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Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Alkuhartaus aluekappalainen Eivor Pitkänen.
01 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Alueseurakunnan johtosäännön 4 §:n 2 mom. mukaan kutsu alueneuvoston
jäsenille on lähetettävä kirjallisesti viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja
kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Esityslista on lähetetty 16.2.2017.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 27.2.2017 - 13.3.2017.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

02 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille lähetetty esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin alueneuvoston jäsenille lähetetty esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että puhutaan kastealttarin rahoittamiseksi
järjestettävien arpajaisten järjestämisestä.

03 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan Keltinmäen kirkolla kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen tai
valituksen tekemiselle varatun ajan (14 pv), tavallisesti seuraavan viikon
maanantaista lähtien. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokouskutsun/esityslistan lähettämisestä
alkaen.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa
kokouksen jälkeen.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiinTomi Jylänki ja Anne-Maria Perttula.
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04 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

05 §
Kokouksen sihteerin valinta vuodelle 2017
Alueseurakunnan johtosäännön (jäljempänä Asrkjs) 7 §:n mukaan kokouksen
pöytäkirjaa pitää alueneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi
olla alueneuvoston jäsen tai kyseisen alueseurakunnan viran- tai
toimenhaltija. Käytännössä on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi, että
sihteerinä toimii viran- tai toimenhaltija.
Esitys

Kristiina Ridanpää toimii alueneuvoston kokouksien sihteerinä.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

06 §
Toimintakertomus vuodesta 2016 (liite)
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)

Alueseurakunnan johtosäännön 8 §:n mukaan alueneuvoston tehtävänä on
käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvolle esitettäväksi alueseurakunnan
toimintakertomus.
Toimintakertomuksen laadintaan sovelletaan kirkkohallituksen
antamia tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisohjeita.
Pohjana toimintakertomukselle on vuoden 2016 toimintasuunnitelma, johon
kirjattujen tavoitteiden toteutumista toimintakertomuksessa arvioidaan.
Työalojen tiimivastaavat on kutsuttu kokoukseen kertomaan oman työalansa
toimintakertomuksesta.
Esitys

Alueneuvosto hyväksyy vuoden 2016 toimintakertomuksen.

Päätös

Alueneuvosto hyväksyi vuoden 2016 toimintakertomuksen.

07 §
Seurakunnan edustajien nimeäminen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin
(Valmistelija: Ulla Klemettinen p. 050-3409889)
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan johtosäännön 8 § / 3
mukaan johtokunta valitsee seurakunnan edustajat kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen kokouksiin.
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Jyväskylän seurakunta on Suomen Lähetysseuran jäsen ja näin
seurakunnalla on oikeus lähettää Lähetysseuran vuosikokoukseen
neljä edustajaa. Suomen Pipliaseuran jäsenenä olevalla seurakunnalla
on äänioikeus hallituksen jäsenten valinnassa ja oikeus lähettää yksi
edustaja.
Suomen Merimieskirkon jäsenenä olevalla seurakunnalla on
mahdollisuus lähettää 1-2 edustajaa.
Muiden lähetysjärjestöjen kokoukset ovat tärkeitä
informaatiotilaisuuksia seurakuntien edustajille. On perusteltua lähettää
seurakunnan edustaja virallisten lähetysjärjestöjen kokouksiin, koska
seurakunnallamme on kaikkien järjestöjen kanssa nimikkosopimuksia.
Seurakunnan edustajien nimeämisessä on otettava huomioon
kokoseurakunnallisuus ja toisaalta alueseurakuntien edustuksellisuus.
Toisaalta jokainen nimetty edustaja on koko seurakunnan edustaja.
Lähetystyön ja kansainvälisen vastuun talous- ja
toimintasuunnitelmassa on kustannuksien korvauksiin varauduttu
seuraavan periaatteen mukaisesti: matkakulut korvataan julkisen
liikenteen mukaan, majoituskulut yhdeltä yöltä, ja kokouspäivältä
maksetaan päiväraha.
Seurakunnan edustajiksi nimetyiltä pyydetään johtokunnalle lyhyt
raportti kokouksesta.
Jyväskylän seurakunta lähettää seurakunnan edustajat seuraaville
kesäpäiville ja –juhlille:
19.-21.5. Pipliaseura, Turku Kirkkopäivien yhteydessä
19.-21.5. Medialähetyspäivät, Turku Kirkkopäivien yhteydessä
19.-21.5. Lähetysjuhlat, Suomen Lähetysseura, Kirkkopäivien
yhteydessä
16.-18.6. ”Syvemmälle” Lähetysyhdistys Kylväjä, Raahe
30.6-2.7. ”Tässä ei ole kaikki” evankeliumijuhla, Sley, Helsinki
7.-9.7. Ilo Sanomasta” Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
4.-6.8. Merimieskirkon kesäjuhlat, Oulu
Esitys:

Alueseurakuntia pyydetään nimeämään kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin edustajaehdokkaita
työntekijöistä ja luottamushenkilöistä. Yhteisestä seurakuntapalvelusta
ja sen johtokunnasta kysytään myös ehdokkaita. Ehdokkaat tulee
ilmoittaa lähetystyön ja kansainvälisen vastuun työalasihteerille Ulla
Klemettiselle 16.3.2017 mennessä. Yhteisen seurakuntapalvelun
johtokunta nimeää ehdokkaat kesäjuhlille 5.4.2017 kokouksessaan.

