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Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Alkuhartaus aluekappalainen Eivor Pitkänen.
79 §
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 5.11.2015.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 16.11.2015 - 30.11.2015.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätös on esityksen mukainen.

80 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille lähetetty esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Päätös on esityksen mukainen.

81 §
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

Valitaan Anne-Maria Perttula ja Raimo Virolainen.
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82 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Päätös on esityksen mukainen.

83 §
Varautuminen henkilöstösuunnitelman mukaisiin henkilöstövähennyksiin (liite)
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Jyväskylän seurakunnassa laadittiin vuonna 2011 henkilöstösuunnitelma, joka
on osa talouden tasapainottamisohjelmaa.
Henkilöstösuunnitelman mukaan Keltinmäen alueseurakunta luopuu vuoteen
2020 mennessä seuraavista viroista ja tehtävistä:
lastenohjaaja vuonna 2011,
diakonian tai nuorisotyönohjaajan virka 2018/2020,
papin virka 2018.
Lisäksi sovittiin, että Säynätsalon, Korpilahden ja Keltinmäen
yhteistyöalueella on vuoden 2015 alusta lähtien kaksi aluesihteeriä kolmen
sijaan. Tämä merkitsi aluesihteerityön uudelleen järjestelyjä. Yhteistyöalueen
yhteiseksi lapsityönohjaajaksi tuli vuonna 2014 Keltinmäen lapsityönohjaaja.
Järjestely aikaistui vuodella Säynätsalon – Korpilahden määräaikaisen
lapsityönohjaajan tultua valituksi vakinaiseen virkaan toiseen
alueseurakuntaan.
Yksi Keltinmäen seurakuntapastoreista on opintovapaalla. Hänen
tehtäväänsä ei ole täytetty, millä on varauduttu edessä olevaan papin viran
lakkauttamiseen. Viranhaltija saavuttaa eläkeiän kahden vuoden sisällä.
Tämän lisäksi seurakunnassa on sovittu, että aina kun jokin tehtävä tai virka
vapautuu, harkitaan erikseen täytetäänkö se. Jos tehtävä täytetään,
tehtäväkuva tarkistetaan. Toiminnassa pyritään työalojen yhä tiiviimpään
yhteistyöhön sekä työalarajojen madaltamiseen.
Vuoteen 2022 mennessä yhdeksän Keltinmäen alueseurakunnan työntekijää
saavuttaa eläkeiän. Tämä antaa runsaasti liikkumavaraa suunniteltaessa
tulevaisuuden seurakuntatoimintaa ja – rakenteita. Lyhyemmällä aikavälillä on
useita ratkaistavia kysymyksiä, joiden yhteydessä täytyy miettiä tulevaisuutta.
Ajankohtaisin kysymys alueseurakunnan ja koko Säynätsalo-KorpilahtiKeltinmäki – yhteistyöalueen kannalta on, että kesäkuun 2016 alusta näyttäisi
aluesihteerityövoimaa jäävän yhteistyöalueelle vain 1,5 henkilön verran.
Aluesihteerin tehtäviä on n. 50 %:sti hoitanut henkilö, joka toimii
oppisopimuspohjaisesti toukokuun 2016 loppuun. Myös Korpilahden
aluesihteeri tekee nykyisin n. 50 %:sta tehtävää. Aluesihteerin työhön
tarvitaan suunnitellut kaksi henkilöä. Ratkaisua tulee etsiä tarkastelemalla
koko seurakunnan sihteeriresurssien jakoa. Kyseeseen voivat myös tulla
määräaikaiset tehtävät.
Toinen ajankohtainen kysymys on, jatkaako tällä hetkellä Aseman pysäkin
virassa oleva diakoni vuoden vaihteen jälkeen omassa virassaan
Keltinmäessä. Ratkaisu vaikuttaa merkittävästi alueen diakonitiimin
toimintaan. Piakkoin tulee pohdittavaksi myös, mitä tehdään arviolta vuonna
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2018 vapautuvalle diakonian viralle. Henkilöstösuunnitelmassa ehdotetaan,
että sitä ei täytetä vaan että virka muutetaan papin viraksi, jossa painopiste
on diakoniatyössä. Tämä pappi työskentelisi diakoniatiimissä ja osallistuisi
jumalanpalveluksiin ja toimituksiin vain erillisen suunnitelman mukaan. Tällä
järjestelyllä varauduttaisiin siihen, ettei papiston määrä putoa liian pieneksi
samalla kun panostus diakoniatyöhön säilyy vahvana. Toisena vaihtoehtona
on, että nuorisotyönohjaajan viran vapautuessa eläkkeelle siirtymisen vuoksi
arviolta vuonna 2020, tämä virka muutetaan papin viraksi. Tällöin tämä pappi
toimisi pääasiassa nuorisotyön tiimissä ja osallistuisi jumalanpalveluksiin ja
toimituksiin.
Mahdollista on myös se, että diakonian viran lakatessa resursseja
diakoniseen perhetyöhön otetaan varhaiskasvatuksen resursseista. Tällä
hetkellä alueseurakunnassa on viisi lastenohjaajan tehtävää, josta yksi
tehtävä on jo nyt suunnattu perhetyöhön ja erityisesti kotikäynteihin.
Viimeistään vuonna 2018 vapautuva lastenohjaajan tehtävä on suunniteltu
täytettäväksi. Silloin yhden lastenohjaajan resursseja vapautuu selkeämmin
diakoniseen perhetyöhön.
Nuorisotyönohjaajan virkojen avautuessa voidaan tehtäväkuvassa painottaa
myös nuorisodiakonian näkökulmaa.
Kun työntekijäresurssit Jyväskylän seurakunnan aloittaessa jaettiin
alueseurakuntin kesken sovittiin, että resurssien jakoa tarkastellaan tietyin
väliajoin. Tällaisen tarkastelun yhteydessä on mahdollista, että resursseja
siirtyy alueseurakunnasta toiseen. Sama tarkastelu koskee myös
budjettiraamin suuruutta.
Lapsityönohjaaja Kirsti Yli-Suvanto ja diakoni Ainoleena Laitinen on kutsuttu
keskustelemaan varhaiskasvatuksen ja diakonian henkilöstöresursseita.

Esitys

Alueneuvosto keskustelee asiasta.

Päätös

Alueneuvosto keskusteli asiasta. Alueneuvosto haluaa muistuttaa
kirkkoneuvostoa tehdyistä päätöksistä koskien henkilöstöstrategiaa.
Seurakunnan tulisi pitäytyä tehdyissä päätöksissä.

84 §
Tekstiilityöryhmän väliraportti
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Alueneuvosto asetti kokouksessaan 3.9.2015 työryhmän valmistelemaan
uusien kirkkotekstiilien hankintaa. Työryhmään kuuluvat alueneuvoston
jäsenet Annikki Jokinen ja Raimo Virolainen, seurakuntamestari Anneli
Ruuska sekä aluekappalainen Eivor Pitkänen. Työryhmä on kokoontunut
kaksi kertaa.
Keltinmäen kirkon tekstiilit ovat olleet käytössä 23 vuotta kirkon
käyttöönotosta alkaen. Konservaattorin mukaan valkoisella kasukalla on
käyttöikää jäljellä enää noin kaksi vuotta. Violetti ja punainen värisarja on
vielä hyväkuntoinen ja se voidaan hankkia myöhemmin.
Työryhmä on todennut mm. seuraavaa:
1. Uusimisessa huomioon otettavia asioita
uudet tekstiilit pitää suunnitella kokonaisuutena yhdellä kertaa
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valkoinen ja vihreä värisarja tulee uusia kerralla: kasukka, stolat,
kalkkiliinat, antependium ja kirjaliinat, rukousalttarin liina –
kokonaisuuden tulee olla yhtenäinen
muut värisarjat (violetti ja punainen) tulee voida täydentää
myöhemmin
materiaalin tulee olla helppohoitoinen, esim. viinitahrat voi
poistaa itse
kasukka kevyt ja hengittävä, laskeutuva materiaali
mahdollisimman pitkä käyttöikä
villa on suositeltavin materiaali

2. Ulkonäköön liittyviä seikkoja
tekstiilit tuovat värit kirkkoon – nykyiset värit melko kohdallaan
paitsi vihreä
eri värisarjojen symboliikka suunnitellaan samalla kertaa
symboliikassa voisi tulla esiin se, että kirkko Keltinmäessä on
osa maailmanlaajuista kirkkoa (kirjonta, värit?)
3. Muita näkökulmia
Suositaan, mikäli mahdollista, lähialueen osaajia –
ympäristönäkökulma
Työryhmä ehdottaa, että kirkkotekstiilien suunnittelu annetaan taiteilija
Annukka Laineelle. Kirkkoon on hankittu taitelija Laineen triptyykki Kohtalokas
valinta sekä alttarikrusifiksit ”Herra elää” sekä erityisesti paastonaikana
käytettävä ”Jumala on rakkaus”. Kirkkotekstiilit tekisivät tästä kokonaisuuden.
Laine on erityisen paneutunut värimaailmaan ja jakamattoman kirkon ajan
kirkkotaiteeseen. Kirkkosali saa värinsä juuri tekstiileistä.
Käytännön toteutusta varten täytyy löytää sopivat tekijät. Kustannusarvio
voidaan laatia vasta, kun tiedetään suunnittelukustannukset, materiaalit ja
toteutusvaihtoehdot.
Seurakunnan taidetoimikunta kokoontuu käsittelemään asiaa ke 25.11.
Tekstiilit rahoitetaan kiinteistötoimen budjetista. Alueneuvosto esitti vuoden
2016 talousarvioon suunnittelurahaa projektin toteutusta varten.
Esitys

Alueneuvosto evästää työryhmää ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Alueneuvosto toivoo, että taidehankinnassa huomioidaan myös
kirkkotekstiilien asianmukaiset säilyttimet.

85 §
60-vuotiaan Keltinmäen seurakuntakuoron muistaminen
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Keltinmäen seurakuntakuoro juhlii 60-vuotista toimintaansa konsertilla 15.11.
Kuoro on olennainen osa alueseurakuntamme rikasta
jumalanpalveluselämää. Se on mukana messussa noin kerran kuussa sekä
Keltinmäessä että Kortepohjassa.
Alueneuvosto voisi muistaa kuoroa hyvästä ja tuloksellisesta työstä
myöntämällä kuorolle 300 euroa käytettäväksi teatteri- tai konserttilippuihin
yhteistä virkistymistä varten. (Alueneuvoston vararahasto - Muut palvellut
447000/1032050000).
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Esitys

Alueneuvosto myöntää Keltinmäen kuorolle 300 euroa teatteri- tai
konserttilippuja varten.

Päätös

Alueneuvosto myöntää Keltinmäen kuorolle 600 euroa virkistykseen.

86 §
Ilmoitusasiat
1. Partiolaisten matkaraportti Japanin Jamboreelta, (liite)
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

87 §
Seuraava alueneuvoston kokous
Esitys

Seuraava alueneuvoston kokous on 17.12.2015, klo 16.30, Keltinmäen
kirkolla, Keltinmäentie 10.

Päätös

Päätös on esityksen mukainen.

88 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
89 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20
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Kuulutus

Jyväskylän seurakunnan Keltinmäen alueen alueneuvoston 12.11.2015
kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 16.11. - 30.11.2015 Jyväskylän
seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana.
Jyväskylässä 5.11.2015

EIVOR PITKÄNEN
aluekappalainen

