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Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Alkuhartaus aluekappalainen Eivor Pitkänen.
16 §
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 sähköisesti 4.3.2015.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 16.3.2015 - 30.3.2015.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

17 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille lähetetty esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

18 §
Kokouksen sihteeri
Esitys

Johanna Salmisen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen sihteeriksi
esitetään aluekappalainen Eivor Pitkästä.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

19 §
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.
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20 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

21 §
Alueneuvoston varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2015-2018
Alueneuvoston kokous 5.2.2015 § 6
Alueneuvoston varapuheenjohtajan vaali
Alueseurakunnan johtosäännön 3 §:n mukaan alueneuvosto valitsee
keskuudestaan luottamushenkilöjäsenen varapuheenjohtajaksi
toimikaudekseen 2015-2017.
Esitys
Alueneuvosto suorittaa varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015-2017.
Päätös
Alueneuvosto valitsi varapuheenjohtajaksi Annikki Jokisen yksimielisesti
vuosiksi 2015-2016.
---------------Alueseurakunnan johtosäännön 3 §:n mukaan alueneuvosto valitsee
keskuudestaan luottamushenkilöjäsenen varapuheenjohtajaksi
toimikaudekseen 2015-2018.
Esitys

Alueneuvosto suorittaa varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015-2018.

Päätös

Varapuheenjohtajaksi valittiin Annikki Jokinen.

22 §
Kesäajan jumalanpalvelukset Kortepohjan seurakuntakeskuksessa
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Kortepohjan seurakuntakeskuksen säännöllinen jumalanpalvelusaika on klo
16. Viimeiset kymmenen vuotta aika kesäkuusta elokuuhun koulujen
alkamiseen asti on ollut klo 18. Jumalanpalveluksen myöhäisempää aikaa on
puoltanut kesän tiukka työvoimatilanne: kesäaikana pappeja ja kanttoreita on
työssä vähemmän lomien ja rippileirien vuoksi. Kun jumalanpalvelusaika on
ollut myöhäisempi, pappi on voinut hoitaa kahden messun lisäksi myös
useampia kasteita. Perusteluna on ollut myös se, että myöhäisempi aika
palvelee kesäisin myös mökeiltä ja matkoilta tulijoita. Pimeyskään ei ole este
vanhemmalle väelle.
Kun sekä pappis- että kanttorityövoima ja kiinteistöhenkilöstö on vähentynyt,
kesäaikaisia jumalanpalveluksia täytyy katsoa uudesta näkökulmasta. Toinen
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näkökulma on, että kesäaikana viikkotoiminta ja erilaiset ryhmät ovat yleensä
tauolla.
Työntekijät ehdottavat, että ensi kesänä Kortepohjan messu siirretään kesäelokuuksi koulujen alkuun asti torstaina pidettäväksi viikkomessuksi.
Viikkomessun jälkeen olisi avointa ns. olohuonetoimintaa. Muutosta
perustellaan sillä, että halukkaat pääsevät sunnuntain messuun linja-autolla
sekä Huhtasuolle että Kuokkalaan. Messu Kortepohjassa on kuitenkin tärkeä
heille, joille liikkuminen on vaikeaa. Parasta olisi hyödyntää asukkaille tuttua
Torstaikahvilan aikaa eli klo 12-13.30. Kortepohjan Kesätorstai alkaisi siten
viikkomessulla klo 12, jonka jälkeen n. klo 12.40 olisi kahvittelua, yhteislaulua,
keskustelua. Näin Kesätorstai palvelisi sekä heitä, jotka haluavat osallistua
messuun että heitä, jotka kaipaavat avointa kohtaamispaikkaa myös kesällä.
Kesätoiminta tarjoaa myös tehtäviä halukkaille seurakuntalaisille.
Alueneuvoston johtosäännön 3 luvun 8 §:n 8 momentin mukaan alueneuvosto
esittää kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi alueseurakunnan
jumalanpalveluspaikkojen jumalanpalvelusten säännölliset alkamisajat. Koska
kyseessä on alueseurakunnan toisen toimipisteen (Kortepohja)
jumalanpalveluksen ajankohdan väliaikainen muuttaminen, muutos voidaan
tehdä alueneuvoston päätöksellä.

