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Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Alkuhartaus aluekappalainen Eivor Pitkänen.
25 §
Sihteerin kutsuminen
Esitys

Johanna Salmisen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen sihteeriksi
kutsutaan Kristiina Ridanpää.

Päätös

Esityksen mukainen

26 §
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.
Esityslista on lähetetty 26.3.2014.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 7.4.2014 - 21.4.2014.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukainen.

27 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille lähetetty esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen
työjärjestykseksi seuraavilla muutoksilla ja täydennyksillä:
- Lisättiin uusi § 35 Haastattelutyöryhmän jäsenen valinta
- Lisättiin uusi § 36 Toiminnan ja talouden suunnitteluseminaarin aineisto ja
muiden asioiden numerointia muutettiin vastaavasti.
Näin korjattu ja täydennetty esityslista hyväksyttiin kokouksen
työjärjestykseksi.
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28 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan Keltinmäen kirkolla kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen tai
valituksen tekemiselle varatun ajan (14 pv), tavallisesti seuraavan viikon
maanantaista lähtien. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokouskutsun/esityslistan lähettämisestä
alkaen.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa
kokouksen jälkeen.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annikki Jokinen ja Tuulikki Väliniemi.

29 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukainen.

30 §
Lausunto kirkkoneuvostolle toiminnan ja talouden kehittämistä koskevista toimenpide-ehdotuksista
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Vuoteen 2022 mennessä Keltinmäen alueseurakunnan työvoimasta siirtyy
eläkkeelle 8 viran- tai tehtävän haltijaa eli lähes puolet nykyisestä
työvoimasta. Tällä hetkellä voimassa olevan suunnitelman mukaan näistä
tehtävistä täytettäisiin 7. Runsas eläköityminen antaa väljyyttä reagoida
tuleviin tarpeisiin mm. seurakuntarakenteen mahdollisesti muuttuessa.
Alueseurakunta on toteuttanut etuajassa useita henkilöstöstrategiaan
merkittyjä toimenpiteitä sekä muita säästöjä. Mm. Säynätsalon ja Korpilahden
kanssa yhteinen lapsityönohjaaja aloitti työnsä jo 1.9.2013 vuoden 2015
sijaan. Vuonna 2018 eläköityvä lastenohjaaja on elokuusta 2013 alkaen ollut
osa-aikaeläkkeellä eikä puolikkaaseen tehtävään ole otettu hoitajaa.
Opintovapaalle toukokuun alussa jäävän pastorin tilalle ei oteta sijaista. Tällä
ennakoidaan vuonna 2017 edessä olevaa yhden papin viran vähennystä
viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Lisäksi tammikuusta toukokuun loppuun
2014 Keltinmäen alueseurakunnan kaksi nuorisotyönohjaajaa avustavat
Säynätsalon alueseurakunnan nuorisotyössä. Tämä ratkaisu on väliaikainen.
Henkilöstöstrategian mukaisesti joka kerta, kun jokin virka tai tehtävä
vapautuu, sen täyttämistä ja tehtäväsisältöä tarkastellaan erikseen. On
tärkeää, että työyhteisössä muokataan tehtäväkuvia tarpeen mukaan ja
pidetään huolta siitä, että perustehtävät saadaan hoidetuksi vähenevälläkin
henkilömäärällä. Tämä merkitsee jatkossa tiiviimpää yhteistyötä sekä
alueseurakunnan työalojen että toisten alueseurakuntien että muiden
yhteistyöverkostojen kesken. Seurakuntalaisten aktiivinen osallistuminen
toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen korostuu.
Alueneuvosto toteaa, että
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Virkoja ja tehtäviä vähennettävissä tulee huolehtia siitä, että Jyväskylän
seurakuntaan jää riittävästi eri työalojen työvoimaa ja asiantuntemusta.
Henkilöstösuunnittelussa tulee ottaa huomioon myös seurakunnan
mahdolliset rakennemuutokset.
Jos useammalla alueseurakunnalla on yhteisiä työntekijöitä,
esimiessuhteet on ratkaistava selkeästi (työntekijällä yksi esimies)
Keltinmäen alueseurakunnan seurakuntamestarin viran täyttäminen
mahdollisimman pian on tervetullut asia.
Kortepohjan kiinteistötyöntekijän tehtävä tulisi täyttää vakituisesti
mahdollisimman pian. Tässä yhteydessä tulisi harkita siivoja-vahtimestarin
tehtävän muuttamista seurakuntamestarin viraksi. Muutosta puoltaa se,
että alueseurakunnan kolme vakituista työntekijää tekevät sisällöltään
samaa työtä. Kiinteistötyöntekijät tulevat jatkossa yhä enemmän
toimimaan eri toimipisteissä.
Henkilöstön vähetessä tehtävien vaativuus yleensä kasvaa, mikä tulee
ottaa huomioon palkkauksessa.
Seurakuntalaisille tulee antaa mahdollisuus kokoontua myös ilman
työtekijöitä, mikä merkitsee, että avaimia tarvitaan enemmän. Tämä
puolestaan edellyttää, että lukot uusitaan kulunvalvonnan
mahdollistamiseksi.

Esitys

Alueneuvosto antaa kirkkoneuvostolle edellä mainitun lausunnon.

Päätös

Esityksen mukainen.

31 §
Vuoden 2015 toiminnan painopistealueet
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Vuoden 2015 toiminnan painopisteiksi ehdotetaan seuraavia
1. Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme
siinä koteja, päivähoitoa ja kouluja.
Perustelu: Kirkon on pidettävä huolta kristillisestä kasvatuksesta, etenkin
perheiden tukemisesta. Kouluissa tärkeän sijan saa kristillisten
peruskertomusten tuntemus. Ne ovat osa länsimaista kulttuuria ja näin
ollen osa yleissivistystä.
2. Tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri
väestöryhmien välillä.
Perustelu: Keltinmäen alueseurakunnan alueella asuu paljon
maahanmuuttajia ja opiskelijoita, jotka ovat pääosin kristittyjä.
Maahanmuuttajia kotouttamisessa kirkolla on tärkeä tehtävä. Myös
kantaväestön on tärkeää kokea, että kristillinen kirkko on ylikansallinen.
3. Kehitämme luottamushenkilöiden roolia seurakunnan toimijoina.
Perustelu: Luottamushenkilöt ovat avainasemassa seurakuntatyön
kehittämisessä. Parhaan kosketuksen seurakunnan toimintaan ja
kehittämiseen saa osallistumalla myös ruohonjuurityöhön.
4. Vahvistamme toiminnassamme suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja
taloudellisuutta sekä kehitämme toimintamme arviointia.
Perustelu: Vähenevät määrärahat vaativat paitsi suunnitelmallisuutta ja
taloudellisuutta myös uusien tulonhankkimiskeinojen kehittämistä.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Keltinmäen alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
26.3.2014
PÖYTÄKIRJA
3.4.2014

3/2014

6

Esitys

Alueneuvosto hyväksyy vuoden 2015 painopistealueet esityksen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukainen.

32 §
Seurakuntavaalit
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Seurakuntavaalit pidetään yksipäiväisenä 9.11.2014, äänestyspaikka on
Taulumäen kirkko. Ehdokasasettelu päättyy 15.9. Ennakkoäänestysaika on
27.-31.10. Ennakkoäänestys toteutetaan kirkoilla, marketeissa, kouluissa ym.
Erityisen tärkeää on saada rekrytoiduksi seurakuntatyöstä kiinnostuneita
ehdokkaita. Myös ennakkoäänestys vaatii paljon vastuuhenkilöitä
toteutuakseen.
Esitys

Alueneuvosto keskustelee seurakuntavaaleista, erityisesti ehdokkaiden
rekrytoinnista.

Päätös

Esityksen mukainen.

33 §
Ilmoitusasiat
1. Käärinliinanäyttely
Torinon käärinliina seminaari 5.4.2014, klo 10-18.
Torinon käärinliina -näyttely 6.4.–10.5.2014, klo 12-18 joka päivä.
Paikka Jyväskylän keskusseurakuntatalo, Yliopistonkatu 12.
2. Asuntomessut (11.7.-10.8.2014)
Näihin molempiin tapahtumiin kaivataan vapaaehtoisia päivystäjiä.
Ilmoittautuminen Suurella sydämellä- linkin kautta.

Esitys

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukainen.

34 §
Seuraava alueneuvoston kokous
Esitys

Seuraava alueneuvoston kokous on tiistaina 27.5.2014, klo 16.30, Keltinmäen
kirkolla, Keltinmäentie 10.

Päätös

Esityksen mukainen.

35 §
Haastattelutyöryhmän jäsenen valinta
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Kirkkoneuvosto päättänee kokouksessaan 9.4.2014 julistaa haettavaksi
Keltinmäen alueseurakunnan seurakuntamestarin viran. Kirkkoneuvosto
pyytänee alueneuvostoa valitsemaan jäsenen haastattelutyöryhmään. Koska
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seuraava alueneuvoston kokous on vasta 27.5., alueneuvosto valitsee
haastattelutyöryhmän jäsenen ennakoivasti jo nyt.
Esitys

Alueneuvosto valitsee jäsenen seurakuntamestarin haastattelutyöryhmään.

Päätös

Alueneuvosto valitsi haastattelutyöryhmään Annikki Jokisen.

36 §
Toiminnan ja talouden suunnitteluseminaarin aineisto
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)

17.3.2014 pidettiin kirkkovaltuuston, luottamushenkilöiden sekä johtavien
viranhaltijoiden toiminnan ja talouden suunnitteluseminaari.
Esitys

Alueneuvosto keskustelee alueseurakunnan toiminnasta seminaariaineiston
pohjalta.

Päätös

Esityksen mukainen

37 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
38 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.18.
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