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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

19.04.2017 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:
(Asikainen Aimo)
(Jurvanen Leena)
(Suutari Riku)
(Ilkka Päivi)
(Damskägg Yrjö)
(Tuomisalo Johanna)
(Göös Hannu)
(Hokkanen Arja)
aluekappalainen

Läsnäolo- ja puheoikeus

Arto Viitala
Taivassalo Maria
Kauppinen Arto

kirkkoherra
KN:n edustaja
sihteeri

Kokoukseen kutsuttuina Vaajakosken kirkon työntekijöitä työaloittain. Paikalla olivat Marja-Leena
Liimatainen, Tero Reingoldt, Satu Harjula, Jonna Göös, Tarja Palander ja Pasi Toivola.

LIISA LAATINEN
Liisa Laatinen
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.
3/23 §
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 13.4.2017 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.
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3/24 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Muut asiat korvattiin Leirin maksuvapausasialla (ei julkinen).

3/25 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Malinen ja Aarne Vesterinen.

3/26 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

3/27§
Vuoden 2018 (2019-2020) Toiminta-ja taloussuunnitelman linjaukset ja työstäminen Vaajakosken
alueseurakunnassa.
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 5215405

Kirkkoneuvosto hyväksyi 15.3.2017 vuoden 2018 toimintasuunnittelua varten seuraavat
painopisteet ja niihin liittyvät evästykset. (Kirkkoneuvoston päätös ks.
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/documents/608801/18435126/170322+eslKn+karsittu.pdf/801419
18-577f-8e98-037e-536d49c9c077 )
- Annamme eväitä lapsille ja nuorille turvalliseen kasvuun
o Kasvatuksen työalojen organisointia tarkastellaan 2017, luontevaa olisi jatkoksi
asettaa yhteisiä painopisteitä/tavoitteita
o Tämän painopisteen sisällä tulisi kehittää lasten ja nuorten sekä perheiden
toiminnan kokonaisuutta
- Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluksesta
o 2018 on seurakuntavaalien vuosi ja on tämänkin vuoksi tärkeää vahvistaa
seurakuntalaisuutta
o myös luottamushenkilöiden roolia ja organisaatiota on aihetta tarkastella ja kehittää
o seurakuntalaisten yhteistä vastuuta jumalanpalvelusten toteuttamisesta tulee
laajentaa nykyisestä
- Viestintä laajasti ymmärrettynä, ei vain viestintäyksikköä koskien
o ulkoinen ja sisäisen viestintä sekä muu keskinäinen kommunikointimme
o vastuunkantajien viestintäosaaminen
o viestintä (ja palvelut) ja siihen liittyvät osaaminen, asenteet, kalusto jne.
Lisäksi kirkkoneuvoston päätöksessä mainitaan, että erityisenä tapahtumana kaikkien
yksiköiden tulee ottaa huomioon 2019 toukokuussa (17-19.5.2019) järjestettävä
valtakunnallinen tapahtuma Kirkkopäivät Jyväskylässä.
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Kaksi ensimmäistä painopistettä nousevat suoraan uudesta strategiasta. Viestintää koskeva
painopiste liittyy vahvasti myös toimintakulttuurin kehittämiseen.
Aikaisemmin toimintasuunnittelun teko on tapahtunut niin, että alueneuvosto on yhdessä
työntekijöiden kanssa työstänyt eri työalojen toimintasuunnitelmat, joista aluekappalainen on
koonnut kirkkoneuvostolle menevät yhteisen toimintasuunnitelman.
