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§ 14-27

Allekirjoitukset

_______________________
puheenjohtaja Ulla Appelroth

Pöytäkirjan tarkastus
Paikka ja aika

2.4.2019

Allekirjoitukset:

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Paikka ja aika

Todistaa
Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

Nro 2/2019

Kirkkoherranvirastossa

___________________
sihteeri Paula Harju
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14§ Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtaja Appelroth avasi kokouksen kello 18:00.

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

16 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

17§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Joni Jantunen ja Riku Rantakari.

18§ Lapsiasiavaikutusten arviointi

Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokous teki toukokuussa 2014 päätöksen
lisätä kirkkojärjestykseen säännöksen lapsivaikutusten arvioinnista:
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. (KJ 23: 3 §) Tämä päätös on tullut
voimaan 1.1.2015. Lapsivaikutus on selvitetty tämän kokouksen jokaisen päätösesityksen kohdalla. Lapsiasiahenkilö on tutustunut esityslistaan ja lausuu seuraavaa:
Lapsiasiavaltuutetun arvio: 24§ Suomen Lähetysseuran lähetystyön palvelusopimuksen tarkistus ja päivittäminen- kohdassa näen positiivisina lapsivaikutuksina, että
palvelussopimuksen kokonaissummien jaossa on huomioitu kohteina lapset, nuoret ja
opiskelijat. Muista esityslistassa ilmenevistä asioista ei aiheudu suoranaisia lapsivaikutuksia eikä erillisiä vaikutusarviointeja ole tarpeen tehdä.

Päätös:
Lapsiasiain vaikutus merkitään tiedoksi.
Tarkastus:
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19§ Ilmoitusasiat
-

Porttikahvit lähetystyön hyväksi. Vapaaehtoisilla on mahdollisuus ottaa kahvitusvuoroja Vanajan kirkon porttihuoneeseen.
Kokouspalkkio johtokuntien jäsenille vuonna 2019 on 50€. Maksu suoritetaan puolivuosittain.
Aikuiset seurakunnassa – kehittämisasiakirja sekä Seurakunnan luottamushenkilön kirja 2019–2022 jaetaan johtokunnan varsinaisille jäsenille tutustuttavaksi.

Päätös:
Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

20 § Talouden seuranta
Lähetys- ja aikuistyön työalan talousseuranta alkuvuodelta 2019 on liitteessä 1, joka
jaetaan kokouksessa.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

21§ Edustajien nimeäminen lähetysjärjestöjen kesäjuhlien ja vuosikokouksiin
Nimetään edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlille. Nimetyille edustajille korvataan
osallistumisesta aiheutuvat kulut seurakunnan yleisen käytännön mukaisesti.
17.–19.5.2019 Kirkkopäivät ja SLS:n lähetysjuhlat, Jyväskylä
Suomen Lähetysseuran Valtakunnalliset Lähetysjuhlia vietetään Jyväskylässä yhdessä Kirkkopäivien kanssa 17.–19.5.2019. Juhlien yhteydessä järjestetään Suomen
Lähetysseuran vuosikokous 18.5.2019 klo 10:00. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalla on oikeus lähettää kokoukseen neljä valtuutettua edustajaa.
18.5.2019 Pipliaseuran vuosikokous, Jyväskylä
Pipliaseuran vuosikokous järjestetään Kirkkopäivien yhteydessä Jyväskylässä lauantaina 18.5. klo 13.00. Kokouspaikkana on kaupungintalo, Vapaudenkatu 32. (2.kerros)
Vuosikokous on tarkoitettu jäsenyhteisön valtuuttamalle edustajalle.
25.–26.5.2019 Medialähetyspäivät Vantaa, Korso
Valtakunnalliset Medialähetyspäivät Korson seurakuntakeskuksessa (ja ympäristössä), Merikotkantie 4, Vantaa. Päivien teema on Näkemisen arvoinen. Järjestäjinä
ovat Vantaan evankelis-luterilaiset seurakunnat, Korson seurakunta ja Medialähetys
Sanansaattajat. Medialähetyspäiville ei tarvita seurakunnan virallisia kokousedustajia.
Tarkastus:
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28.–30.6.2019 Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen, SLEY:n valtakunnallinen evankeliumijuhla
Vuosikokous 29.6.2019 klo 8:30 Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen
valtakunnallinen Evankeliumijuhla järjestetään Porissa teemalla ”Valo voittaa”.
SLEY:n evankeliumijuhlaan ei tarvita seurakunnan virallisia kokousedustajia.
5.-7.7.2019 Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
Kansanlähetyspäiviä vietetään 5.-7.7.2019 Ryttylässä teemalla ”Raamattu rakkaaksi”.
Kansanlähetyspäiville ei tarvita seurakunnan virallisia kokousedustajia.