Päätös

Alueneuvosto valtuuttaa Eivor Pitkäsen ehdottamaan mahdolliset lähtijät ko.
päiville.
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08 §
Talousarvion toteutuma vuodesta 2016 (liite)
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh 050 590 0265)
Alueseurakunnan johtosäännön 8 §:n 3. momentin mukaan alueneuvoston
tehtävänä on seurata alueseurakunnan talous- ja toimintasuunnitelman
toteutumista.

Esitys

Merkitään tiedoksi talousarvion toteutuma 1.1.–31.12.2016.

Päätös

Merkittiin tiedoksi talousarvion toteutuma 1.1.–31.12.2016.

09 §
Keltinmäen kirkkotekstiilien valmistaminen
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh 050 590 0265)
Kirkkoneuvosto myönsi määrärahan vuodelle 2017 Keltinmäen
kirkkotekstiilien hankkimista varten. Tekstiilit on suunnitellut taiteilija Annukka
Laine. Tämän vuoden aikana valmistetaan valkoinen ja vihreä sarja. Vuoden
2018 talousarvioon varataan rahat violetin, mustan ja punaisen sarjan
valmistamista varten. Rahat varataan kiinteistötoimen talousarvioon.
Tamperelainen Ateljé Solemnis teki alustavan hinta-arvion tekstiilien
valmistamisesta Annukka Laineen suunnitelmien mukaan. Solemniksen arvio
koko sarjan valmistamiseksi oli noin 25000 €. Alueneuvosto päätti
kokouksessaan 24.10.2017 kutsua paikallisia artesaaneja tutustumaan
suunnitelmiin ja antamaan oman hinta-arvionsa. 24.11.2017 paikalle tuli kaksi
kiinnostunutta, joista vain toinen jätti hinta-arvion. Toinen hinta-arvioista
päätyi noin 44000:een euroon. Näytteiden perusteella toteutus oli
kummallakin tekijällä lähes samanlainen.
Koska Solemniksen hinta oli huomattavasti edullisempi, taidetoimikunnan pj.
Anu Lajunen totesi, että tekstiilit voi tilata Ateljé Solemnikselta. Tekstiilien
suunnittelumääräraha sekä vihreän että valkoisen sarjan valmistamisen
kustannukset on sisällytetty kiinteistötoimen vuoden 2017 talousarvioon.
Valkoiset tekstiilit pyritään ottamaan käyttöön pääsiäisenä 2017, vihreät
tekstiilit sunnuntaina 15.10.2017.
Esitys

Alueneuvosto toteaa, että kirkkotekstiilit tilataan Ateljé Solemnikselta.

Päätös

Alueneuvosto toteaa, että kirkkotekstiilit hankitaan Ateljé Solemnikselta.

10 §
Ilmoitusasiat
Viikolla 6 toteutettiin Keltinmäen kirkolla lähinnä yläkouluille ja alakoulujen
ylimmille luokille suunnattu ns. reformaatiovaellus. Sen tarkoitus oli tutustuttaa
vaeltajat reformaation ydinajatuksiin nykypäivän näkökulmasta. Kahtena
iltana oli yhteensä 6 esitystä myös yleisölle. Esityksiä oli yhteensä 26,
vaeltajia yhteensä 542. Käsikirjoituksen vaellukseen oli työntekijöiden
ideoiden pohjalta tehnyt Tuija Elina Lindström, joka myös ohjasi esityksen.
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Projektiin osallistui koko Keltinmäen työyhteisön lisäksi 20 seurakuntalaista.
Vaellus sai osallistuneilta hyvän palautteen.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Arpajaiset kastealttarin hyväksi järjestetään 26.3., 16.4.
sekä 7.5.

11 §
Seuraava alueneuvoston kokous
Esitys

Seuraava alueneuvoston kokous on 30.3.2017, klo 16.30, Keltinmäen kirkolla,
Keltinmäentie 10.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

12 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
13 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.
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tarkastus
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27.2.2017 - 13.3.2017
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ilmoitettu
ilmoitustaululla
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