Nyt tämä prosessi käännetään niin, että ensin alueneuvosto työstää yhdessä työntekijöiden
kanssa Vaajakosken alueseurakunnan toimintasuunnitelman ja tästä yhteisestä
toimintasuunnitelmasta työalat tekevät omille työaloilleen omaa työalaa koskevan
toimintasuunnitelman. Lopulliset toiminta- ja taloussuunnitelmat käsitellään ja hyväksytään
kesäkuun alueneuvoston kokouksessa.
Olen pyytänyt Arto Kauppista ohjaamaan tämän kokouksen toimintasuunnitteluprosessin.
Arto Kauppinen johti työskentelyn, josta tehtiin erillinen muistio.
3/28§
Edustajien nimeäminen Kirkkopäiville Turkuun 19.-21.5.2017
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 5215405
Kirkkoherran linjaus:
Kirkkopäivät järjestetään Turussa 19.-21.5.2017. Tapahtuma on samalla yksi reformaation merkkivuoden
päätapahtumista. Kirkkopäiviin on sisällytetty tällä kertaa myös Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat ja eräiden muiden
järjestöjen vuositapahtumia.
Kahden vuoden välein järjestettävät Kirkkopäivät olivat Turussa 2007, Jyväskylässä 2009, Lahdessa 2011, Kuopiossa
2013 ja Kouvolassa 2015. Aiempaan tapaan Kirkkopäiville lähetetään nytkin ryhmä, jossa on edustusta eri
työyksiköistä ja toimielimistä. Tämän ryhmän lisäksi Jyväskylästä ollaan tekemässä eräitä muitakin retkiä
Kirkkopäiville.
Erityinen syy Turun Kirkkopäiville osallistumiseen seuraa siitä, että Jyväskylän seurakunta on todennäköinen vuoden
2019 Kirkkopäivien järjestäjä (kirkkoneuvosto on tehnyt asiasta periaatepäätöksen). Toivottavaa on, että Turun
Kirkkopäiville löytyy monia sellaisia lähtijöitä, jotka ovat kiinnostuneita kantamaan myöhemmin vastuuta Jyväskylän
kirkkopäivistä. Lähtijöiksi voidaan nimetä niin työntekijöitä ja luottamushenkilöitä kuin myös muita seurakuntalaisia.
Kirkkopäivien erittäin monipuolisesta ohjelmasta löytyy tarkempaa tietoa osoitteesta
http://www.kirkkopaivat.fi/ohjelma
Johtoryhmä on varannut määrärahan 40 henkilön ryhmää varten ja näistä paikoista annetaan kiintiö kullekin
yksikölle alla mainitulla tavalla. Kaikki tälle retkelle lähtevät saavat seurakunnan kustantamana matkan, majoituksen
kahdeksi yöksi hotellissa kahden hengen huoneessa (sisältäen aamupalan) sekä pääsylipun tapahtumaan. Muut kulut
(mm. ruokailut ja pääsymaksut erityistilaisuuksiin, jos sellaisiin haluaa) jäävät kunkin itse maksettavaksi. Työntekijät
voivat käyttää retkeen kolme työpäivää, mutta ylimääräisä työaikakorvauksia tai päivärahoja ei makseta.
Lähtö Jyväskylästä perjantaina 19.5. puolenpäivän aikoihin ja paluu sunnuntaina 21.5. illan suussa. Lähtijöille
ilmoitetaan myöhemmin tarkemmat tiedot.
Yksiköiden johtavia viranhaltijoita pyydän käsittelemään tämän asian työkokouksissa ja luottamuselinten kokouksissa
ja nimeämään lähtijät huhtikuun loppuun mennessä.

Kiintiöt ovat:
- kukin alueseurakunta 3 edustajaa
- kirkkoneuvosto nimeää 2 edustajan
- yhteinen seurakuntapalvelu 3 edustajaa
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- kiinteistö- ja hautauspalvelut 2 edustajaa
- Taulumäen yksikkö, kirkkoherranvirasto ja viestintä 2 edustajaa
- Hallintopalvelut ja IT-yksikkö (arvioinnin ja IT-johtokunta) 2 edustajaa
- pak ja sairaalasielunhoito 2 edustajaa
Jos jostakin yksiköstä ei löydy lähtijöitä, voidaan ottaa muissa yksiköissä varalle nimetty tilalle.
Arto Viitala, Kirkkoherra

Esitys:

Alueneuvosto nimeää keskuudestaan kolme edustajaa Kirkkopäiville Turkuun

19-21.5.2017
Päätös:
Alueseurakuntamme edustajiksi Kirkkopäiville valittiin Maria Taivassalo,
Juhani Malinen ja Liisa Laatinen.
3/29§
Vaajakosken alueseurakunnassa kannettavat kolehdit kesäajalle 1.6.-31.9.2017 LIITE myöhemmin tai
jaetaan kokouksessa
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 5215405

Johtosäännön mukaan Alueneuvosto hyväksyy suunnitelman niistä alueseurakunnan alueella
pidettävistä jumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain 22
luvun 2§:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti.
Liite jaetaan kokouksessa paperisena versiona.
Esitys: Alueneuvosto päättää Vaajakosken kirkossa kannettavista kolehdeista
liitteenä olevan kolehtisuunnitelman mukaisesti.
Päätös: Alueneuvosto päätti Vaajakosken kirkossa kannettavista kolehdeista
kolehtisuunnitelman mukaisesti.
3/30§
Talousarvion toteutuminen
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 5215405
Johtosäännön mukaan Alueneuvoston tehtävänä on Johtosäännön 8§, 6 mukaan mm.. .
.”seurata
alueseurakunnan talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista”.
Liitteenä / jaetaan kokouksessa paperiversio
Esitys: Alueneuvosto keskustelee talousarvion toteutumisesta ja merkitsee asian
tiedoksi.
Päätös: Alueneuvosto keskusteli talousarvion toteutumisesta ja merkitsi sen
tiedoksi.
3/31§
Helatorstai 2017
Reformaation merkkivuoden tapahtumiin kuuluu seurakunnassamme
helatorstaina 25.5.2017 vietettävä messu, yhteinen ruokailutapahtuma
ja omenapuun istuttaminen Taulumäellä ja alueseurakuntien
pääkirkoilla. Ylipuutarhuri Olavi Kiven johdolla on suunniteltu
omenapuiden hankintaa ja istutusta.
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TOJO käsitellyt aihetta viimeksi 7.12.2016 ja silloin tehtiin yhteiset
linjaukset:
 Kellot soivat klo 12.00 kuin ruokakello – siitä alkaa kevätjuhla
 Yhteinen ruokailu – mielellään ei emäntäpalvelusta vaan
paikallisesti juonittuna
 Yhteistä laulua
 Omenapuun istutus
 Yhteinen viestinnän kärki, yhteinen nimi
 Suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden
kanssa
 Ei bisnestä (yrittäjä ei myy, tarjoilu ei maksa seurakuntalaiselle)
 Juhla on vain alueseurakunnan pääkirkolla.
 Sanajumalanpalveluksen (tai messun) ajankohta – yhteinen
aloitusaika klo 11.00.
 Yhteistyökumppanien rekrytointi, vastavuoroisuuden arviointi
 Seurakuntalaisten aktivointi ja rekrytointi
 Paikallinen markkinointi
Hannu Huttunen kertoi helatorstain suunnitelmista.
3/32§
Leirin maksuvapausasia (ei julkinen)
Alueneuvosto myöntää maksuhuojennusta 70 euroa sitä pyytäneelle perheelle Koivuniemen
leirikeskuksessa toukokuussa 19-21-5 2017 pidettävälle leirille diakoni Tero Reingoldtin
esityksen mukaisesti. (salassapidettävä liite)
3/33§
Ilmoitusasiat
Jonna Ortjun konsertti Yhteisvastuun hyväksi Vaajakosken kirkossa 27.4.2017.
Maria Taivassalo toi terveisiä kirkkoneuvostosta.
Juhani Malinen toi terveisiä Vaajan Valppailta.
3/34§
Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokous ajankohta
Seuraava kokous 8.6.2017 klo 17.00.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.
3/35§
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
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