Esitys

Alueneuvosto päättää että Kortepohjan messu siirretään ajalla 1.6.-2.8.2015
pidettäväksi torstaisin klo 12.

Päätös

Esityksen mukaisesti. Kesän viikkomessuista kerätään palautetta
alueneuvostoa varten.

23 §
Kolehtisuunnitelma kesäkuu-syyskuu 2015 (liite)
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh.050 5900 265)

Alueneuvoston tehtävänä on Alueseurakunnan johtosäännön 9 §:n mukaan
hyväksyä alueseurakunnan kolehtisuunnitelma. Aluekappalainen laatii
suunnitelman alueneuvoston päätettävissä olevista kolehdeista.
Esitys

Alueneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman kesä-syyskuulle 2015.

Päätös

Esityksen mukaan.

24 §
Alueneuvoston jäsenten perehdyttäminen seurakunnan toimintaan
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Yksi alueseurakunnan tämän vuoden painopisteistä on luottamushenkilöiden
roolin kehittäminen seurakunnan toimijoina. Toiminta- ja taloussuunnitelmista
päättäminen sekä toiminnan kehittäminen edellyttävät laajaa ja hyvää
perehtyneisyyttä seurakunnan toimintaan. Yksi tapa on osallistua yhdessä
työntekijöiden kanssa ruohonjuuritason toimintaan oman kiinnostuksen
mukaan. Tänä keväänä on useita tapahtumia ja toimintoja, johon erityisesti
kutsumme alueneuvoston jäseniä. Luottamushenkilöt ovat luonnollisesti
tervetulleita kaikkiin muihinkin toimintoihin.
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Torstaina 16.4. on alueneuvoston iltakoulu, jossa yhdessä työntekijöiden
kanssa keskustelemme toiminnan suuntaviivoista vuoden 2016 toiminta- ja
taloussuunnitelmaa varten. Tilaisuus on koettu tärkeäksi luottamushenkilöiden
ja työntekijöiden kohtaamispaikaksi.
20.9. on Keltinmäen kirkossa perinteinen syyskauden toiminnan aloitus.
Alueneuvosto voisi kokonaisuudessaan osallistua messun eri tehtäviin. Näin
alueseurakunnan luottamuselin tulee kasvoiltaan tutuksi myös
seurakuntalaisille. Vastaava messu voitaisiin järjestää kevätkaudella 2016
Kortepohjassa.
Tälle keväälle on tarjolla mm. seuraavia tapahtumia:
Diakoniatyö 17.4. YV-lipaskeräys, Keljon marketit
17.5. Vanhusten syntymäpäivät, Keltinmäki
avustaminen järjestelyissä, vanhusten vastaanottaminen ym.
Lapsi- ja nuorisotyö
19.4. Koululaisten kirkkopyhä (messu), Keltinmäki
kirkkokahveilla avustaminen, messun tehtäviä
26.4. Puuhamessu, Kortepohja
sopan keittäminen, järjestelyt
Lähetystyö

1.5. myyjäiset: munkin paisto, myynti, Keltinmäki

Alueneuvoston jäsenen ilmoittauduttua tapahtumaan, työntekijä ottaa yhteyttä
ja opastaa tarkemmin tehtävään.
Vastaavaa perehdytystä järjestetään myös syyskaudella 2015.
Esitys

1. Alueneuvosto osallistuu messun eri tehtäviin 20.9.2015 Keltinmäen
messussa.
2. Vastaava messu järjestetään kevätkaudella myös Kortepohjassa.
3. Alueneuvoston jäsenet osallistuvat valitsemaansa tapahtumaan
kevätkaudella 2015.

Päätös

Esityksen mukaisesti. Aluekappalainen hoitaa tarkemmat järjestelyt.

25 §
Kinkerit Keltinmäen alueseurakunnassa
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Kristillinen kasvatus on vuonna 2015 Jyväskylän seurakunnan painopistealue.
Lapsi- ja perhetyössä sekä nuoriso- ja rippikoulutyössä kristillinen kasvatus
on työn keskiössä. Kristillinen kasvatus ei kuitenkaan rajoitu vain lapsiin ja
nuoriin vaan kristillinen kasvatus on koko elämän jatkuva prosessi. Kristillistä
kasvatusta tapahtuu paitsi jumalanpalveluselämässä myös raamattupiireissä
ja opetustilaisuuksissa.
Perinteinen kristillisen kasvatuksen muoto on kinkerit. Keskeiset teemat ovat
Katekismuksen kuulustelu ja virret sekä opetus kirkkovuoden ajankohtaisista
aiheista. Nykymuodossaan tilaisuus voisi sisältää näiden lisäksi myös
keskustelua kirkkoa koskevista ajankohtaisista aiheista. Perinteisesti
kinkereitä on pidetty talvikautena viljelykauden luppoaikoina hyvien rekikelien
vallitessa.
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Kinkerit voisivat olla nykyaikainen tapa jalkautua ihmisten keskuuteen.
Kaupunkiympäristössä sana kinkerit herättää myönteistä uteliaisuutta.
Kinkereitä voitaisiin pitää eri asuinalueilla kodeissa, kylätaloissa ym. sopivissa
paikoissa. Paikalle voitaisiin kutsua ystäviä ja naapureita. Kinkereihin kuuluva
tarjoilu voitaisiin valmistaa talkoilla ja mahdollinen kahviraha osoittaa
lähetystyöhön, yhteisvastuuseen tai muuhun ajankohtaiseen
avustuskohteeseen.
Ensimmäiset kinkerit pidetään Keltinmäen Keitaalla la 28.3. klo 15.
Esitys

Alueneuvosto
1. keskustelee kinkereiden järjestämisestä Keltinmäen alueseurakunnassa ja
2. valitsee työryhmän etsimään sopivia kinkereiden pitopaikkoja sekä
suunnittelemaan kinkereiden aikataulua ja sisältöä.

Päätös

Työryhmään valittiin Annikki Jokinen, Anne-Maria Perttula, Tuulikki Väliniemi
sekä Eivor Pitkänen. Kokoonkutsuja on Annikki Jokinen.

26 §
Alueseurakunnan ympäristötyöryhmän nimeäminen
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Jyväskylän seurakunta on uusimassa ympäristödiplomiaan. Tarkoituksena on
vahvistaa ja vakiinnuttaa ympäristötyön asema osana normaalia toimintaa.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 18.2.2015 antanut alueneuvostoille
tehtäväksi nimetä alueseurakunnan oma ympäristötyöryhmä. Työryhmän
tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa ympäristötyötä alueseurakunnan
toimintaympäristössä tarkoituksenmukaisella tavalla sekä toteuttaa
Jyväskylän seurakunnan ympäristöohjelmaa.
Työryhmän koosta, kokoonpanosta tai toiminnasta ei ole annettu tarkempia
ohjeita. Tarkoituksenmukaisinta olisi, että koko olisi suhteellisen pieni, että
ryhmään kuuluisi asiasta kiinnostuneita luottamushenkilöitä, muita
seurakuntalaisia ja työntekijöitä. Työntekijät valitsisivat edustajansa
työryhmään omasta keskuudestaan. Työryhmän puheenjohtajana toimisi
luottamushenkilö tai seurakuntalainen. Toiminta voisi alkaa sen kirjaamisella,
mitä ympäristötyötä alueseurakunnassa on tehty ja mitä tehdään nyt. Sen
jälkeen työryhmä voisi suunnitella teemoja ja tapahtumia, joita toteutetaan
yhdessä seurakuntalaisten ja työntekijöiden kanssa. Työryhmä kokoontuisi
itse sopimansa aikataulun mukaan muutaman kerran vuodessa. Työryhmä
raportoisi toiminnastaan alueneuvostolle.
Esitys

Alueneuvosto
1. nimeää viisihenkisen työryhmän, johon kuuluu kolme
seurakuntalaista/luottamushenkilöä ja kaksi työntekijää,
2. nimeää työryhmän puheenjohtajaksi jonkun työryhmän
seurakuntalaisista/luottamushenkilöistä,
3. pyytää työryhmä raportoimaan työstään alueneuvostolle kaksi kertaa
vuodessa.

Päätös

1. Työryhmään nimettiin Tuija-Elina Lindström, Pekka Järvenpää sekä
työntekijöiden edustajina Riikka Klar sekä Miikka Salminen.
2. Tuija-Elina Lindström valittiin puheenjohtajaksi.
3. esityksen mukaisesti
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27 §
Lastenohjaajan tehtävän auki julistaminen
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Lastenohjaaja Katriina Pentikäinen on irtisanoutunut tehtävästään 4.4.2015
lukien. Pentikäinen on tällä hetkellä opintovapaalla ja hänellä on sijainen
toukokuun loppuun. Seurakunnan henkilöstöstrategian mukaisesti tehtävän
tai viran vapautuessa on arvioitava täytetäänkö tehtävä. Jos tehtävä
täytetään, arvioidaan onko tarvetta muuttaa tehtäväkuvaa.
Keltinmäen alueseurakunnassa on tällä hetkellä viisi lastenohjaajan tehtävää
sekä lapsityönohjaajan virka, joka on syyskuusta 2013 alkaen ollut yhteinen
Säynätsalon ja Korpilahden alueseurakuntien kanssa. Yksi tehtävistä on
täytettynä puoliksi lastenohjaajan osa-aikaeläkkeen vuoksi. Kyseinen
lastenohjaaja on myös alueseurakunnan lähetysvastaava.
Seurakunnan henkilöstöstrategiaa ollaan tämän vuoden aikana
päivittämässä. Siinä yhteydessä alueneuvosto päivittää myös
alueseurakunnan vuonna 2011 tehdyn suunnitelman. Sen mukaan
lastenohjaajien tehtäviä ei esitetä vähennettäväksi. Alueseurakunnan
lastenohjaajan tehtävä tulisi täyttää tässä vaiheessa. Mikäli myöhemmin on
tarve vähentää tehtäviä, se voidaan toteuttaa lastenohjaajan jäädessä
eläkkeelle vuonna 2018.
Lastenohjaajan rekrytointiprosessi olisi hyvä aloittaa mahdollisimman pian,
että uusi henkilö voitaisiin valita jo ennen kesää. Alueneuvosto hyväksyy
lastenohjaajan tehtäväkuvan. Kirkkoneuvosto antaa luvan tehtävän
täyttämiseen. Jos kirkkoneuvosto antaa luvan tehtävän täyttämiseen,
tarkempi tehtäväkuva voidaan hyväksyä seuraavassa kokouksessa, joka
pidetään 16.4. iltakoulun jälkeen. Samassa kokouksessa voidaan valita
alueneuvoston jäsenet haastattelutyöryhmään.
Auki julistettava lastenohjaajan tehtävä painottuu perheiden parissa tehtävään
työhön, sisältäen erilaiset perheryhmät ja kotikäynnit. Tehtävään kuuluu myös
päiväkerhotyötä, jumalanpalveluselämään osallistumista, leiri- ja
retkitoimintaa sekä verkostotyötä.
Esitys

Alueneuvosto
1. pyytää kirkkoneuvostolta lupaa täyttää lastenohjaajan tehtävä.
2. toteaa, että tehtävä painottuu perheiden parissa tehtävään työhön,
sisältäen erilaiset perheryhmät ja kotikäynnit. Tehtävään kuuluu
myös päiväkerhotyötä, jumalanpalveluselämään osallistumista,
leiri- ja retkitoimintaa sekä verkostotyötä.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

28 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 18.2. päättänyt, että Keltinmäen ja
Säynätsalon alueseurakunnat vastaavat yhteyksien hoitamisesta Saratovin
seurakuntaan Venäjällä.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.
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29 §
Seuraava alueneuvoston kokous
Esitys

Seuraava alueneuvoston kokous on 16.4.2014, klo 16.30 iltakoulun jälkeen,
Keltinmäen kirkolla, Keltinmäentie 10.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

30 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

31 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.03.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Keltinmäen alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
4.3.2015
PÖYTÄKIRJA
10.3.2015

Allekirjoitukset
TUIJA-ELINA LINDSTRÖM EIVOR PITKÄNEN
puheenjohtaja
sihteeri

Käsitellyt asiat

16 – 31 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Keltinmäen kirkolla

10.3.2015

MATTI JOKITALO

TOMI JYLÄNKI

Kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikana

16.3.2015 - 30.3.2015

Allekirjoitukset

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Nähtäville asettamisesta Kirkkoherranviraston
ilmoitettu
ilmoitustaululla

5.3.2015

Todistaa
ILMOITUSTAULUN HOITAJA

2/2015

10

