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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

19.10.2015 klo 18:00

PAIKKA

Vaajakosken kirkko
Kirkkotie 11
40800 Vaajakoski

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinanen jäsen:
Liimatainen Päivi
Laatinen Liisa
Göös Riitta-Liisa
Lohi Santeri
Hintikka Pauli
Taivassalo Maria
Malinen Juhani
Vesterinen Aarne
Huttunen Hannu

Henk.koht. varajäsen:
(Asikainen Aimo)
(Jurvanen Leena)
(Nordman Peter)
(Ilkka Päivi)
(Damskägg Yrjö)
(Tuomisalo Johanna)
(Göös Hannu)
(Hokkanen Arja)
aluekappalainen

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Ylhävaara-Perendi Arja
Kauppinen Arto

kirkkoherra
KN:n edustaja
sihteeri

PÄIVI LIIMATAINEN
Päivi Liimatainen
puheenjohtaja

ARTO KAUPPINEN
Arto Kauppinen
sihteeri

LIISA LAATINEN
Liisa Laatinen
pöytäkirjan tarkastaja

YRJÖ DAMSKÄGG
Yrjö Damskägg
pöytäkirjan tarkastaja

Hannu Huttunen
Kokoukseen kutsuttuina Hanna Koli, Eeva Kortepuro (poistui pykälän 3/68 käsittelyn jälkeen) ja Liisa
Partanen (poistui pykälän 3/69 käsittelyn jälkeen).

Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Hannu Huttunen piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2/64 §
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.
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Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu 07.10.2015
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.

2/65 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys
Päätös

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.
Pöydältä tulee jakoon Vaajakosken alueseurakunnan lapsityönohjaajan viran
täyttö. Asia käsitellään pykälässä Muut asiat.

3/66 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Laatinen ja Yrjö Damskägg.

3/67 §
Läsnäolo-ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo-ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

3/68 §
Uusien työntekijöiden esittäytyminen
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 5215405
Vaajakosken alueseurakuntaan on valittu seuraavat uudet työntekijät:
Eeva Kortepuro suntion tehtävän vakinaiseen työsuohteeseen ja Hanna Koli määräaikaiseksi
seurakuntapastoriksi, työalana rippikoulu- ja nuorisotyö.
Eeva Kortepuron tehtävään siunaaminen oli Mikkelinpäivänä 4.10. Jumalanpalveluksessa Vaajakosken
kirkossa.
Esitys

Uudet työntekijät esittäytyvät alueneuvostolle ja tutustuvat alueneuvoston
jäseniin.

Päätös

Uudet työntekijät esittäytyivät alueneuvostolle.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
VAAJAKOSKEN ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
06.10.2015
PÖYTÄKIRJA 19.10.2015

6/2015

3/69 §
Musiikkityön toimintasuunnitelma vuodelle 2016, Liite
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 5215405, Liisa Partanen
Alueneuvoston tehtävänä on johtosäännön mukaan mm. ”käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvostolle
esitettäväksi alueseurakunnan toiminta-ja taloussuunnitelma;”.
Alueneuvosto käsitteli Toiminta-ja taloussuunnitelmat vuodelle 2016 kokouksessaan 28.5.2015. Tuossa
kokouksessa ei käsitelty Musiikkityön toimintasuunnitelmaa työntekijän virkavapauden vuoksi, vaan se
päätettiin esitellä myöhemmin saman vuoden syksyllä.
Kokoukseen on kutsuttu seurakuntamme kanttori Liisa Partanen esittelemään toimintasuunnitelma
alueseurakunnan musiikkityölle vuodeksi 2016.
Esitys

Alueneuvosto keskustelee ja hyväksyy Musiikkityön toimintasuunnitelman
vuodeksi 2016.

Päätös
Musiikkityön toimintasuunnitelmaa täydennettiin ympäristötyön osalta (ks.
liite). Alueneuvosto hyväksyi Musiikkityön toimintasuunnitelman vuodeksi 2016 edellä
mainitun lisäyksen kanssa..
3/70 §
Muutokset syyskauden kolehtikohteisiin
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 5215405
Alueneuvosto on kokouksessaan 13.5.2015 ja 26.8.2015 päättänyt kuluvan syyskauden kolehtikohteista.
Kirkkohallitus on kuitenkin kehottanut seurakuntia muuttamaan 6.9. ja 13.9. päätetyt kolehtikohteet
Kirkon Ulkomaanavun Balkanin projektiin. Seurakuntamme kirkkoherra antoi alueseurakunnille saman
sisältöisen kehotuksen.
Olen muuttanut yllämainitut kolehtikohteet Kirkkohallituksen ja kirkkoherran kehotusten mukaisesti.
Koska 6.9. kolehtikohde oli ns. Kirkkohallituksen aikaisemmin määräämä kohde Kansan

Raamattuseuralle ( Kristilliseen nuoriso-ja opiskelijatyöhön Kansan Raamattuseuran kautta. Kansan
Raamattuseuran Säätiö) tulee tämä kolehti kerätä jonakin toisena pyhänä.
Edellisen kokouksen ptk: kolehtiajanjakso kirjattu väärin.
Esitys

Kansan Raamattuseuralle ( Kristilliseen nuoriso-ja opiskelijatyöhön Kansan
Raamattuseuran kautta) määrätty kolehti kannetaan 8.11., jolloin olisi
kolehtikohteena ollut oman alueseurakunnan Vaajakosken alueseurakunnan
nimikkokohteen, Asmaran kuurojenkeskuksen työn tukemiseen, Eritreassa,
Suomen Lähetysseura.

Päätös

Päätettiin kantaa kolehti 8.11.2015 kristilliseen nuoriso- ja opiskelijatyöhön.

4/71 §
Puun kaato kellotapulin edestä, Vaajakosken kirkon piha-alueelta. Kuvaliite jaetaan kokouksessa.
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 5215405
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Vaajakosken kirkon kellotapulin edessä on suuri koivu, joka peittää kirkkoalueeseen kuuluvaa
kellotapulin näkymää. Koivu on ilmeisesti istutettu kirkon rakentamisen yhteydessä v. 1954. Nyt se
paitsi peittää kellotapulin, on myös ilmeinen vaaratekijä vieressä sijaitsevalle kirkon parkkipaikalle.
Asiasta on informoitu seurakuntamme puistoalueista vastaavaa työntekijää, Ylipuutarhuri Olavi Kiveä,
joka vie asian edelleen kaupungin vastaaville viranomaisille alueneuvoston päätöksen jälkeen.
Esitys

Alueneuvosto päättää esittää Ylipuutarhuri Olavi Kivelle, että hän veisi asian
Jyväskylän kaupungin rakennusviranomaisille, niin että se antaisi luvan
seurakunnalle kaataa koivun Vaajakosken kirkon kallotapulin edestä. Asiaa
selventää liitteenä oleva kuva.

Päätös

Alueneuvosto esittää, että ylipuutarhuri Kivi voi viedä asiaa eteenpäin niin,
että koivu tulisi kaadetuksi.

4/72 §
Alueneuvoston lausunto Vaajakosken alueseurakunnan lapsityönohjaajan viran määräaikaiseksi
täyttämiseksi.
Esitys Vaajakosken alueseurakunnan Lapsityönohjaajan viran täyttämisestä määräajaksi
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 5215405
Kirkkoherra Arto Viitalalta tullut lausuntopyyntö

