkiksi seuraavat tehtävät:
 perheitä tukevat ryhmät, retket, leirit ja tapahtumat
 vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä
 perhemessujen toteuttaminen, perheiden hartauselämän tukeminen
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Nro 1
Sivu 5









pyhäkoulutyön kehittäminen
päiväkotiyhteistyö ja perhepäivähoitajien uskontokasvatuksen tukeminen
perheiden uskontokasvatuksen tukeminen
monipuolinen verkkotyö ja viestintä
perhetyön vapaaehtoisten hankkiminen ja heistä huolehtiminen
yhteistyön kehittäminen perheiden hyväksi toimivien tahojen kanssa
muu seurakunnan retki – ja leirityö (mm. tyttöjen ja poikien leirit, rippikoulu jne)
Monissa seurakunnissa maassamme (esim. Olari, Tampere, Forssa) on muutettu ja
ollaan muuttamassa lastenohjaajan toimia varhaiskasvatuksen ohjaajan tai lapsityön
ohjaajan viroiksi.
Johtavan lapsityönohjaajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta
1. avaa haettavaksi lapsityönohjaajan viran (vakanssinumero 2056, Liisa Alarodulta vapautunut). Virka täytetään 31.7.2017 alkaen. Viran palkkaus vaatimusryhmän 502 mukainen (KirVESTES).
2. päättää, että virka on auki Oikotie.fi –sivuilla, hameenlinnanseurakunnat.fi –
sivuilla ja TE-palveluissa
3. nimeää valmistelutyöryhmän jäsenet.
Päätös:
Esityksen mukaan. Valmistelutyöryhmään nimettiin Jaana Rusko-Laitinen, Kaisa Nurmi, Heikki Toivio ja Katariina Sorsa. Kokoonkutsujana toimii Kaisa Nurmi.
12§

Määräaikaisen lastenohjaajan toimen muuttaminen määräaikaiseksi
lapsityönohjaajan viraksi 31.7.2017–30.6.2020
Johtavan lapsityönohjaajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta esittää seurakuntaneuvostolle koeajaksi lastenohjaajan toimen muuttamista lapsityönohjaajan viraksi 31.7.2017–30.6.2020 väliseksi ajaksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.
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13§

Nro 1
Sivu 6

Nuorisotyön Saksan matka
Rippikoulun jälkeinen nuorisotyö suunnittelee Saksan matkaa syksylle 2017. Matka toteutetaan osittain Ylöjärven seurakunnan kanssa. Talousarvioon ei ole varattu rahoja
kyseiselle matkalle. Liitteenä lisätalousarvioanomus.
Johtavan nuorisotyönohjaajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta tukee työntekijöiden ideaa toteuttaa nuorten matka
Saksaan syksyllä 2017. Johtokunta päättää anoa 8000 euroa matkalle rahoitusta seurakuntaneuvoston käyttövaroista. Lapsivaikutukset ovat positiiviset tässä asiassa.
Päätös:
Asia lähetettiin uudelleen valmisteltavaksi.

14§

Muut mahdolliset asiat

15§

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

16§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

Tarkastus:

