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Olarin seurakuntaneuvosto
Seurakuntaneuvoston kokous 3 /2019
Aika
Paikka

2.4.2019 klo 18.00
Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Kamppuri
Kahvia tarjolla klo 16.30 alkaen.
Sen jälkeen klo 17.00 perehdytystunti, jossa yhteisötyöntekijä Iisa
Lehtinen esittelee yhteisöprojektia ja diakoniatyöntekijä Minna
Martiskainen esittelee etsivän vanhustyön projektia.

ESITYSLISTA
Hartaus lopussa: Kirsi Rostamo
Läsnä:

Poissa

Viitapohja, Salla-Maria
Järves, Kira

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Ahonen, Jan
Auranen, Erkki
Ervamaa, Katariina
Järvenpää, Pertti
Koskinen, Jussi
Lenkkeri, Leena
Mikkola, Maija
Mänttäri, Annakaisa
Peltokorpi, Mikko
Raunu, Päivi
Repo, Simo
Rostamo, Kirsi
Ruikkala, Sirkka
Savola, Terttu

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Korppi, Päivi

sihteeri

Ailus Jaana

jäsen
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Vuorossa ovat Pertti Järvenpää ja Jussi Koskinen.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Espoo 27.3.2019

Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtaja
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1.

ILMOITUSASIAT
1.

Kevan työhyvinvointikyselyn Olarin seurakuntaa koskeva raportti (LIITE).

Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
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2.

KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET
Kirkkoherran päätökset 40 – 60 §/2019 ovat liitteenä.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
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3.

YHTEISÖTYÖNTEKIJÄN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 30.5.2018 perustaa yhteisötyöntekijän
viran Olarin seurakuntaan 1.5.2018 alkaen seurakunnan saaman testamenttilahjoituksen
varoilla rahoitettavaksi. Tehtävän pätevyysvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen,
Kirkon säädöskokoelman nro 124, 1 tai 2 §:n mukainen tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on
joko suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä
ymmärtämisen taito tai jonkun muun kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä
suomen kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 503 ja
peruspalkka on vaativuusryhmän vähimmäispalkka.
Yhteisötyöntekijän tehtävänkuvaan kuuluu eri ikäisten ja eri kansallisuuksia olevien
syrjäytymisvaarassa olevien ja yksinäisten ihmisten seurakuntayhteyteen kutsuminen,
uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen ja valmentaminen, verkostoituminen ja uudenlainen
yhteystyö eri alojen toimijoiden kanssa. Yhteisötyöntekijän tehtävänä on kehittää
seurakunnan etsivää työtä, valmiuksia kohdata erilaisia ihmisiä ja käydä dialogia heidän
kanssaan. Kauppakeskus Isossa Omenassa oleva seurakunnan toimitila Chapple kokoaa
erityisen paljon maahanmuuttajaperheitä ja eri-ikäisiä eri taustoista tulevia nuoria. Suurten
väkimäärien kohtaamiseen tarvitaan resursseja ja erityisesti nuorisopainotteisen diakonian
osaamista ja vahvaa osaamista maahanmuuttajataustaisten ihmisten kohtaamisessa.

Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto
a) julistaa yhteisötyöntekijän viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 23.4.2019
b) nimeää seurakuntaneuvoston edustajan haastattelutyöryhmään
c) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa
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4.

MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN VIRAN VAKINAISTAMINEN
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 21.9.2016 määräaikaisen diakonian viran
perustamisesta Olarin seurakuntaan ajalle 1.1.2017 – 31.12.2019. Viran määräaikaisuuden
perusteena oli tehtävän projektiluontoisuus ja uudenlaisen etsivän/löytävän vanhustyön
työote ja uudenlainen verkostoituminen ja yhteistyö alueen muiden vanhustyön
toimijoiden kanssa. Viranhaltijan palkkakustannukset ja projektin muut kustannukset
rahoitetaan Olarin seurakunnan saamilla testamenttilahjoitusvaroilla. Tehtävä on
vaativuusryhmässä 503 ja viran pätevyysvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen nro
122 (8.12.2015) mukainen diakonian virkaan kelpoistava tutkinto. Määräaikaista virkaa
hoitaa diakoniatyöntekijä Minna Martiskainen 1.1.2017 – 31.12.2019.
Etsivän vanhustyön tarve on kuluneiden vuosien aikana osoittautunut erittäin suureksi.
Projektiluonteisesti toteutetun työn tavoitteena on ollut löytää syrjäytymisvaarassa olevat
tai jo syrjäytyneet yksinäiset ikäihmiset. Projektin tavoitteena on ollut kehittää uudenlaisia
toimintamalleja syrjäytymisvaarassa olevien tai jo syrjäytyneiden yksinäisten ikäihmisten
tavoittamiseksi. Lisäksi projektin avulla on pyritty yhdistämään avuntarvitsijat ja avun
tarjoajat, ja tuomaan yksinäiset ikäihmiset seurakunnan yhteyteen. Verkostoituminen
alueen muiden toimijoiden kanssa on luonut monia toimivia yhteistyösuhteita. Työ on
vasta alussa ja sen jatkaminen pysyväisluonteisesti on erittäin perusteltua.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto
a) esittää Espoon seurakuntien yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteisen
kirkkovaltuuston 21.6.2016 perustama Olarin seurakunnan määräaikainen diakonian
virka muutetaan pysyväksi viraksi 1.1.2020 alkaen
b) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
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5.

LAUSUNNON ANTAMINEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISUUDEN HAKIJOISTA
Olarin seurakunnassa on ollut haettavana ajalla 5.-25.3.2019 nuorisotyöstä vastaavan
seurakuntapastorin viransijaisuus. Sijaisuuden ilmoituksessa tehtävää kuvattiin näin:
”Kasvatuksen tiimiin etsitään työhön tarttuvaa ja innovatiivista tiimipelaajaa laaja-alaiseen
kasvatustyöhön nuorisopapin viransijaiseksi. Tiimimme toteuttaa kirkon kasvatuksen
tehtävää seurakunnan alueella. Pyrimme siihen, että seurakunta kohtaa mahdollisimman
monen alueen lapsen ja nuoren. Työtä teemme Chapple-tilassa kauppakeskus Isossa
Omenassa ja muissa seurakunnan omissa tiloissa mutta myös näiden tilojen ulkopuolella
yhteistyöverkostoja rakentaen. Toimintaympäristön muuttuessa tahdomme uudistaa ja
kehittää toimintatapojamme. Papin perustöiden ohella tehtävään sisältyy kohtaavaa
nuorisotyötä, kouluyhteistyötä ja rippikoulutyötä. Nuorisopappi on osaltaan kehittämässä
nuorisotyötä, ryhmänohjaajakoulutusta ja rippikoulutyötä sekä jumalanpalveluselämää.
Työ edellyttää kykyä kohdata erilaisia ja eri taustoista tulevia nuoria. Eduksi lasketaan
kielitaito, monikulttuurisen työn tuntemus, kyky toimia sosiaalisessa mediassa sekä
musiikillinen osaaminen. Tehtävät ajoittuvat säännöllisesti myös iltaan sekä viikonloppuihin
ja pitävät sisällään leirityötä.”
Määräaikaan mennessä saapui 24 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat henkilöt Seurakuntapastorin viransijaisuutta hakevien haastattelut pidetään 27.3.2019.
Haastattelijoina ovat kasvatuksen tiimin lähiesimies Antti Malinen, seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtaja Kira Järves, Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin notaari Pilvi
Keravuori sekä kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja.

Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää antaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille KJ 6 11 § 2.
mom. mukaisen lausunnon.
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6.

YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖRYHMÄN TÄYDENTÄMINEN
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan (2/2019 § 15) nimetä Olarin seurakunnan
ystävyysseurakuntatyöryhmään jäseniksi Erkki O. Aurasen ja Sirkka Ruikkalan.
Puheenjohtajaksi
valittiin
Erkki
O.
Auranen.
Lisäksi
päätettiin,
että
ystävyysseurakuntatyöryhmää täydennetään tarvittaessa. Raili Heikinheimo ja Terttu
Savola ovat antaneet suostumuksensa siihen, että heidät voidaan valita
ystävyysseurakuntatyöryhmän jäseniksi.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee ystävyysseurakuntatyöryhmän jäseniksi Raili Heikinheimon ja
Terttu Savolan.
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7.

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TERVEISET
Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tuoda terveisiään seurakuntaneuvoston kokoukseen.
Asiat kirjataan ilmoitusluontoisesti.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
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