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5.

Olarin seurakuntaneuvosto
Seurakuntaneuvoston kokous 5 /2019
Aika
Paikka

3.6.2019 klo 17.00
Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Kamppuri
Kahvia tarjolla klo 16.30 alkaen.

ESITYSLISTA
Hartaus lopussa: Simo Repo
Läsnä:

Poissa

Viitapohja, Salla-Maria
Järves, Kira

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

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

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Nurmi, Mari

sihteeri

Ailus Jaana
Auranen, Erkki O.

jäsen
jäsen

2

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Vuorossa ovat Annakaisa Mänttäri ja Mikko Peltokorpi.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Espoo 28.5.2019

Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtaja
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1.

ILMOITUSASIAT
1. -2. Espoon tuomiokapituli on määrännyt pastori Marjo Parttimaan Olarin seurakunnan
ma. seurakuntapastoriksi ajalle 27.5.-30.6.2019.
3. Testamentin omaisuusraportti on nähtävillä kahvin aikana.
4. Olarin seurakunnan Yv-keräyksen nettotulos oli 15 890, 91 €. Seurakunnan oma 20 %
osuus oli 3 178, 18 €, joka käytetään keräyksen kohteen mukaiseen avustustyöhön
oman seurakunnan alueella. LIITE.

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

KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET
Kirkkoherran päätökset 83 – 98 §/2019 ovat liitteenä.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
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3.

PERHETYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Olarin seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 4/7.5.2019 julistaa haettavaksi
perhetyöntekijän viran. Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 501 ja tehtävän
pätevyysvaatimuksena on vähintään kirkon lapsi- ja perhetyön perustutkinto tai vastaava
perusammattitutkinto.
Perhetyöntekijän virka on laaja-alainen seurakunnan hengellisen työn virka. Perhetyön
tarkoituksena on tukea perheitä ja heidän hyvinvointiaan tarjoamalla toimintaa, jolla
tuetaan hyvinvointia vanhemmuudessa, parisuhteessa ja perheessä. Tavoitteena on tukea
ja ylläpitää perheiden seurakuntayhteyttä ja kotien kristillistä kasvatusta. Perhetyöhön
kuuluu myös monikulttuurisuus ja diakoninen perhetyö. Käytännön työssä tarvitaan
monipuolisia verkko – ja viestintätaitoja. Vapaaehtoisten kanssa toimiminen,
osallistuminen erilaisiin kaupunginosatapahtumiin ja tempauksiin sekä yhteistyö muiden
perheiden hyväksi toimivien tahojen kanssa ovat tärkeä osa työtä. Perhetyöntekijät
osallistuvat myös seurakunnan rippikoulutyöhön. Myös monenlainen perheitä tukeva
aikuisten toiminta Chapple-tilassa ja muualla kauppakeskus Isossa Omenassa kuuluvat
perhetyöntekijän viranhoitoon. Perhetyöhön kuuluu säännöllistä ilta-, viikonloppu – ja
leirityötä.
Hakuaika päättyi 23.5.2019 ja hakuajan päättymiseen mennessä saapui 5 hakemusta.
Haastatteluun kutsuttiin kaikki hakijat. –

Haastatteluryhmä, johon kuului seurakuntaneuvoston edustajana Kira Järves, lähiesimies
Kimmo Ansamaa ja kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja haastatteli hakijat 29.5.2019. Esitys
valittavasta tuodaan kokoukseen.
Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23, 3 §):
Kirkkomme kasvatus on kaikenikäisten kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamista ja sen
tukemista. Se on yhdessä tekemistä, olemista ja ihmettelyä. Mahdollistamme jokaisen
kasvua omana itsenään, lähimmäisenä ja yhteisönsä jäsenenä. Seurakuntana kasvamme
yhdessä Jumalan tuntemisessa ja vastuun kantamisessa paikallisesti ja maailmanlaajasti.
Liittyminen strategiaan ja tulevaisuusasiakirjaan:
Espoon seurakuntien palveluksessa on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö, joka
vastaa Espoon seurakuntien strategiassa ja Olarin seurakunnan tulevaisuusasiakirjassa
asetettujen periaatteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisesta.
Kasvatustyömme on ihmistä arvostavaa ja kristittynä kasvamista monipuolisesti tukevaa.
Kehitämme matalan kynnyksen seurakuntatyötä kauppakeskus Isossa Omenassa sekä
omassa toimitilassamme että muualla kauppakeskuksessa. Kehitämme ja kokeilemme
uudenlaisia kohtaamisen ja auttamisen toimintamalleja ja projekteja.
Taloudelliset vaikutukset:
Ei uusia henkilöstökustannuksia, avoimen viran täyttäminen.
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Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
ESITTELYN
LIITE:

Perhetyöntekijän viran hakijayhteenveto

Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto
a) valitsee Olarin seurakunnan perhetyöntekijän virkaan toistaiseksi voimassa olevaan
palvelussuhteeseen työntekijän 1.8.2019 alkaen (tai sopimuksen mukaan).
b) valitsee varalle Olarin seurakunnan perhetyöntekijän virkaan työntekijän.
c) päättää, että virassa on kuuden kuukauden koeaika.
d) päättää pyytää valittua toimittamaan KL 6: 33 § mukaisen rikosrekisteriotteen sekä
työterveyshuollon todistuksen terveydentilastaan viimeistään 2 kk kuluessa
viranhoidon alkamisesta.
e) päättää, että kirkkoherra vahvistaa valintapäätöksen sen jälkeen, kun kohdan d
mukaiset todistukset on toimitettu.
f) päättää, että viranhoito jatkuu koeajan päättymisen jälkeen keskeytyksettä, ellei
seurakuntaneuvosto muuta päätä viimeistään 2 viikkoa ennen koeajan päättymistä
g) päättää pyytää hallintopäällikköä määrittelemään valitun palkkauksen
h) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
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4.

OLARIN SEURAKUNNAN VUOSIEN 2020 – 2022 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
Seurakuntaneuvoston tehtävänä on laatia vuosittain 31.8. mennessä seuraavan
kolmivuotiskauden toiminta- ja taloussuunnitelman keskeiset linjaukset YKN:n hyväksymän
Talousarvion valmisteluohjeen mukaisesti. Tarkoitus on, että linjauksia tarkennetaan
kolmivuotisen suunnittelukauden aikana edellisten linjausten pohjalta. Olarin seurakunnan
johtoryhmä on valmistellut linjauksia yhdessä puheenjohtajan kanssa.
ESITTELYN: OLARIN SEURAKUNTA VUOSIEN 2020-2022 TOIMINTA – JA
LIITE
TALOUSSUUNNITELMA

Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy Olarin seurakunnan vuosien 2020-2022 toiminta- ja
taloussuunnitelman.
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5.

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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