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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

ke 03.06.2015 klo 16.00. Kahvitarjoilu klo 15.30 alkaen Taukotilassa.

PAIKKA

Kerhohuone, Cygnaeuksenkatu 8, Jyväskylä

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Wilhelms Pipsa
Räty Eero
Alander Anna
Hauru Liina
Junttila Pirjo-Liisa
Kakkuri Antti
Lampinen Erkki
Lappalainen Juha

Henk.koht. varajäsen:
(Ylimaunu Veera)
(Tolonen Marko)
(Ruokonen Anna)
(Koskinen Sari)
(Puhakka Ilkka)
(Mikkola Arto)
(Luhtaniemi Maria)
(Juusela Jukka)

Seppo Wuolio

aluekappalainen

Sihteeri

Pirtala Tuija

kappalainen

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Jegoroff Mikko

kirkkoherra
KN:n edustaja

Alkuhartaus

Seppo Wuolio piti, laulettiin suvivirrestä 571:1-3.

Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtajana toiminut alueneuvoston varapuheenjohtaja Eero
Räty avasi kokouksen klo 16.10.

54 §
Sihteerin valinta

Alueneuvoston sihteerin tehtävät on sisällytetty kappalainen Tuija Pirtalan
tehtäväkuvaan.

Esitys

Alueneuvosto valitsee kokouksen sihteeriksi kappalaisen Tuija Pirtalan.

Päätös

Sihteeriksi valittiin esityksen mukaisesti Tuija Pirtala.

55 §
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 28.05.2015.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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56 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

57 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Alueseurakunnan johtosäännön 7 §:n 2 mom. mukaan ”pöytäkirjan tarkastaa
kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää,
alueneuvosto kokouksessaan.” Vakiintuneena käytäntönä on ollut ensin
mainittu vaihtoehto.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Lappalainen ja Anna Ruokonen.

58 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

59 §
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 (liitteet 1, 2 ja 3)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 22.4.2015 kokoseurakunnalliselle toiminnalle ja
alueseurakunnille talousarvion valmistelun nettomenoraamit sekä antoi muita yleisohjeita
toimintasuunnitelman laatimista varten.
Alueseurakuntien, kokoseurakunnallisten tehtäväalueiden ja yhteisen toiminnan
budjettiraamien jakoon sovelletaan vuonna 2009 hyväksyttyjä jakoperusteita.
Alueseurakuntien toimintaraamien keskinäiseen jakautumiseen vaikuttavat laskentatekijät
ovat: tasasuuruinen perusosa (20 %), alueseurakunnan jäsenmäärän ja
asukasmäärän keskiarvosta saatu väkiluvun viitearvo (35 %), alueseurakuntaan sijoitettu
toiminnallinen henkilöstö (40 %) ja säännölliset viikoittaiset jumalanpalveluspaikat (5 %).
Vuoden 2016 budjettien nettomenoraamit:
 Huhtasuo
109.273 €
 Keltinmäki
144.042 €
 Keskusta
168.010 €
 Korpilahti
62.636 €
 Kuokkala
118.339 €
 Palokka
117.722 €
 Säynätsalo
84.495 €
 Tikkakoski
79.743 €
 Vaajakoski
113.388 €
 Seurakuntien yhteistyö / 97: Tehtäväalueiden erillisbudjetit 2015 +/- 0 %
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Kokoseurakunnalliset tehtäväalueet / 98: 2015 +/- 0 % = 491.055 €
Yhteiset työmuodot / 99: 2015 +/- 0 % = 1.385.662 €

Toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen vuosille 2016 - 2018 sekä talousarvion 2016
laatiminen on toteutettu kirkkovaltuuston hyväksymän strategian suuntaviivojen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto hyväksyi marraskuussa 2011 uudistetun strategian "Rohkeasti hengellinen,
reilusti välittävä", joka ulottuu vuoteen 2020 asti.
Toiminnan painopisteitä on kuluvan kevään aikana käsitelty johtavien viranhaltijoiden
tapaamisissa ja muussa yhteydenpidossa sekä lyhyesti myös luottamushenkilöiden
koulutusillassa 19.3.2015. Koko seurakunnan yhteisiksi painopisteiksi vuodelle 2016 on
näiden keskustelujen nojalla nostettu kolme teemaa:
-

Seurakuntalaisuuden tukeminen
Työyhteisön hyvinvointi
Vuoden 2017 reformaation 500-vuotismerkkivuoteen ja Suomen
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoteen valmistautuminen

Keskustan alueseurakunnassa työyhteisö on jo ennen yhteisten painopisteiden asettamista
yhdessä alueneuvoston kanssa (kokouksessa 25.3.2015) päättänyt, että
toimintasuunnitelmien laatimisessa otetaan huomioon seuraavat asiat:
-

Verkostoyhteistyön kartoittaminen ja kehittäminen
Seurakuntalaisuuden vahvistaminen
Seurakuntatyön toimintaedellytysten turvaaminen

Edellisten vuosien tapaan tavoiteasettelussa on määritelty alueseurakunnan toiminnalle
neljä tavoitetta yllämainittujen ja strategian muiden suuntaviivojen pohjalta. Samoin on
määritelty keinot tavoitteeseen pääsemiseksi sekä arviointitavat ja mittarit, joilla tavoitteen
tuloksellisuutta tullaan arvioimaan.
Edellä mainitut tavoitteet ja painopisteet huomioon ottaen alueseurakunnan työyhteisö on
laatinut työalakohtaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat (liitteet 1 ja 2). Tämän lisäksi
aluekappalainen on koostanut niistä ohjeen mukaisen yhteenvedon (liite 3), jonka
alueneuvosto hyväksyttyään lähettää kirkkoneuvoston ja –valtuuston hyväksyttäväksi.
Esitys

Alueneuvosto
1) hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2016-2018, ja
2) lähettää alueseurakunnan yhteisen toiminta- ja taloussuunnitelman (liite 3)
edelleen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Alueneuvosto
1) hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2016-2018, ja
2) lähetti alueseurakunnan yhteisen toiminta- ja taloussuunnitelman (liite 3)
edelleen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Liitteen 3 viimeiseen asiaan ”Yleiset tavoitteet vuosille 2017-2018”
alueneuvosto lisäsi kohtaan 2) sulkuihin myös Lutakon ja Kankaan
alueen.
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60 §
Talouden toteutuma tammi-huhtikuulta 2015 (liite 4)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 5215 415)
Kirkkoneuvoston kokouksessa 29.1.2014 hyväksytyn 9 §:n mukaisesti talousarvion
toteutumisvertailut esitetään neljännesvuosittain alueseurakuntien osalta alueneuvostoille.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee toteutumisvertailut tiedoksi.

Päätös

Alueneuvosto merkitsi toteutumisvertailut tiedoksi.

61 §
Ympäristötyöryhmän täydentäminen
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Kirkkoneuvosto on käsitellyt ympäristötyötä ja perustanut sitä koordinoivan työryhmän
kokouksessaan 18.2.2015. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti myös Keskustan
alueseurakunta on nimennyt kaudelle 2015-2018 oman ympäristötyöryhmän, jonka
tehtävänä on olla aloitteellinen ja edistää seurakunnan ympäristöohjelman mukaisten
toimien käytäntöön panoa.
Alueneuvosto nimesi kokouksessaan 25.3.2015 työryhmään alueneuvostosta Seppo
Wuolion ja Arto Mikkolan sekä täydensi työryhmän kokoonpanoa 15.4.2015 Jaro Karkisella
(seurakuntalainen), Pirjo-Riitta Aarnimetsä-Laitisella sekä Johanna Kontisella (työyhteisön
edustajia). Tällä kokoonpanolla ympäristötyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran
25.5.2015. Työryhmä valitsi Jaro Karkisen puheenjohtajaksi vuosiksi 2015-2016 ja
sihteeriksi Seppo Wuolion. Seuraava työryhmän kokous on 3.9.2015.
Alueneuvoston päätöksen mukaisesti ympäristötyöryhmää voidaan harkinnan mukaan
täydentää. Alueneuvoston edelliseen kokoukseen mennessä yhtä jäseneksi esitettyä
seurakuntalaista, Maija Örnmarkia, ei ollut tavoitettu eikä saatu suostumusta, mutta sen
jälkeen Örnmark on ilmoittanut olevansa käytettävissä. Näin ollen hänen nimeämistään
työryhmän jäseneksi esitetään tässä kokouksessa.
Esitys

Alueneuvosto täydentää alueseurakunnan ympäristötyöryhmää nimeämällä
sen jäseneksi Maija Örnmarkin.

Päätös

Alueneuvosto nimesi ympäristötyöryhmän jäseneksi esityksen mukaan Maija
Ömmarkin.

62 §
Muut esille tulevat asiat
Esitys

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Alueneuvosto päätti, että alueneuvoston esityslistat lähetetään jatkossa
jäsenille ja varajäsenille vain sähköisinä.
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63 §
Alueneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2015
Esitys

Alueneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2015 on seuraava:
ke 26.8.
ke 30.9.
ke 4.11.
ke 9.12.
Kokoukset alkavat klo 16, paikka pääsääntöisesti alueseurakunnan toimistolla
Cygnaeuksenkatu 8 (ilmoitetaan tarkemmin kokouskutsussa).

Päätös

Alueneuvoston kokoukset pidetään syyskaudella esityksen mukaisesti.

64 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/ valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

65 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.06. Veisattiin suvivirrestä 571:4-6.
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EERO RÄTY
puheenjohtaja

TUIJA PIRTALA
sihteeri

Käsitellyt asiat

54 - 65 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Kirkkoherranvirastossa

05.06.2015

JUHA LAPPALAINEN

ANNA RUOKONEN

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

06.06.-19.06.2015
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

28.05.2015

Todistaa

TIINA AVELA
ilmoitustaulun hoitaja

Allekirjoitukset
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