Vaajakosken alueseurakunnan alueneuvosto
Lausuntopyyntö

Vaajakosken alueseurakuntaan sijoitettua lapsityönohjaajan virkaa hoitaa tällä hetkellä vt. lapsityönohjaajana
Tarja Palander, joka on puolestaan työvapaalla Vaajakosken lastenohjaan tehtävästä ja hänellä on siinä
tehtävässä sijainen. Virkaa on hoidettu jo usean vuoden ajan tilapäisjärjestelyin ensin vakinaisen viranhaltijan
virkavapaan aikana ja hänen siirryttyään muihin tehtäviin Jyväskylän seurakunnassa virka on ollut 1.9.2014 alkaen
vailla vakituista viranhaltijaa. Aluekappalaisen esityksestä virka on kirkkoherran päätöksin täytetty sijaisella. Tarja
Palander on viimeksi palkattu vt. lapsityönohjaajaksi ajalle 1.6.-31.12.2015. Päätökseen kirjattiin, että
alueneuvosto harkitsee lapsityön virkajärjestelyä.
Perusvaihtoehtona voidaan pitää sitä, että lapsityönohjaajan avoin virka täytetään tavanomaiseen tapaan
vakituisesti julkisen haun perusteella. Kirkkoneuvosto tällöin päättää haettavaksi julistamisesta ja alueneuvosto
tekee valinnan. Hyväksytyissä henkilöstösuunnitelmissa Vaajakosken lapsityönohjaajan virkaan ei kohdistu
vähennystarvetta, joskin Vaajakosken lapsityön tiimiin on tiedossa tulevina vuosina eläköitymisen myötä
lastenohjaajan tehtävän vähennys. Näin ollen on aihetta miettiä nyt tehtävää virkaratkaisua myös tulevien
vuosien valossa.
Vaajakosken työyhteisössä ja kirkkoherran ja aluekappalaisen välisessä keskustelussa on pohdittu kuitenkin
muitakin vaihtoehtoja. Ensinnäkin sitä, voisiko Vaajakosken alueseurakunnassa olla lapsityönohjaajan viran sijaan
johtavan lastenohjaajan työsopimussuhteinen tehtävä. Joku lastenohjaajista voitaisiin nimetä oman tehtävänsä
ohella johtavaksi lastenohjaajaksi myös määräajaksi.
Toisaalta aluekappalaisen ja kirkkoherran keskusteluissa on noussut vaihtoehdoksi se, että lapsityönohjaajan
virka täytettäisiin edelleen määräaikaisesti vt. viranhaltijalla. Tähän olisi yhtenä perusteena se, että
kirkkoneuvosto on aiemmin päättänyt täyttää yhteiseen seurakuntapalveluun sijoitetun lapsi- ja perhetyön
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työalasihteerin viran määräaikaisesti vuoden 2017 loppuun asti. Määräajan kuluessa on tarkoitus selvittää
kasvatuksen sektorin virkojen organisointia ainakin yhteisen seurakuntapalvelun osalta, mutta tällä tarkastelulla
saattaisi olla heijastusvaikutuksia myös alueseurakuntien esimiestehtäviin kasvatuksen tehtävissä.
Määräaikainen vt. lapsityönohjaajan valitseminen on mahdollista ensinnäkin niin, että kirkkoherra
aluekappalaisen esityksen pohjalta päättää viran täyttämisestä vuodeksi kerrallaan.
Vaajakosken lapsityönohjaajan viran tapauksessa olisi toisaalta perusteltua harkita viran täyttämistä vuosiksi
2016-2017. Tällöin olisi kyseessä yli vuoden pituinen määräaikaisuus, ja valinta tehtäisiin alueneuvoston
päätöksellä.
Kummassakin edellä todetussa tapauksessa on ratkaistava myös se, julistetaanko määräaikaisesti täytettävä virka
julkisesti haettavaksi. Julkista hakua käytetään Jyväskylän seurakunnassa (aiemman virkasäännön mukaisesti)
pääsääntöisesti silloin, kun virkasuhde kestää yli puoli vuotta. Tästä periaatteesta voidaan kuitenkin
määräaikaisten tehtävien osalta perustellusta syystä poiketa, esimerkiksi silloin, kun virkaa jo aiemmin
määräaikaisesti hoitanut henkilö kutsutaan jatkamaan uusi jakso samassa tehtävässä. Mitä pitempi
määräaikainen tehtävä on kyseessä, nousee tietysti kynnys poiketa avoimen haun periaatteesta.
Alle vuoden määräaikaisuuden kohdalla lapsityönohjaajan viran osalta kirkkoherra päättäisi hakumenettelystä. Yli
vuoden määräaikaisuuksien hakumenettelystä päättää kirkkoneuvosto. Jos kirkkoneuvosto päätyy siihen, että
virkaa ei julisteta haettavaksi, syntyisi hallinnollisesti erityinen tilanne. Kirkkoneuvostolla käytännössä täytyisi
hakumenettelystä päättäessään olla tiedossa, ketä aluekappalainen alueneuvoston esittelijän ominaisuudessa on
esittämässä virkaan.
Pyydän alueneuvostoa aluekappalaisen valmistelun ja tarkemman tilanneselostuksen pohjalta antamaan tässä
vaiheessa lausunnon lähinnä siitä, kuinka Vaajakosken lapsi- ja perhetyön tiimin lähiesimiestehtävä tulisi järjestää
vuoden 2016 alusta lukien.
Pyydän alueneuvostoa antamaan lausuntonsa, mikäli mahdollista, pöydältä tuotuna jo kokouksessaan 19.10.
2015.
Kun viran täyttö varsinaisesti käynnistyy, varataan alueneuvostolle mahdollisuus antaa lausunto myös viran
tehtävistä ja erityisistä tarpeista.

