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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

09.03.2016 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

JUHANI MALINEN
Juhani Malinen
pöytäkirjan tarkastaja

AARNE VESTERINEN
Aarne Vesterinen
pöytäkirjan tarkastaja

Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Hannu Huttunen piti alkuhartauden ja puheenjohtaja avasi kokouksen.
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3/22 § 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.
Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu s-postilla
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.

3/23 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3/24 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Malinen ja Aarne Vesterinen.

3/25 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

4/26§
Talousarvion toteutuminen 1. vuosineljännes 2016
Esittelijä: Hannu Huttunen, 050 5215405
Alueneuvoston tehtävänä on Johtosäännön 8§, 6 mukaan mm. ...”seurata alueseurakunnan talousja toimintasuunnitelman toteutumista”. Taloussuunnitelman yhteenveto Vaajakosken
alueseurakunnan osalta on annettu taloustoimistosta. Yhteenveto jaetaan kokouksessa.
Liite talousarvion toteutumisesta jaetaan kokouksessa.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee tiedoksi talousarvioseurannan.
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Alueneuvosto merkitsi tiedoksi talousarvioseurannan.

4/27§
Ympäristötyöryhmän jäsenen valitseminen alueseurakunnan ympäristötyöryhmään
Esittelijä: Hannu Huttunen, 050 5215405
Jyväskylän seurakunnassa on koko seurakunnallisen ympäristötyöryhmän lisäksi jokaisessa
alueseurakunnassa oma ympäristötyöryhmä. Vaajakosken alueseurakunnan ympäristötyöryhmään on
valittu työntekijöiden edustaijina suntio Eeva Kortepuro ja Assi Nieminen. Alueneuvoston jäsentä ei ole
vielä valittu. Koko seurakunnallisessa ympäristötyöryhmässä on alueeltamme valittu Juhani Malinen ja
Riitta-Liisa Göös.
Esitys

Alueneuvosto valitsee yhden jäsenen alueseurakunnan ympäristötyöryhmään.

Päätös

Alueneuvosto valitsi ympäristötyöryhmään Juhani Malisen.

4/27§
Vaajakosken kirkon eteisaulassa ja alakerrassa olevien opastetaulujen poistaminen ja eteisaulan
järjestyksen muuttaminen sekä liikuteltavien virsikirjatelineiden hankkiminen kirkkoon.
Esittelijä: Hannu Huttunen, 050 5215405
Vaajakosken kirkon eteisaulassa ja alakerrassa on opastaulut, jotka sisältävät osittain väärää ja
puutteellista tietoa. Kirkon aulassa olevasta opastaulusta puuttuu mm. Aluekappalaisen opaste ja
alakerran opastaulussa on ilmoitettu mm. ”Vierashuone”, jota ei enää ole. Opastaulut nykyisellään eivät
opasta eikä anna tarvittavaa informaatiota kirkkoon tulevalle seurakuntalaiselle. Varsinkin yläkerran
opastaulun tilaa voisi käyttää muuhun tarpeellisempaan asiaan. Opastauluja ei voi ilman kiinteistötoimen
lupaa irrottaa seinästä.
Eteisaulan järjestystä on pohdittu työntekijöiden kanssa eri tilanteissa. Aula kaipaisi paikkaa ja tilaa,
jossa kirkon tilaan tuleva voisi istahtaa ja lukea esim. kirkollemme tulevia lehtiä ja erilaisia esitteitä.
Aulassa on yksittäinen penkki/sohva mutta sen edessä voisi olla esim. pieni lehtipöytä, jossa on esillä
erilaista lukemista. Samoin aulassa oleva infohylly on vaikeasti löydettävissä eikä siinä olevaa tärkeää
materiaalia kukaan ota eikä huomioi. Toisaalta aula on myös osa kirkkoa ja siinä tulisi olla aistittavissa
kirkkotilaan liittyvä rauha ja pyhyys.
Varsinaisessa kirkkotilassa on virsikirja teline molemmilla sivuseinillä. Niiden tilalle tai lisäksi tulisi
kirkossa olla siirreltävä virsikirjateline, josta on helpompi ottaa ja tilaisuuden jälkeen palauttaa. Edelleen
kirkon etuosassa lukupulpettiin menevät johdot ovat ilmeinen vaaratekijä tilaisuuden aikana. Alttarille
tuleva voi niihin helposti kompastua. Johdot tulisi joko koteloida tai muuten laittaa lattiaan niin, ettei
niistä koidu vaaraa.
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Esitys
1. Vaajakosken alueneuvosto esittää kiinteistötoimelle, että kirkon aulasta ja
alakerran käytävältä poistetaan opastetaulut tarpeettomana.
2. Edelleen alueneuvosto esittää kiinteistötoimelle, että se yhdessä erikseen valittavan
työryhmän kanssa miettii aulan uudelleen järjestelyä ja varaa määrärahan mahdollisten
uusien kalusteiden hankkimista varten.
3. Alueneuvosto esittää kiinteistötoimelle, että kirkkosaliin hankitaan kaksi liikuteltavaa
virsikirjatelinettä ja että etuosassa olevan lukupulpetin kohdalla olevat johdot asennetaan
niin, että ne ovat esteettisesti asialliset ja eivät aiheuta vaaratilannetta alttarille tultaessa.
4. Alueneuvosto valitsee 1-2 edustajaa työryhmään, johon tulee myös työntekijäedustus ja
jonka tehtävänä on tehdä esitys aulan uudesta järjestyksestä ottaen huomioon paikan
viihtyvyys ja kirkkotilan arvokkuus.
Päätös
Alueneuvosto kannatti kaikkia kohtia. Työryhmään alueneuvostosta valittiin
Maria Taivassalo ja Riitta-Liisa Göös. Selvitetään turvallisuussuunnitelmasta, miten
kirkkosalista poistuminen hätätilanteessa on mahdollista.
5/28§
Jäsen 360 – esittely ja huomioiminen tulevassa toiminta- ja taloussuunnittelussa
Esittelijä: Hannu Huttunen, 050 5215405
”Kotimaa Osakeyhtiön toimesta on kehitetty Jäsen 360o –työkalu, jonka avulla voidaan kehittää
seurakuntatyötä kohtaamaan eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Voimakas muutos ihmisten asenteissa
ja ajatuksissa näkyy mm. kirkosta eroamisten voimakkaana kasvuna. Kirkon ja seurakuntien
peruskysymyksiin kuuluu, miten pidämme huolta hengellisestä perustehtävästämme yhteiskunnan
muuttuessa yhä moni-ilmeisemmäksi.
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli päätti hankkia Kotimaa Osakeyhtiön kehittämän Jäsen 360o –
työkalun seurakuntien kehittämistyön tueksi. Jäsen 360o –työkalu antaa 800 eri tietosarjan tuottamaa
yhdistelmätietoa ihmisten ajattelusta, arvoista, asenteista, hengellisyydestä ja odotuksista.
Postinumeroalueittain saatava tutkimustieto täydentää seurakunnan viranhaltijoiden ja
luottamushenkilöiden alueella asuvien ihmisten tuntemusta.” Esittelyteksti on Lapuan hiippakunnan
sivulta. Aluekappalainen esittelee lyhyesti yhdessä koulutuksessa mukana olleiden Arto Kauppisen ja
Liisa Laatisen kanssa Jäsen 360 työkalua ja sen mahdollisuuksia alueseurakunnan toiminnan
suunnittelussa.
Esitys

Alueneuvosto tutustuu Jäsen 360 työkaluun ja keskustelee sen
mahdollisuuksista alueseurakunnan toiminnan suunnittelussa.

Päätös

Alueneuvosto tutustui Jäsen 360 työkaluun ja keskusteli sen
mahdollisuuksista.

6/ 30§
Muut asiat 13.3.2016 kolehtikohde muuttuu. Kerätään kolehti Kansan Raamattuseuralle ja ensi pyhän
siirtyvä kolehti kannetaan 3.4.2016.
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6/ 31§
Ilmoitusasiat
6/ 32§
Seuraavan kokouksen aika ja paikka
Seuraava kokous pidetään 20.4.2016 klo 18.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
6/ 33§
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimusohje/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

6/ 34§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
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