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Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Hannu Huttunen piti alkuhartauden ja puheenjohtaja avasi kokouksen.
2/57 §
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 10.11.2017 s-postilla.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3/58 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän
kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3/59 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Laatinen ja Riitta-Liisa Göös.

3/60 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

3/61§
Vaajakosken kirkossa kannettavat kolehdit ajalla 1.1.-31.5.2018. Liite
Esittelijä Hannu Huttunen, 0505215405
Alueneuvosto hyväksyy suunnitelman niistä alueseurakunnan alueella
pidettävistä jumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole
määrätty kirkkolain 22 luvun 2§:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti.
Esitys: Alueneuvosto hyväksyy liitteenä olevan aluekappalaisen esityksen
Vaajakosken kirkossa kannettavista kolehdeista.
Päätös: Alueneuvosto hyväksyi aluekappalaisen esityksen Vaajakosken kirkossa
kannettavista kolehdeista.
3/62§
Hyväksytyn kolehtisuunnitelman täydentäminen
Esittelijä Hannu Huttunen, 0505215405

Alueneuvosto hyväksyi edellisessä kokouksessa 13.9.2017 kolehtisuunnitelman
Vaajakosken kirkossa ajalle loka – joulukuu 2017.
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Inhimillisen virheen vuoksi esityksestä jäi pois kahden sunnuntain 8.10 ja 15.10
kirkkokolehdit. Aluekappalaisen pikaisella päätöksellä kolehdit on kannettu oman
seurakunnan nimikkokohteisiin, Asmaran kuurojen keskukseen ja ”Lapset suojassa
Pyhällä maalla, Israel.
Esitys: Alueneuvosto hyväksyy virheen takia 8.10 ja 15.10 kolehtisuunnitelmasta
pois jääneet kolehtikohteet.
Päätös: Alueneuvosto hyväksyi virheen vuoksi 8.10. ja 15.10. kolehtisuunnitelmasta
pois jääneet kolehtikohteet.
4/63§
Talousarvion toteutuminen. Liite.
Esittelijä Hannu Huttunen, 0505215405
Alueneuvoston tehtävänä on Johtosäännön 8§, 6 mukaan mm.. . .”seurata
alueseurakunnan talous-ja toimintasuunnitelman toteutumista”.
Esitys: Alueneuvosto keskustelee talousarvion toteutumisesta ja merkitsee asian
tiedoksi.
Päätös:Alueneuvosto keskusteli talousarvion toteutumisesta ja toivoi, että se saisi
oikeaa tietoa talouden kehittymisestä alueseurakunnassa.
4/64§
Henkilöstösuunnitelman päivityksen vaikutukset Vaajakosken alueseurakunnan osalta sekä
yhteistoiminta-alueen tuomat muutokset.
Esittelijä Hannu Huttunen, 0505215405
Alueneuvosto on antanut edellisessä kokouksessaan 13.9. lausunnon
kirkkoneuvostolle koskien henkilöstösuunnitelman päivitystä. Lausunnossa
kysyttiin mm alueneuvoston kantaa yhteistoiminta-alueiden mahdollisiin uudelleen
järjestelyihin. Alueneuvosto esitti kokouksessaan, että Vaajakoski – Huhtasuo
yhteistoiminta-alue vaihdettaisiin Vaajakoski – Kuokkala yhteistoiminta-alueeksi.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.10 / 182 päättänyt mm seuraavia muutoksia:
1. Yhteistoiminta-alueiden muodostaminen toteutetaan nykyistä käytäntöä joiltain
osin muuttaen siten, että yhteistoiminta-alueita ovat:
 Huhtasuon ja Keskustan alueseurakunnat
 Keltinmäen, Korpilahden ja Säynätsalon alueseurakunnat
 Kuokkalan ja Vaajakosken alueseurakunnat
 Palokan ja Tikkakosken alueseurakunnat

Varhaiskasvatuksen työalalla (lapsi- ja perhetyö) siirrytään kaikilla yhteistoimintaalueilla sellaiseen johtamisjärjestelyyn, jossa yhteistoiminta-alueiden
alueseurakuntiin sijoitetuilla lastenohjaajilla on yhteinen johtava työntekijä
(lapsityöohjaaja), mutta lastenohjaajien ylempänä esimiehenä toimii oman
alueseurakunnan aluekappalainen
2. Suntiotyössä otetaan tarkemman selvitystyön kohteeksi, mutta myöhemmin
ratkaistavaksi, samantapainen järjestely kuin em. varhaiskasvatuksen
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järjestelyssä. Nykyään kiinteistöpalveluiden yksikköön kuuluvat suntiot
(seurakuntamestarit, vahtimestari – siivoojat) siirtyisivät alueseurakuntien
3. työyhteisöihin ja aluekappalainen olisi heille ylempi esimies, mutta
lähiesimiehenä toimisi – kuten nykyisinkin – yhteistoiminta-aluekohtainen
tiimivastaava.
4. Nuorisotyö, diakoniatyön ja musiikkityön työaloille ei luoda samankaltaista
lähijohtamisen järjestelyä kuin varhaiskasvatukseen vaan aluekappalainen toimii
edelleen alueseurakuntien nuorisotyönohjaajien, diakonien ja kanttoreiden
lähimpänä esimiehenä. Tätä johtamista tuetaan siten, että jokaisella
yhteistoiminta-alueella on em. työaloja varten tiimikoordinaattori, joille voidaan
erikseen sovittavalla tavalla sisällyttää ko. työalan toiminnan ja alueseurakuntien
välisen yhteistoiminnan kehittämiseen sekä työalan työvuorosuunnitteluun
liittyviä vastuita. Nykyinen alueseurakuntakohtainen
tiimiyhdyshenkilöjärjestelmä lakkautetaan. Edellä kuvattu uudistus ei muuta
nykyistä lähetyksen ja kansainvälisen vastuun alueseurakuntakohtaista
vastuuhenkilöjärjestelyä.
5. Aluesihteereistä ja ainakin osasta yhteisten työalojen toimistosihteereistä
muodostetaan uusi kokoseurakunnallinen tiimi, jolla on yhteinen johtava
työntekijä. Aluesihteereiden työpisteitä sijoitetaan yhä myös alueseurakuntiin.
Kirkkoneuvoston päätös uusien yhteistoiminta-alueiden ja varhaiskasvatuksen osalta astuu
tämän hetken tiedon mukaan voimaan vuoden 2018 alusta. Uuden yhteistoiminta-alueen
kannalta tämä ei ole ongelma. Päätös on alueseurakunnan esityksen mukainen.
Varhaiskasvatuksen osalta uuteen järjestelmään siirtyminen tuo sitä vastoin joitakin
hankaluuksia. Toimintasuunnitelma on tehty nykyistä tilannetta ajatellen. Vs. lapsityönohjaaja
toimii tällä hetkellä aktiivisesti myös ruohonjuuritason toiminnassa. Uuden suunnitelman
mukaan Kuokkalan alueseurakunnan lapsityönohjaaja ottaa vastuun myös Vaajakosken
alueseurakunnan varhaiskasvatuksesta. Tästä seuraa, että Vaajakosken varhaiskasvatuksen
tiimistä vähenee yksi työntekijä jos avoimeksi jäänyttä lapsityönohjaajan virkaa ei muuteta
lastenohjaaja toimeksi. Lisäksi toiminnan suunnittelu joudutaan ainakin osaksi tekemään
uudestaan. Toiminnan kannalta olisi hyvä, jos kirkkoneuvoston päätös astuisi
varhaiskasvatuksen osalta voimaan vasta syksyllä 2018 ja lapsi- ja perhetyön työntekijävahvuus
säilyisi nykyisessä viidessä työntekijässä (entinen 4+1). Näin voitaisiin antaa aikaa
sopeutumiselle ja tuleva kevät voitaisiin toimia tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.
Vaajakoski-Kuokkala yhteistoiminta-alueen työntekijätilanne tullee jonkin verran muuttumaan
parempaan uuden Henkilöstösuunnitelman päivityksen myötä. Tarkempi työntekijämäärä
tarkentuu lähiaikoina. Alueneuvostolta tullaan todennäköisesti pyytämään uusi lausunto
Henkilöstösuunnitelman päivityksestä ja se on mahdollista antaa joulukuun kokouksessa 4.12.
2018.
Henkilöstösuunnitelman päivitys on luettavissa kirkkoneuvoston pöytäkirjan liitteestä.
Esitys:
1. Alueneuvosto keskustelee Henkilöstösuunnitelman päivityksestä uuden
Vaajakoski – Kuokkala yhteistoiminta-alueen osalta ja sen tuomista uusista
mahdollisuuksista toiminnassa.
2. Päätös: Alueneuvosto keskusteli Henkilöstösuunnitelman päivityksestä uuden
Vaajakoski-Kuokkalan yhteistoiminta-alueen osalta ja sen tuomista
mahdollisuuksista.
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5/65§
Ilmoitusasiat
-Kauppakeskus Seppä-seurakunnan uudet mahdollisuudet. Tutustutaan
Seppään ja pidetään ensi vuonna kokous siellä. 3.12. klo 14 alkaen on Sepän
viralliset avajaiset. Avajaismessu klo 14.00.
-Perinteiset lähetysmyyjäiset 2.12.2017 klo 12.00.
5/66§
Muut mahdolliset asiat.
Juhani Malinen kertoi partiolaisten projektin etenemisestä.
5/67§
Kokouksen päättäminen.
Seuraava kokous 4.12. klo 17.00 Koivuniemessä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.
5/68§
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
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