Johtoryhmän varapuheenjohtajan päätösesitys:
Johtokunta valitsee edustajat lähetysjärjestöjen vuosijuhlille.
Päätös:
Nimettiin Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan vuosikokousedustajiksi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Antti Piirainen, Tuula Vranki-Niemi ja Sampo Kujala. Pipliaseuran vuosikokousedustajaksi nimettiin Paula Harju.

22§ Evankelioiva seurakuntatapahtuma Meri Kuotolan testamenttivaroin

Edesmennyt Meri Kuotola jätti seurakunnalle testamenttilahjoituksen, josta evankelioimistyölle on osoitettu yhteensä 41 978 €. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvostossa 23.8.2017 perustettu valmistelutyöryhmä pohti eri evankelioimistyön kehittämiskohteita ja päätti esittää, että testamenttilahjoitus käytetään kahteen
seurakuntatapahtumaan, joista toinen on vuonna 2019 ja toinen vuonna 2021. Kumpaankin varataan 20.989 €.
Seurakuntatapahtumalla ymmärretään tilaisuuskokonaisuutta, joka pääosin rakentuu
yhden viikon tai viikonlopun ympärille. Tilaisuuksia, näyttelyitä ja tapahtumia on myös
muualla kuin seurakunnan omissa tiloissa. Tapahtumat suunnitellaan yhdessä muiden
työmuotojen sekä vapaaehtoisten kanssa.
Seurakuntatapahtuman järjestäminen on aikaa vaativa tehtävä, joka tulee suunnitella
hyvissä ajoin etukäteen. Lähetys- ja aikuistyön johtokunnan kokouksessa 29.1.2019
keskusteltiin seurakuntatapahtuman siirtämisestä seuraavalle vuodelle. Vuoden 2020
alkuun on jo ehdotettu Hämeenlinnassa järjestettäväksi Kuurojen lähetys- de dövas
mission r.y:n vuosijuhlaa. Lokakuulle 2019 puolestaan on varattu Majataloilta Hämeenlinnan kirkkoon. Näiden tapahtumien järjestäminen vie myös paljon aikaa ja työresursseja.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Meri Kuotolan testamenttivaroilla järjestettävistä seurakuntatapahtumista ensimmäinen toteutetaan vuoden 2020 tai 2021 aikana. Lähetys- ja aikuistyön johtoryhmä kokoaa tapahtuman suunnittelutyöryhmän seurakunnan eri työaloilta.
Tarkastus:
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Päätös:
Johtokunnan puheenjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Tapahtuman ajankohta, tavoitteet ja resurssit päätetään kevään 2019 aikana eri työalojen kesken.

