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Kokousaika

29.5.2018 klo 18.00–19.07

Kokouspaikka

Loimalahden kerhopiste, Majalahdentie 1

Läsnä

Jarmo Vainio
Hannu Fagerlund
Jonni Levaniemi
Jaana Rusko-Laitinen
Silvia Salakka
Aku Talikka
Aulis Veteläinen

Muut osallistujat

Juha Harmaala
Kaisa Nurmi
Markku Ihander

puheenjohtaja
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen
jäsen, saapui klo 18.48 § 38

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

Käsitellyt asiat

§ 29–41

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

Silvia Salakka

Kirkkoherranvirastossa

Jaana Rusko-Laitinen
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29§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Vainio avasi kokouksen klo 18.00

30§

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

31§

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin yhdellä lisä tiedoksi asialla ja Lastenkirkon palveluiden tukemisella kokouksen työjärjestykseksi.

32§

Pöytäkirjantarkastajat
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Silvia Salakka ja Jaana Rusko-Laitinen.

33§
Ilmoitusasiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kirkkoherran päätös kesäsomettajan palkkaamisesta
Kesäsomettaja Janita Jägermalm esittäytyy
Oppilaitostyön pastori Matleena Ikola esittäytyy
Johtoryhmän muistio 4/2018
Rippikoululeirien yövalvonta
Sanna-Mari Saarisen määräaikaisuuden keskeyttäminen

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.

Tarkastus:
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34 §
Talousseuranta
Nykyisen käytännön mukaisesti työalojen talousseuranta tulee käsitellä jokaisessa
johtokunnan kokouksessa. Tammi-huhtikuun 2018 seuranta on liitteessä 1.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta merkitsee tiedoksi tammi-huhtikuun 2018 talousseurannan. Liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 1.
Päätös:
Esityksen mukaan.
35§
Viranhaltijoiden päätösluettelot
Johtoryhmän puheenjohtaja ja johtavat viranhaltijat pitävät päätöksistään päätösluetteloja. Johtavan nuorisotyönohjaajan päätökset 10/2018–11/2018 ovat liitteessä 2.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta
1. hyväksyy viranhaltijan päätösluettelon
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin
Päätös:
Esityksen mukaan.
36§
Määräaikaisen lastenohjaajan palkkaaminen kaudeksi 2018–2019
--Johtavan lapsityönohjaajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta valitsee määräaikaiseksi lastenohjaajaksi Riitta Mattilan 1.8.2018 - 20.6.2019 väliseksi ajaksi. Hänen työaikansa on 38,75 h / viikko ja palkkaus vaatimusryhmän 402 mukainen (KirVESTES). Koska Riitta Mattilalla ei ole tehtävään vaadittavaa pätevyyttä, maksetaan hänelle 3 % vaativuusryhmää 402 alempaa
palkkaa. Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisteriote ja selvitys terveydentilastaan.
Päätös:
Esityksen mukaan.

Tarkastus:
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37§
Määräaikaisen lastenohjaajan palkkaaminen kaudeksi 2018–2019

--Johtavan lapsityönohjaajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta valitsee määräaikaiseksi lastenohjaajaksi Kirsi Halosen 1.8.2018 - 20.6.2019 väliseksi ajaksi. Hänen työaikansa on 38,75 h / viikko ja
palkkaus vaatimusryhmän 402 mukainen (KirVESTES). Koska Kirsi Halosella ei ole
tehtävään vaadittavaa pätevyyttä, maksetaan hänelle 3 % vaativuusryhmää 402 alempaa palkkaa. Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisteriote ja selvitys terveydentilastaan.
Kokouksessa johtava lapsityönohjaaja teki muutosesityksen.
Johtavan lapsityönohjaajan muutettu päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta valitsee määräaikaiseksi lastenohjaajaksi Juho-Matias Saarikon 1.8.2018 - 20.6.2019 väliseksi ajaksi, sillä edellytyksellä, että hän on ennen elokuuta liittynyt seurakunnan jäseneksi. Hänen työaikansa on 38,75 h / viikko ja
palkkaus vaatimusryhmän 402 mukainen (KirVESTES). Koska Juho-Matias Saarikolla
ei ole tehtävään vaadittavaa pätevyyttä, maksetaan hänelle 3% vaativuusryhmää 402
alempaa palkkaa. Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisteriote ja selvitys terveydentilastaan.
Päätös:
Muutetun esityksen mukaan.

38§
Lastenkirkon palveluiden tukeminen
Olemme saaneet seuraavan sisältöisen kirjeen Nuori kirkko ry:ltä:
Kristityillä on yhteinen huoli kristillisen kasvatuksen ohuudesta. Uusimman kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan esimerkiksi iltarukouksen opettaminen nykylapsille on
harvinaisempaa kuin opettamatta jättäminen. Kodit tarvitsevat luontevan tavan ammentaa arkeensa kristinuskon aarteita.
Seurakunnat sitoutuvat huolehtimaan yhdessä vanhempien ja kummien kanssa kastettujen lasten kristillisestä kasvatuksesta. Seurakuntien on kyettävä olemaan avoimia
myös kastamattomille, joita monin paikoin on jo puolet suomalaisista lapsista. Lastenkirkko tarjoaa lasta innostavaa tutkittavaa, josta voi tulla kaikkien suomalaisten tuntema, hauska ja turvallinen kirkon ilme Päkä-lampaineen, Pulmu-kyyhkyineen ja veikeine tutkimuspartiolaisineen.
Lastenkirkko.fi ja Fisucraft-palvelut on rahoitettu vuodesta 2009 lähtien muutaman kirkollisen tahon voimin. Jatko edellyttää uusia rahoituspäätöksiä entisiltä rahoittajilta.
Paremman kehittäminen edellyttää uusien rahoittajien mukaan tulemista.
Toivomme, että luette oheisen sopimusehdotuksen. Päätös toivotaan toukokuun 2018
Tarkastus:
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loppuun mennessä, jotta vuoden 2019 valmistelu voisi edetä asiallisesti. Jos olette innostuneita Lastenkirkko.fi ja Fisucraftin rahoittamisesta, mutta haluatte muokata sopimusta tai siirtää päätösajankohtaa myöhemmäksi, olkaa pikaisesti yhteydessä allekirjoittaneisiin.
Seurakunnille suositeltava osuus on vähintään 0,05 euroa/ seurakunnan jäsen. Sitoutuminen Lastenkirkon suunnitteluun, käyttämiseen ja markkinointiin on myös tärkeää.
Rahoittajana ovat tällä hetkellä Nuori kirkko ry:n lisäksi Helsingin, Espoon, Vantaan,
Turun ja Kaarinan, Lahden ja Kuopion seurakunnat sekä Jyväskylän, Keravan, Seinäjoen seurakunta sekä Kirkkohallitus ja Suomen Pyhäkoulun Ystävät - SPY ry.
Haemme jatkuvasti uusia rahoittajaseurakuntia ja olemme kiitollisia, jos tulette mukaan.
Lapset ansaitsevat tulla kohdatuksi!
Seurakunnassamme on n. 39 180 jäsentä. Nuoren kirkon suosittelema osuus Lastenkirkon tukijoille on 0,05 euroa/ seurakunnan jäsen, eli Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan osalta 1959 euroa.
Johtavan lapsityönohjaajan päätösesitys:
Johtokunta päättää, että Hämeenlinna-Vanajan seurakunta tukee Nuori kirkko ry:tä
Lastenkirkon palveluiden ylläpitämiseksi 1959 eurolla.
Päätös:
Johtokunta päätti tukea Lastenkirkon palveluita 2000 eurolla.
39§
Muut mahdolliset asiat
1. Johtokunnan kokousaikatauluksi vahvistettiin syksylle 2018
11.10., 8.11. ja 13.12. Kokoukset alkavat klo 18.00.
2. Johtokunnan jäsenet voivat tutustua rippikoululeiriin 6.6.2018 klo 16.30 alkaen
Loimalahdessa.
40§
Valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24:3 ja 5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta
voida tehdä.
41§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07.

Tarkastus:

