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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

08.02.2017 klo 17:00

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:
(Aimo Asikainen)
(Jurvanen Leena)
(Suutari Riku)
(Ilkka Päivi)
(Damskägg Yrjö)
(Tuomisalo Johanna)
(Göös Hannu)
(Hokkanen Arja)
aluekappalainen

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Taivassalo Maria
Kauppinen Arto

kirkkoherra
KN:n edustaja
sihteeri

Kokoukseen kutsuttuina Vaajakosken kirkon työntekijöitä työaloittain. Paikalla olivat Marja-Leena
Liimatainen, Maria Salmela ja Satu Harjula.

Päivi Liimatainen
puheenjohtaja

Arto Kauppinen
sihteeri

Maria Taivassalo
pöytäkirjan tarkastaja

Pauli Hintikka
pöytäkirjan tarkastaja

Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Hannu Huttunen piti alkuhartauden ja varapuheenjohtaja avasi kokouksen.
2/13 §
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 01.02.2017 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.

2/14 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
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Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3/15 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Taivassalo ja Pauli Hintikka.

3/16 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaan.

3/17§
Vaajakosken alueseurakunnan toimintakertomus työaloittain ja toimintakertomusten yhteenveto vuodelta
2016. LIITE
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 5215405
Alueneuvoston tulee käsitellä ja hyväksyä kultakin kalenterivuodelta kertomus
alueseurakunnan toiminnasta ja antaa se määräaikaan mennessä kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi. ( 3. luku 8§:2)
Pohjana toimintakertomukselle on vuoden 2016 toimintasuunnitelma, johon kirjattujen
tavoitteiden toteutumista toimintakertomuksessa arvioidaan. Toimintakertomuksen
kokoaminen toteutetaan kaksitasoisena.
Alueneuvostot ja johtokunnat käsittelevät ensin oman yksikkönsä osalta tehtäväalueittain
arvioinnit menneen vuoden toiminnasta. Kirkkoneuvoston ja valtuuston hyväksyttäväksi
viedään alueneuvoston tai johtokunnan hyväksymä 2 lomakkeelle laadittu
yhteenvetoarvio tavoitteiden toteutumisesta. Kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle
menevään yhteenvetoon liitetään kooste olennaisista toimintaa kuvaavista
tilastoista.
Alueseurakunta / toimintayksikkö kerää itse lomakkeen tilastotiedot tammikuun aikana
kirkkoherranvirastoon toimitetuista tiedoista. Lisäksi yhteenvetoon liitetään
taloushallinnon toimesta sen kokoama talousarvion toteutumisen vertailu.
Esitys
1. Alueneuvosto hyväksyy työalojen toimintakertomukset
2. Alueneuvosto hyväksyy Vaajakosken alueseurakunnan toimintakertomuksen
yhteenvedon ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi
Päätös
1. Alueneuvosto hyväksyi työalojen toimintakertomukset.
2. Alueneuvosto hyväksyi Vaajakosken alueseurakunnan toimintakertomuksen ja päätti
lähettää sen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
4/18§
Vaajakosken alueseurakunnan edustajat Jumalanpalveluspäiville Ouluun 24.-25.3.2017.
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 5215405
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Kirkkoherran ohjeistus:
”Oulussa järjestetään 24.-25.3.2017 Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivät. Tapahtuma on jatkoa
aiempien vuosien vastaaville päiville Jyväskylässä ja Seinäjoella.
Seurakuntamme johtoryhmä linjasi niin, että lähetämme kehittämisrahan turvin 30 henkilön
ryhmän, johon kukin alueseurakunta saa kolmen henkilön kiintiön ja yhteisille yksiköille jää niin
ikään 3 henkilön kiintiö. Suositus on, että kiintiössä voisi olla sija työntekijälle ja
luottamushenkilölle/seurakuntalaiselle. Lähtijät saavat 24.3. lounaan ja iltapalan ja 25.3.
hotellissa aamupalan ja tapahtumassa lounaan ja molempina päivinä on lisäksi kahvituksia.
Päivärahoja ei makseta ja yksiköt tai lähtijät vastaavat matkakuluista omalla paikkakunnalla.
Johtoryhmässä todettiin lisäksi, että Jaetut eväät -tapahtuma täyttää neuvottelupäivän
edellytykset eli periaatteessa sinne voi aluekappalainen/muun yksikön päällikkö lähettää yksikön
omilla määrärahoilla työntekijän (ilmoittautumiset luonnollisesti silloin hoidetta itse)
Yhteiselle 30 henkilön ryhmälle on varattu Cumuluksesta 2-hengen huoneet. Yhden hengen
huoneita ei voida kenellekään tästä yhteisestä kiintiöstä järjestää. Myös mahdollisten
neuvottelupäiväluonteiselle matkalle erikseen lähtevien toivotaan noudattavan tasapuolisuuden
vuoksi samaa periaatetta.
Kiintiön ulkopuolisten lähtijät voivat jättää Anneli Ijäkselle tiedon toiveesta päättää yhteiskyytiin.
Lähtijöille ilmoitetaan myöhemmin erikseen.
Kullakin alueseurakunnalla siis kiintiö 3, yhteisten työntekijöiden kiintiö jaetaan siten, että YSP 1
hlö, tukipalvelut 1 hlö ja muut yhteiset 1 hlö.
Pyydän ilmoittamaan 15. helmikuuta 2017 mennessä lähtijöiden nimet seuraavin tiedoin:
Nimi
"Titteli"
Sähköposti
Puhelinnumero
Ruoka-aineallergiat
Lisätietoja
Kanavatyöskentelyt järjestetään pe 24.3.2017 klo 15:30 alkaen, mihin kanavaan osallistuu:
(Kanavakuvaukset tapahtuman nettisivuilla)
1) Pyhä tila - seurakunnan kokoontumisen paikka 2) Kutsumus uudistaa kirkkoa 3)
Messupähkinöitä Kirkkokioskissa ja muuta mukavaa 4) Totista vai iloista? Kaavamaista vai
luovaa? 5) Musiikin yhteisöllisyys 6) Elämän arki ja jumalanpalveluksen hengittäminen 7)
Hiljaisuuden kanava 8) Aikuinen usko ja jumalanpalveluselämä
Lisätietoja tapahtuman kotisivuilta jaetutevaat.fi”
Vaajakosken alueseurakunnasta lähtee kehittämisrahan kiintiömäärän lisäksi ns.
neuvottelupäivämäärärahoilla Laura Laitinen, Eeva Kortepuro ja Tero Reingoldt.
Kolmen hengen kiintiöön on ilmoittanut halukkuutensa työntekijöistä Tarja Palander, Eeva-Kaisa
Rossi sekä messuavustajista Markku Heinonen.
Esitys
Esitän, että kehittämisrahan kiintiön kustannuksilla Jumalanpalveluspäiville Ouluun
päätetään lähettää lapsityöohjaaja Tarja Palander, suntio Eeva Kortepuro ja Markku
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Heinonen. Heidän lisäkseen edellä mainitut kolme työntekijää, Laura Laitinen, Eeva
Kortepuro ja Tero Reingoldt voivat käyttää oman työalansa neuvottelupäivärahoja
kyseiseen koulutukseen.
Päätös
Esityksen mukainen.
5/19§
Vaajakosken alueneuvoston ehdotus Yhteisen seurakuntapalvelu johtokunnalle lähetysjärjestön
kesäjuhlille lähtijäksi 2017
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 5215405