Jyväskylässä 14.10.2015

Arto Viitala
Kirkkoherra

-----------Kirkkoherra Arto Viitala on lähettänyt Vaajakosken alueneuvostolle yllä olevan lausuntopyynnön,
joka koskee alueseurakuntamme lapsityönohjaajan avoinna olevaa virkaa. Lausuntopyynnössä
hän valottaa auki olevan viran taustoja ja mahdollisia ratkaisumalleja viran täyttämiseksi. Kuten
hän toteaa, asiasta on käyty useampaan otteeseen keskusteluja siitä, mikä ratkaisu olisi
mahdollista Vaajakoskella.
Vaajakosken alueseurakunnan lapsityön tiimi esittää omana ehdotuksenaan, että meillä olisi
johtava lastenohjaaja, joka myös ottaa lähiesimiesvastuun. Tällä järjestelyllä johtava lastenohjaaja
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olisi mukana myös ns.ruohonjuuritason työssä ja hoitaisi myös tarvittavat hallinnolliset tehtävät
sekä lähiesimiestehtävät.
Yhdeksi vaihtoehdoksi kirkkoherra ehdottaa sitä, että lapsityönohjaajan virka täytettäisiin edelleen
määräaikaisesti vt. viranhaltijalla. Tähän olisi yhtenä perusteena se, että kirkkoneuvosto on
aiemmin päättänyt täyttää yhteiseen seurakuntapalveluun sijoitetun lapsi-ja perhetyön
työalasihteerin viran määräaikaisesti vuoden 2017 loppuun asti. Tämä vaihtoehto antaisi vt.
lapsityönohjaajalle mahdollisuuden työskennellä työajattomassa työssä, joka on työn kannalta
tärkeää. Tämän vaihtoehdon myötä on myös luonnollista, että vt. lapsityönohjaaja toimii tiiminsä
lähiesimiehenä.
Päätös: Alueneuvosto esittää kirkkoherran lausuntopyyntöön liittyen että:
1. Vaajakosken avoinna oleva lapsityönohjaajan virka täytetään määräaikaisesti tammikuusta
2016 kahdeksi vuodeksi.
2. Määräaikaiseen lapsityönohjaan virkaan kutsutaan virkaa tällä hetkellä hoitava
varhaiskasvattaja Tarja Palander.
3. Määräaikainen vt. lapsityönohjaaja hoitaa lapsi-ja perhetyön tiimin lähiesimiestehtävät.

4/73 §
Ilmoitusasiat
Juhani Malinen kertoi seurakunnassa tehdystä auditointiprosessista.
Dokumenttikamera, joka on päätetty hankkia on loppuunmyyty. Päätettiin hankkia vasttaava malli, jota
on saatavilla.
4/74 §
Seuraava kokous 18.11.2015 klo 18.00.
4/75 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
4/76 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.01.
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