23§ Kokouskutsun jakelun muutos

Posti on ilmoittanut, että se sitoutuu jatkossakin siihen, että postin kantoaika frankeeratulla 1-luokan postilla on edelleen 1-2 työpäivää. Neljän kantopäivän asia koskee postimerkeillä maksettuja kirjeitä. Kuitenkin tiistain jääminen postinkannon ulkopuolelle
merkitsee sitä, että kokouskutsut saapuvat perjantaina postiin vietynä vastaanottajalle
usein vasta keskiviikkona.
Puheenjohtaja esittää, että esityslistat liitteineen toimitetaan aikuis- ja lähetystyön johtokunnan jäsenille ja muille osallistujille ainoastaan sähköisesti. Jos liite on salaamistasolta sellainen, että se lähettäminen ei ole turvallista, sitä ei lähetetä sähköpostilla vaan
kirjepostina. Kokousmateriaali on paperisena saatavilla kokouspaikassa viimeistään
puoli tuntia ennen kokouksen alkua. Jos menettely hyväksytään, siitä ilmoitetaan myös
varajäsenille.
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:
Lähetys- ja aikuistyön johtokunta hyväksyy esittelyssä kuvatun menettelyn.
Päätös:
Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys hyväksyttiin.

24§ Suomen Lähetysseuran lähetystyön palvelusopimuksen tarkistus ja päivittäminen
”Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sopimuksissa lähetysjärjestöjen kanssa pyritään
tasapuolisuuteen. Lähetysjärjestöille annettava tuki pyrkii noudattamaan vapaaehtoisesti kerättyjen kannatussummien osuuksia. Tuki kohdistetaan niille alueille ja sellaisiin työmuotoihin, joita seurakunnassa on tuettu jo aiemmin ja toiminta on ennestään
seurakunnassa tunnettua. Näin toimintaan saadaan jatkuvuutta ja työn tulokset ovat
nähtävissä. Uusille alueille ja kohteille annetaan tilaa, jos entisillä alueilla toiminta lakkaa. Lähetysjärjestöjen kanssa pyritään luomaan sopimusmallit, jotka antavat mahdollisuuden systemaattiseen, pitkäjänteiseen yhteistyöhön, mutta kuitenkin joustavaan
yhteistyöhön (Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lähetysstrategia).”
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on solminut palvelusopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa. Sopimuksen tavoitteena on kristillisen todistuksen vahvistuminen. Lähetysseura toteuttaa seurakunnan lähetystyötä ja seurakunta tukee työtä vuosittain
kannatustavoitteen mukaisesti. Vuonna 2018 palvelusopimussumma oli 51 640,00 €
Tarkastus:
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ja talousarviomäärärahoista myönnettiin yhteensä 88 497,43 €. Nimikkosopimusten
päättymisen vuoksi sopimus on päivitettävä.
Lapsiasiavaltuutetun arvio: 24§ Suomen Lähetysseuran lähetystyön palvelusopimuksen tarkistus ja päivittäminen- kohdassa näen positiivisina lapsivaikutuksina, että palvelussopimuksen kokonaissummien jaossa on huomioitu kohteina lapset, nuoret ja
opiskelijat.
Johtoryhmän varapuheenjohtajan päätösesitys
Vuodelle 2019 palvelusopimuksen kokonaissumma Suomen Lähetysseuralle on
48 400 € alla olevan jaon mukaisesti.
Etiopia
koko työalueen työ

6 800 €

Namibia
Päivi ja Sakari Löytty

15 000 €

Angola
Afonso Ndawanapo

2 000 €

Israel/ Palestiinalaisalueet
Palestiinalaisalueiden koulutyö

5 000 €

Nepal
Elina ja Juha Lind
Focus Kristityt kummiopiskelijat

15 000 €
2 300 €

Kiina
Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret 2 300 €
Yhteensä

48 400€

Päätös:
Johtoryhmän päätösesitys hyväksyttiin.

25§ Muut asiat
Keskusteltiin mahdollisuudesta toteuttaa kesäkahveja.
Palautelomake todettiin toimivaksi.

Tarkastus:
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26§ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusoikeus
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24:3 ja 5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta
voida tehdä.
Päätös:
Merkitään tiedoksi

27§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:05.

Tarkastus:

