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Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
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Lohi Santeri
Hintikka Pauli saaapui § 3/50
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(Ilkka Päivi)
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Viitala Arto

kirkkoherra

Ylhävaara-Perendi Arja
Arto Kauppinen

KN:n edustaja
sihteeri

(Tuomisalo Johanna)
(Göös Hannu)
(Hokkanen Arja)
aluekappalainen

Työntekijöistä paikalla olivat Marja-Leena Liimatainen, Pasi Toivola, Hanna Koli, Tarja Palander, Assi
Nieminen, Maria Salmela ja Tero Reingoldt.

LIISA LAATINEN
Liisa Laatinen
puheenjohtaja

ARTO KAUPPINEN
Arto Kauppinen
sihteeri

PÄIVI ILKKA
Päivi Ilkka
pöytäkirjan tarkastaja

AARNE VESTERINEN
Aarne Vesterinen
pöytäkirjan tarkastaja

Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Hannu Huttunen piti alkuhartauden ja puheenjohtaja avasi kokouksen.
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2/47 §
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 29.4.2016.
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.

2/48 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
3/49 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Ilkka ja Aarne Vesterinen.
3/50 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

3/51§
Vaajakosken kirkossa kannettavat kolehdit. Kesä-syyskuu 2016. LIITE 1
Esittelijä: Hannu Huttunen, 050 5215405

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 kolehtisuunnitelman.
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3/52§
Vuoden 2016 Toiminta-ja taloussuunnitelman tavoitteet Vaajakosken alueseurakunnassa.
Liitteet jaetaan kokouksessa.
Esittelijä: Hannu Huttunen, 050 5215405
Kirkkoneuvoston käsittely 13.4.2016
Kirkkoneuvosto päätti 13.5.2009 alueseurakuntien toimintaraamien
määräytymisperusteista seuraavasti:
-tasasuuruinen perusosa 20 %,
-seurakunnanjäsenluvun ja alueseurakunnan asukasluvun keskiarvosta
laskettu väkiluvun viitearvo 35 %,
-alueseurakunnanhenkilöstömäärä 40 % sekä
-viikoittaisten säännöllisten jumalanpalveluspaikkojen määrä 5 %.
Kirkkoneuvosto totesi, että omaksuttavaa laskennallista jakoperustetta
tullaan tulevaisuudessa käyttämään toiminnallisten nettomenoraamien
perussumman määrittelyssä. Perusraamia voidaan täydentää
vuosittain erikseen myönnettävällä määräaikaisella projekti-ja
kohderahoituksella.

Toiminta-ja taloussuunnitelman laatiminen vuosille 2017 -2019 sekä
talousarvion 2017 laatiminen tulee toteuttaa vielä ottaen huomioon voimassa
olevan strategian suuntaviivat vaikka uuden strategian laatiminenkin on jo
käynnistetty. Kirkkovaltuusto hyväksyi marraskuussa 2011 strategian
”Rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä”, joka ulottuu vuoteen 2020 asti.
Myös uuden strategiaprosessin myötä syntyneitä ajatuksia tulevaisuuden
toiminnan tarpeista on mahdollista ottaa soveltuvin osin huomioon.
Yhteiseksi painopisteeksi vuodelle 2017 esitetään(nämä alustavat
esitykset tarkennetaan kirkkoneuvoston kokouksessa toiminnallisen
johtoryhmän käsiteltyä asiaa 13.4.)valittavaksi reformaation merkkivuoden
ja Suomen itsenäisyyden juhlavuoden viettäminen painottaen erityisesti
seuraavia osa-alueita:
-monipuolinen, seurakuntalaisten osallisuutta vahvistava
jumalanpalveluselämä
-kristillisen kasvatus lasten, nuorten ja aikuisten parissa
-yhteistyö ja arvokeskustelu eri toimijoiden kanssa ottaen huomioon niin
kansallisen perinnön kuin kulttuurienväliset kohtaamiset
Näiden teemojen voi katsoa liittyvän useisiin voimassa olevan strategian
suuntaviivoihin ja myös niihin painotuksiin, jotka keskusteluissa ovat olleet
esillä uuden strategian laatimisen yhteydessä esillä.
Eri toimintayksiköiden tulee ottaa suunnittelussaan huomioon yhteinen
painopiste mutta niiden lisäksi on mahdollista painottaa muitakin strategian
suuntaviivoja. Tavoitteita asetettaessa on aihetta kiinnittää aiempaa
enemmän huomiota siihen, että tavoitteet on määritelty riittävän
konkreettisiksi ja myös toteutumisen arviointiin on määritelty riittävän
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konkreettiset arviointitavat ja –mittarit. Arvioinnin johtokunta on kiinnittänyt
huomionsa tähän kehittämistarpeeseen.

Esitys
Kirkkoneuvosto päättää
1)suunnittelukauden 2017 -2019talouden kehittämisen pohjaksi liitteen 1 a mukaisen
taloussuunnitelman;
2)määrätä alueseurakuntien sekä seurakuntien yhteistyön, kokoseurakunnallisten tehtäväalueiden ja yhteisen seurakuntapalvelun nettomenoraamit vuodelle
2017 liitteen 1 b mukaisesti
Päätös
Esittelijä täydensi esitystään. Täydennetty esitys on kokonaisuudessaan seuraava:
Kirkkoneuvosto päättää
1)suunnittelukauden 2017 -2019 talouden kehittämisen pohjaksi liitteen 1 a mukaisen
taloussuunnitelman;
2)määrätä alueseurakuntien sekä seurakuntien yhteistyön, koko seurakunnallisten n
tehtäväalueiden ja yhteisen seurakuntapalvelun nettomenoraamit vuodelle 2017 liitteen 1 b
mukaisesti

3)yhteiseksi painopisteeksi vuodelle 2017 reformaation merkkivuoden ja Suomen
itsenäisyyden juhlavuoden viettämisenpainottaen erityisesti seuraavia osaalueita:osallistava jumalanpalveluselämä-kristillisen kasvatustoimiminen yhdessä muiden
kanssa

Kirkkoneuvosto päätti täydennetyn esityksen mukaisesti.

Vuoden 2017 toimintaa varten on Vaajakosken alueseurakunnalle annettu
talousarvioraamissa 112 592e. Vuoden 2016 annettu summa on 113 388e,
erotus796 euroa. Työyhteisö on työkokouksessaan tehnyt alustavan
suunnitelman talousarviomäärärahan jakamiseksi omille työalueilleen ja
esittää, että alueneuvosto hyväksyisi sen sellaisenaan. Liite jaetaan
kokouksessa.
Kirkkoneuvoston ohjeiden mukaisesti alueneuvosto hyväksyy myös
toimintasuunnitelman vuosiksi 2017—18.
Toimintasuunnitelmaa varten on oma kaavake. Toimintasuunnitelman
tekeminen voi tapahtua vaiheittain. Ensiksi alueneuvosto antaa suuntaviitat
toiminnan suunnittelulle huomioiden edellä esitetyt Kirkkoneuvoston ohjeet ja
sen jälkeen työntekijät jos yhdessä alueneuvoston edustajan kanssa tekee
tarkemman toimintasuunnitelman, joka hyväksytään edelleen
kirkkoneuvostolle lähetettäväksi kesäkuun kokouksessa.
Esitys

1. Alueneuvosto keskustelee työntekijöiden tekemän
talousarviosuunnitelmasta ja tekee siihen tarvittaessa muutokset.
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2. Alueneuvosto tutustuu kirkkoneuvoston antamiin toimintasuunnitelmia
koskeviin ohjeisiin ja keskustelun jälkeen jakaantuu työalojen
suunnitteluryhmiin. Suunnitteluryhmistä annetaan tarkemmat ohjeet
kokouksessa. Ajatuksena on pohjustaa vuoden 2017-18 toiminnan
suunnittelua.
Päätös
Alueneuvosto keskusteli talousarviosuunnitelmasta ja suunnitteli toimintaa
vuosille 2017-2018.
4/53§
Muut mahdolliset asiat
4/54§
Ilmoitusasiat
27.5.2016 Radio Deissä Leena Mäki ja Teemu Ahonen.
4/55§
Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen aika ja paikka.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50
Seuraava kokous 9.6.2016 klo 18.00 Vaajakosken kirkko.
4/56§
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimusohje/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
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