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55§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Vainio avasi kokouksen klo 18.00

56§

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

57§

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä Hämeen partiopiirin anomus kokouksen työjärjestykseksi .

58§

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

59§
Ilmoitusasiat
1. Johtoryhmän muistio 6/2018
2. Toiminta- ja jäsentilastojen kuukausiraportti 9/2018
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Johtokunta merkitsee ilmoitusasian tiedoksi.
Päätös:
Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

60§
Edellisen kokouksen päätösten toimeenpanojen toteaminen
- Wanajan Ilvekselle on maksettu 1800 euroa
- Toiminta- ja taloussuunnitelma on toimitettu jatkovalmisteluun
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Johtokunta merkitsee ilmoituksen päätösten toimeenpanosta tiedoksi.
Päätös:
Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
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61 §
Talousseuranta
Nykyisen käytännön mukaisesti työalojen talousseuranta tulee käsitellä jokaisessa
johtokunnan kokouksessa. Tammi-lokakuun 2018 seuranta on liitteessä 1.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta merkitsee tiedoksi tammi-lokakuun 2018 talousseurannan. Liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 1.
Päätös:
Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
62§
Viranhaltijoiden päätösluettelot
Johtoryhmän puheenjohtaja ja johtavat viranhaltijat pitävät päätöksistään päätösluetteloja. Johtavan lapsityönohjaajan päätökset 7/2018 ja 8/2018 ovat liitteessä 2.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta
1. hyväksyy viranhaltijan päätösluettelon
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin
Päätös:
Esityksen mukaan.
63 §
Henkilöstöasia

Tarkastus:
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64§
Katri Kivistön työloma lastenohjaajan toimesta
Lastenohjaaja Katri Kivistö on anonut työlomaa lastenohjaajan toimesta ajalle
17.1.2019–12.7.2019, mikäli hänet valitaan määräaikaisen lastenohjaajan sijaiseksi
tuoksi ajaksi.
Johtavan lapsityönohjaajan päätösesitys:
Mikäli lapsi- ja nuorisotyön johtokunta hyväksyi edellisen pykälän kohta 2. esityksen
mukaisesti, johtokunta myöntää Katri Kivistölle työlomaa lastenohjaajan tehtävästä
ajalle 17.1.2019–12.7.2019.
Päätös:
Esityksen mukaan.
65§
Strategia 2020 palaute
Seurakuntaneuvosto on käynyt alustavan palautekeskustelun Strategia 2020:sta sekä
lähetekeskustelun seuraavan strategiakauden pituudesta. Seurakuntaneuvosto päätti
lähettää asian johtokuntien ja henkilökunnan pohdittavaksi ja palautetta strategiasta
kerätään 14.12. asti.
Palautetta voi antaa verkkolomakkeella http://bit.ly/strategiakysely tai sähköpostilla
Heikki Toiviolle (heikki.toivio@evl.fi). Myös yksittäinen henkilö voi halutessaan antaa
palautetta. Sähköisen palautteen lisäksi seurakunnan työntekijät käsittelevät strategian teemoja isossa työntekijäkokouksessa.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta käy Strategia 2020:sta palautekeskustelun vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:
1. Oliko Strategia 2020 käyttökelpoinen? Perustele vastauksesi.
2. Mihin asioihin uudessa strategiassa tulisi kiinnittää huomiota?
3. Mikä on mielestäsi/mielestänne seurakunnan tärkein tehtävä vuonna 2025?
Päätös:
Johtokunta antoi palautetta seuraavasti:
1. - Strategia 2020 sisältää kristillisen opin keskeiset asiat.
- Onko toiminnan ohjausjärjestelmä seurakunnassa toimiva, sillä
jalkauttaminen työaloille ei ole toiminut?
- Toimintatapojen uudistaminen ei ole onnistunut.
- Eteenpäin pyrkivä ja uudistuva seurakunta ei ole toteutunut.
2. - Jokaiselle työmuodolle tulee määritellä tavoitteet suhteessa strategiaan.
- Johtokuntien tulee määritellä jokaiselle työmuodolle kärkihankkeet.
- Kestävää elämäntapaa on tuotava esille.
- Mikäli strategiapuu on isokuva, tulee seuraavassa strategiassa näkyä työmuodot.
3. - Evankeliumin julistaminen ja diakonia.
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66§
Hämeen partiopiirin anomus kolehdin keräämiseksi
Hämeen partiopiiri järjestää 24.7.–1.8.2019 Ilves19 piirileirin Hämeenlinnan Evolla.
Leirille odotetaan noin 5000 osallistujaa Kanta-Hämeestä, Päijät-Hämeestä ja Pirkanmaalta. Hämeen Partiopiirin Ilves-19 leirin tavoitteena on, että jokainen partiolainen
voisi osallistua leirille varattomuudesta tai muista rajoituksista huolimatta. Siksi Hämeen Partiopiiri ja leirin johto on päättänyt perustaa 100.000 € stipendirahaston
Rahasto muodostetaan seuraavasti
- 25.000 € kerätään kaikilta leirin osallistujilta leirimaksuna siten, että jokaisen leirimaksusta 5 € tilitetään stipendirahastoon
- 25.000 € tilitetään leirin myyntituotoista esimerkiksi kahvilamyynnistä ja leirituotemyynnistä
- 50.000 € kerätään yhteisöiltä ja yrityksiltä mm. Sauli Niinistö säätiö tukee stipendirahastoa n. 17.500 €:lla
Toivomme, että paikalliset seurakunnat ja seurakuntien jäsenet voisivat osallistua stipendirahastoon kartuttamiseen kolehtien kautta.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta ottaa kantaa anomukseen.
Päätös:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta suhtautuu myönteisesti kolehdin keräämiseksi Stipendirahaston kartuttamiseksi.
Johtokunta ehdottaa, että kesän 2019 klo 13 konfirmaatiomessujen kolehdin kohde
olisi stipendirahasto. Lisäksi partiomessun ja perhemessujen kolehdit voitaisiin johtokunnan mielestä kerätä myös stipendirahastoon.
Asiaan liittyvä sähköposti on liitteenä 3.
67§
Muut mahdolliset asiat
1. Hämeenlinnassa järjestetään joulukuussa kulttuurikoulutus.
68§
Valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24:3 ja 5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta
voida tehdä.
69§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30
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