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Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunta
Jäsenet
Kalliomäki Rami
puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
Hakala Olavi
jäsen
Liehu Riikka
jäsen
Obisike Johanna
jäsen
Sutinen Pekka
jäsen
Tuomaala Marja
jäsen
Ukonmäki Virpi
jäsen
Pulkkinen Tiina
1. varajäsen
Koivula Marja
2. varajäsen
Vilanen Jussi
3. varajäsen
Muut

Alanen Nina, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Itämetsä Risto, kirkkoneuvoston edustaja
Pellinen Terhi, lapsityönohjaaja, kokouksen sihteeri
Rapio Ulla, lapsityönohjaaja
Reinikainen Kimmo, kirkkoherra
Rienoja Hanna, Perhetalon toiminnanjohtaja
Tuohimaa Taina, talousjohtaja
Törmä Terhi, pastori
Vanhanen Sakari, tiedottaja

Varhaisnuorisotyön johtokunta
Jäsenet
Harjunmaa Antti
Friman Ulla
Haapaniemi Seppo
Hirsimäki Tuija
Lahtinen Erkki
Mäki Petri
Mäkinen Annamari
Lahtinen Tarja
Sara-aho Mira
Vilen Mari
Muut

Alanen Nina
Haavisto Juha-Pekka
Huuhtanen Mikko
Juutilainen Laura
Kauppinen Martti
Pellinen Terhi
Reinikainen Kimmo
Seppänen Juha
Tuohimaa Taina
Vanhanen Sakari

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
1. varajäsen
2. varajäsen
3. varajäsen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
pastori
nuorisotyönohjaaja, Viljakkalan seurakuntapiiri
nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja, Kurun kappeliseurakunta
lapsityönohjaaja, iltapäivätoiminta
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
nuorisotyönohjaaja, poikatyö
talousjohtaja
tiedottaja

Asialista

Seurakunnan varhaiskasvatuksessa ja iltapäivätoiminnassa on suunnitteilla
lastenohjaajien työnkuvien muuttaminen. Ajatuksena on, että jatkossa (elokuusta 2017
alkaen) ei olisi enää erikseen varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan lastenohjaajia,
vaan työtä tehtäisiin enemmän työpiste/aluekohtaisesti. Tämä koskettaa sekä
Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokuntaa että Varhaisnuorisotyön johtokuntaa.
Keskusteluun tulee mukaan myöskin johtokuntien rooli. Nythän varhaiskasvatus ja
iltapäivätoiminta ovat eri johtokunnissa.
Keskustellaan edellä olevista asioista kirkkoherran puheenvuoron jälkeen.

Kirkkoherra esitteli lastenohjaajien työnkuvien ja organisaation nykytilaa ja muistutteli
mieleen, että pari-kolme vuotta sitten pidetyssä strategiatyöskentelyssä puhuttiin
mahdollisuudesta tehdä työtä alueittain. Jos työskenneltäisiin alueittain päästäisiin
vähempiin siirtymiin kesken työpäivän. Kirkkoherra hahmotteli, että tulevaisuudessa
lastenohjaajat olisivat yksi joukko, ei kaksi joukkoa kuten nyt. Lastenohjaajien esimiehenä
olisi varhaiskasvatuksen johtaja. Sen lisäksi olisi varhaiskasvatuksen ohjaaja.
Lapsityönohjaajat kuvasivat lastenohjaajien uutta työnkuvaa ja omaa työtään.
Keskusteltiin työnkuvista ja niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja uhista sekä siitä miten
työtä jaettaisiin varhaiskasvatuksen johtajan ja varhaiskasvatuksen ohjaajan kesken.
Kirkkoherra esitteli mahdollisuuksia hallinnon järjestämisestä:
1) edelleen kaksi johtokuntaa
2) johtokunnat yhdistyisivät – yksi iso johtokunta
3) varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan asiat yhdessä johtokunnassa ja
varhaisnuorisotyön asiat siirtyisivät nuorisotyön johtokuntaan
4) kasvatuksen johtokunta (varhaiskasvatus, varhaisnuorisotyö, nuorisotyö)
Muutosprosessin aikataulusta: kirkkoneuvoston kokous 3.5.2017 ja kirkkovaltuuston
kokous 31.5.2017.
Ulla Rapio puhui pääsiäisvaelluksesta.
Päätettiin kokous Herran siunaukseen.
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