Lähetyksen ja kansainvälisen työn työalasihteerin esitys:
”Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan johtosäännön 8 § / 3 mukaan johtokunta
valitsee seurakunnan edustajat kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kokouksiin.
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
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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.”
Vaajakosken alueseurakunnalla on uudet nimikkosopimukset Suomen Lähetysseuran ja
Pipliaseuran kanssa. Molempien järjestöjen kesäjuhlat ovat samaan aikaan Turussa
pidettävien Kirkkopäivien kanssa 19-21.5.2017. Koska alueseurakuntamme
nimikkosopimukset on uusittu, olisi hyvä, jos alueseurakunnastamme olisi edustus
molempien järjestöjen vuosikokouksessa, sillä se auttaisi uusien nimikkosopimusten
omaksumisessa osaksi seurakunnan toimintaa.
Esitys
1. Alueneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan sekä Suomen Lähetysseuran, että
Pipliaseuran vuosikokoukseen Turkuun 19-21.5.2015
2. Alueneuvosto päättää esittää Yhteiselle seurakuntapalvelun johtokunnalle, että se
valitsee Vaajakosken alueseurakunnasta edellä päätetyt edustajat seurakunnan
virallisiksi edustajiksi sekä Suomen Lähetysseuran, että Pipliaseuran vuosikokouksiin.

Päätös
1. Alueneuvosto valitsi Suomen Lähetysseuran ja Pipliaseuran vuosikokoukseen
Turkuun 19.-21.5.17 Maria Taivassalon ja Juhani Malisen.
2. Alueneuvosto päätti esittää Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalle
edustajaksi Suomen lähetysseuran vuosikokoukseen Maria Taivassalon ja
Pipliaseuran vuosikokoukseen Juhani Malisen.
Toivotaan näiden edustajien valitsemista sen vuoksi, että on tärkeää perehtyä
uusiin lähetystyön nimikkosopimusjärjestöihin.
6/20§
Muut asiat
6/21§
Ilmoitusasiat
Maria Taivassalo toi terveisiä kirkkoneuvostosta.
Hannu Huttunen kertoi Vaajakosken kirkon aulatilojen muutostöiden suunnittelun vaiheesta.
Luottamushenkilöpuheenjohtajistopäivät 18.3.2017 Hiippakuntakartanossa Kuortaneella.
6/22§
Seuraava kokous pidetään 15.3.2017 klo 18.00 Vaajakosken kirkolla.
6/23§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.
6/24§
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
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