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Kokousaika

25.4.2018 klo 18.00–19.10

Kokouspaikka

Keskusseurakuntatalo, 3.krs kokoushuone, Rauhankatu 14

Läsnä

Jarmo Vainio
Jonni Levaniemi
Jaana Rusko-Laitinen
Aku Talikka
Aulis Veteläinen
Kalle Virtanen

Muut osallistujat

Juha Harmaala
Kaisa Nurmi
Markku Ihander

puheenjohtaja
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen

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

Käsitellyt asiat

§ 15-28

Allekirjoitukset

_______________________
puheenjohtaja Jarmo Vainio

___________________
sihteeri Markku Ihander

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Paikka ja aika

Kirkkoherranvirasto

Allekirjoitukset:

Jonni Levaniemi

Paikka ja aika

Kirkkoherranvirastossa

Todistaa
Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa
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15§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Vainio avasi kokouksen klo 18.00

16§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Teologiharjoittelija Emilia Kallioniemelle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

17§

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

18§

Pöytäkirjantarkastajat
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jonni Levaniemi ja Jaana Rusko-Laitinen.

19§
Ilmoitusasiat
1.
2.
3.
4.

Samuli Santala ja Sanna-Mari Saarinen esittäytyvät johtokunnalle
Johtoryhmän muistiot 2/2018 ja 3/2018
Toimintatilastot
Seuraava johtokunnan kokous 29.5.2018 klo18 on Loimalahden leirikeskuksessa.
Samalla on mahdollisuus osallistua avoimeen leiripäivään.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.
Vuoden 2017 tilastot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2018 tilastoihin. Johtokunta toivoo, että tilastolukujen tallentamiseen lisätään koulutusta.
20 §
Talousseuranta
Nykyisen käytännön mukaisesti työalojen talousseuranta tulee käsitellä jokaisessa
johtokunnan kokouksessa. Tammi-maaliskuun 2018 seuranta on liitteessä 1.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta merkitsee tiedoksi tammi-maaliskuun 2018 talousseurannan. Liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 1.
Päätös:
Esityksen mukaan.
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21§
Viranhaltijoiden päätösluettelot
Johtoryhmän puheenjohtaja ja johtavat viranhaltijat pitävät päätöksistään päätösluetteloja. Johtavan nuorisotyönohjaajan päätökset 6/2018- 9/2018 ovat liitteessä 2.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta
1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin
Päätös:
Esityksen mukaan.
22§
Edellisen kokouksen päätösten toimeenpanojen toteaminen
- Toimintakertomus 2017 on toimitettu jatkovalmisteluun.
- Partiolippukunnille on maksettu 50 % toiminta-avustuksista.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Johtokunta merkitsee ilmoituksen päätösten toimeenpanosta tiedoksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.

Tarkastus:
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23§
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta taustayhteisöksi Partiolippukunta Wanajan Ilvekselle
Taustaa:
Vanajan seurakunnalla oli kaksi partiolippukuntaa; Nummen eränkävijät ja Wanajan
Ilves. Aikojen saatossa Wanajan Ilves kuihtui pois ja seurakuntien yhdistyessä toimivana lippukuntana oli vain Nummen Eränkävijät. 2000-luvun alussa kaikki seurakunnan partiolippukunnat rekisteröityivät yhdistyksiksi, jotta toiminta ja vaikuttaminen (äänioikeus) Suomen partiolaisissa ja Hämeen partiopiirissä oli mahdollista. Tässä vaiheessa jäi Wanajan Ilves rekisteröimättä, koska toiminta oli lakannut kokonaan.
Maria Lehtovaara aloitti Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan partiotyöntekijänä
vuonna 2007 ja jo tuolloin hän on pohtinut ”10-vuotissuunnitelmaa”, johon sisältyi ajatus, että Hämeenlinnan itäpuolelle tarvitaan partiotoimintaa ja suunnitelmissa oli
Wanajan Ilveksen henkiin herättäminen. Tätä kohti lähdettiinkin pienin askelin, kun
Nummen Eränkävijät laajensivat omaa toimintaansa ensin Tammitielle ja myöhemmin
Rantatielle ja Vanajan kirkolle. Nummen Eränkävijät kasvoi Hämeenlinnan suurimmaksi lippukunnaksi.
Nyt lippukunta Wanajan Ilves on perustettu uudelleen, perustamiskokous oli 9.4.2018.
Osa Nummen Eränkävijöiden johtajista totesivat, että nyt on riittävästi aikuisia johtajia,
joilla on intoa ja mahdollisuuksia lippukunnan toiminnan elvyttämiseksi. Lippukunnan
ryhmätoiminta käynnistyy syksyllä 2018. Wanajan Ilves toivoo seurakunnan solmivan
lippukunnan kanssa samanlaisen taustayhteisösopimuksen kuin neljällä muullakin lippukunnalla on.
Perusteluja taustayhteisöksi ryhtymiselle:
Pitkällä tähtäimellä 100–150 lapselle mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan.
Ei tarvitsisi jättää ketään lasta partion ulkopuolelle sanomalla, että ryhmät ovat täynnä
(tämänhetkinen tilanne). Lisäksi varhaisnuorten muussa kerhotoiminnassa lukumäärä
hiukan pienenee, niin vapaaehtoisten pyörittämä lippukuntatoiminta voi kompensoida
tätä kerhojen lukumäärän vähenemistä.
Joukko aikuisia vapaaehtoisia haluaa tehdä seurakuntatyötä nimenomaan ideologisista syistä ja kokee tärkeänä seurakuntayhteyden. Tätä on hyvä seurakunnan tukea.
Taustayhteisösopimus:
- Lupaa työntekijän tuen, joka onnistuu
- Lupaa lippukunnan käyttöön asianmukaiset tilat. Emme tule tarjoamaan lippukunnalle kokonaan omia tiloja vaan kuten tähänkin asti, lippukunta voi
käyttää jo olemassa olevia tiloja (mahdollisesti Rantatie ja Vanajan kirkko)
yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa.
- Lupaa lippukunnalle taloudellisen tuen. Tällä hetkellä tuki on 1000€+52€/jäsenmaksunsa maksanut jäsen. Lähitulevaisuudessa Nummen Eränkävijöiden jäsenmäärä hiukan putoaa ja uuden lippukunnan jäsenmäärä hiukan
kasvaa, joten partiotyön avustusmääräraha ei kovinkaan paljon ensi vaiheessa kasva. Myöhemmin, jos tavoitteeseen päästään ja 100 uutta ihmistä
toiminnassa on mukana, niin nykyinen avustussumma kasvaisi noin 7000€.
Toki avustusasioita saatetaan ylipäätänsä joutua tarkastelemaan taloudellisten realiteettien vuoksi.
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Asettaa lippukunnalle vaatimuksen toteuttaa partio-ohjelman ja kasvatustavoitteiden mukaista toimintaa. Kasvatustavoitteissa taas lapsen ja nuoren
hengellisen ja henkisen kasvun ulottuvuus on läsnä. Partioon kuuluu olennaisena osana ajatus ”korkeammasta voimasta.”

Johtavan nuorisotyönohjaajan päätösesitys:
1. Johtokunta päättää, että Hämeenlinna-Vanajan seurakunta tekee Partiolippukunta
Wanajan Ilveksen kanssa taustayhteisösopimuksen.
2. Lähettää asian seurakuntaneuvostolle tiedoksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.
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24§
Määräaikaisen lastenohjaajan palkkaaminen kaudeksi 2018–2019
Vuoden alusta meillä on ollut viikoittain työssä yhteensä 13 lastenohjaajaa, joista 10
on vakinaisia, 3 on määräaikaisia. Kolme vakinaisista ja yksi määräaikaisista lastenohjaajista tekee pienempiä viikkotunteja (30h - 36h/viikko).
Lapsityönohjaaja Hanna-Leena Henriksson jäi äitiyslomalle 7.3. lähtien ja lastenohjaaja Katri Kivistö siirtyi hänen tehtäväänsä lapsityönohjaajaksi. Lastenohjaajan sijaistusta on hoidettu tarvittaessa työhön kutsuttavien voimin.
Yksi vakinaisista ohjaajista, Sinikka Koljonen, jää eläkkeelle syksyllä, eikä siis ole
enää kerhokautta toteuttamassa.
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen on päättynyt 15.4.2018. Mutta kokemuksesta tiedämme, että monet heräävät syksyn kerhokauteen vasta kevään edetessä.
Esitän, että kerhokauden alussa olevien 8 vakinaisen lastenohjaajan lisäksi johtokunta
palkkaa nyt kaksi määräaikaista lastenohjaajaa. Kun kerhoryhmät ovat täsmentyneet,
tulisi vielä valita 2-3 ohjaajaa lisää.
Minna Leppänen on ollut kaksi kautta määräaikaisena lastenohjaajana HämeenlinnaVanajan seurakunnassa. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on tehnyt sopimuksen
Minna Leppäsen oppisopimuskoulutuksesta lastenohjaajaksi seurakuntaopiston
kanssa. Seurakunta on sitoutunut koulutukseen juhannukseen 2019 asti ja tarvittaessa jatko pohditaan uudelleen.
Johtavan lapsityönohjaajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta valitsee määräaikaiseksi lastenohjaajaksi Minna Leppäsen 1.8.2018 - 20.6.2019 väliseksi ajaksi. Hänen työaikansa on 38,75 h / viikko ja
palkkaus vaatimusryhmän 402 mukainen (KirVESTES). Koska Minna Leppäsellä ei
vielä ole tehtävään vaadittavaa pätevyyttä, maksetaan hänelle 3% vaativuusryhmää
402 alempaa palkkaa. Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisteriote.
Päätös:
Esityksen mukaan.
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25§
Määräaikaisen lastenohjaajan palkkaaminen kaudeksi 2018–2019
Vuoden alusta meillä on ollut viikoittain työssä yhteensä 13 lastenohjaajaa, joista 10
on vakinaisia, 3 on määräaikaisia. Kolme vakinaisista ja yksi määräaikaisista lastenohjaajista tekee pienempiä viikkotunteja (30h - 36h/viikko).
Lapsityönohjaaja Hanna-Leena Henriksson jäi äitiyslomalle 7.3. lähtien ja lastenohjaaja Katri Kivistö siirtyi hänen tehtäväänsä lapsityönohjaajaksi. Lastenohjaajan sijaistusta on hoidettu tarvittaessa työhön kutsuttavien voimin.
Yksi vakinaisista ohjaajista, Sinikka Koljonen, jää eläkkeelle syksyllä, eikä siis ole
enää kerhokautta toteuttamassa.
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen on päättynyt 15.4.2018. Mutta kokemuksesta tiedämme, että monet heräävät syksyn kerhokauteen vasta kevään edetessä.
Esitän, että kerhokauden alussa olevien 8 vakinaisen lastenohjaajan lisäksi johtokunta
palkkaa nyt kaksi määräaikaista lastenohjaajaa. Kun kerhoryhmät ovat täsmentyneet,
tulisi vielä valita 2-3 ohjaajaa lisää.
Johanna Sundman-Korelin on toiminut vuoden määräaikaisena lastenohjaajana Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa ja on halukas jatkamaan tehtävässä.
Johtavan lapsityönohjaajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta valitsee määräaikaiseksi lastenohjaajaksi Johanna
Sundman-Korelinin 1.8.2018 - 20.6.2019 väliseksi ajaksi. Hänen työaikansa on 38,75
h / viikko ja palkkaus vaatimusryhmän 402 mukainen (KirVESTES). Tehtävään valitun
tulee esittää rikosrekisteriote.
Päätös:
Esityksen mukaan.
26§
Muut mahdolliset asiat
1. Harmaala järjestää mahdollisuuden johtokunnan jäsenille tutustua leiririppikouluun.
2. 12.6. ja 18.6. tutustumispäivät Vihervaaran kerhotilalla, Kaskikaarre 32.
27§
Valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24:3 ja 5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta
voida tehdä.
28§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Tarkastus:

