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KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

30 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Alueseurakunnan johtosäännön 4 §:n 2 mom. mukaan kutsu
alueneuvoston kokoukseen lähetetään jäsenille viimeistään viisi päivää
ennen kokousta ja kutsuun liitetään luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 21.5.2015.
KL 76:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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31 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän
kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Lisättiin 43 § Kirkon katon saneeraus. Seuraavat pykälät siirtyivät
yhdellä eteenpäin.

32 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa. Jäsenluettelon mukaan vuorossa ovat Tapani Nyberg ja
Arja Sahlberg.
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Valittiin Tapani Nyberg ja Arja Sahlberg.

33 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys:

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös:

Myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

34 §
Alueneuvoston perehdyttämiseen liittyvä katsaus Jyväskylän seurakunnan arvioinnin johtokunnan
toimenkuvasta.
(Marjut Haapakangas, 050 557 9001)

Uuden alueneuvoston perehdyttämiseen liittyen otetaan vuoden 2015
kokouksissa esille osa-alueita työaloittain tai teemoittain.
Esitys:

Alueneuvosto tutustuu Jyväskylän seurakunnan arvioinnin johtokunnan
toimenkuvaan aluekappalaisen alustuksen perusteella ja käy
keskustelun aiheesta.

Päätös:

Alueneuvosto tutustui johtokunnan työhön ja asiasta keskusteltiin.

35 §
Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2016
(Marjut Haapakangas, 050 557 9001)
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 22.4.2015 kokoseurakunnalliselle

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Korpilahden alueseurakunta

ALUENEUVOSTO

Sivu 4 / 10
3/2015
ESITYSLISTA
21.5.2015
PÖYTÄKIRJA

28.5.2015
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 laskenta-tekijät ovat: tasasuuruinen perusosa
(20 %), alueseurakunnan jäsenmäärän ja asukasmäärän keskiarvosta
saatu väkiluvun viitearvo (35 %), alueseurakuntaan sijoitettu
toiminnallinen henkilöstö (40 %) ja säännölliset viikoittaiset jumalanpalveluspaikat (5 %). Korpilahden alueseurakunnan budjetin
nettomenoraami vuodelle 2016 on 62.636 €.

Talousarvion ja toimintasuunnitelmien laatimisesta annetuissa ohjeissa
sanotaan:
”Toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen vuosille 2016 - 2018 sekä
talousarvion 2016 laatiminen tulee toteuttaa kirkkovaltuuston
hyväksymän strategian suuntaviivojen mukaisesti. Kirkkovaltuusto
hyväksyi marraskuussa 2011 uudistetun strategian "Rohkeasti
hengellinen, reilusti välittävä", joka ulottuu vuoteen 2020 asti.
Toiminnan painopisteitä on käsitelty johtavien viranhaltijoiden
tapaamisissa ja muussa yhteydenpidossa sekä lyhyesti myös
luottamushenkilöiden koulutusillassa 19.3.2015. Yhteisiksi
painopisteiksi vuodelle 2016 on näiden keskustelujen nojalla nostettu
kolme teemaa:
- Seurakuntalaisuuden tukeminen
- Työyhteisön hyvinvointi
- Vuoden 2017 reformaation 500-vuotisjuhlavuoteen ja
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoteen
valmistautuminen”
Korpilahden alueseurakunnan painopisteiksi vuodelle 2016 ovat
ohjeistuksen mukaan muotoutuneet:
- Seurakuntalaisuuden ja kristittynä kasvamisen tukeminen:
kehitämme osallistamisen ja osallistumisen muotoja
- Jumalanpalvelukset: kehitämme jumalanpalvelus- ja
seurakuntaelämää yhteisöllisemmäksi
- Työyhteisön hyvinvointi: työstämme yhdessä työyhteisömme
pelisäännöt

Yleiset tavoitteet 2016-18: Ylläolevia tavoitteita syvennetään ja
laajennetaan, sillä muutokset tapahtuvat maltillisesti. Vuoden 2016
aikana suunnitellaan ja ideoidaan vuoden 2017 juhlavuotta. Lisäksi
alueseurakunnassa huomioidaan ympäristötyön näkökulma kaikessa
toiminnassa sekä kannustetaan seurakuntalaisia alueseurakuntamme
ympäristötyöryhmän ideoimiin ja esille nostamiin luomakuntaa
varjeleviin toimiin.
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Alueseurakunnan johtosääntö 8 § kohta 2 määrää alueneuvoston
tehtäväksi ”käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvostolle esitettäväksi
alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma.” (Liite 1).
Esitys:

Käsitellään ja hyväksytään Korpilahden alueseurakunnan toimintaja taloussuunnitelma vuodelle 2016 kirkkoneuvostolle esitettäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin vuoden Korpilahden alueseurakunnan toimintaja taloussuunnitelma vuodelle 2016 kirkkoneuvostolle esitettäväksi.

36 §
Talousarvion toteuman seuranta
(Marjut Haapakangas, 050 557 9001)
Alueseurakunnan johtosäännön 8 §:n kohta 3 määrää alueneuvoston
tehtäväksi valvoa alueseurakunnan talous- ja toimintasuunnitelman
toteutumista. (Liite 2).

Esitys:

Esitellään kokoukselle talousarvion toteuma ja merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

37 §
Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2015
(Marjut Haapakangas, 050 557 9001)
Alueseurakunnan johtosäännön 9 § kohta 3:n mukaan alueneuvosto
hyväksyy alueseurakunnan kolehtisuunnitelman. (Liite 3).
Esitys:

Hyväksytään kolehtisuunnitelma kesä-joulukuulle 2015.

Päätös:

Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma kesä-joulukuulle 2015.

38 §
Kanttori Tiina Laihon sijoittuminen Korpilahden alueseurakuntaan
(Marjut Haapakangas, 050 557 9001)
Alueneuvosto 8.4.2015 § 23
”Kirkkoherran päätöksellä kanttori Tiina Laihon virkapaikka ajalle 8.130.6.2015 on siirretty Säynätsalosta Korpilahdelle. Tiina Laiho ja
vastuukanttori Jukka Hassinen ovat toimineet asiassa aloitteen tekijänä.
Tehtävän vaativuudessa ei ole tapahtunut muutoksia ja palkkaus on
pysynyt samana. Kanttori Tiina Laiho on esittänyt pyynnön, että hänen
pysyvä virkapaikkansa olisi Korpilahti.
Tiina Laihon sijoittuminen Korpilahdelle on arvioitava. On syytä
muodostaa haastattelutyöryhmä, jonka kokoonpano on: vastuukanttori
Jukka Hassinen, aluekappalainen Marjut Haapakangas sekä yksi
alueneuvoston jäsen. Alueneuvosto käy lähetekeskustelun asiasta ja
nimeää jäsenen työryhmään.
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Alueneuvosto kävi lähetekeskustelun ja haastattelutyöryhmään valittiin
alueneuvoston puheenjohtaja Pirkko Weijo.”
Vaikkakaan kyseessä ei ole varsinaisesti virkaan hakemisen prosessi,
vaan virkapaikan vaihtamiseen liittyvä arvioiva tilanne,
haastattelutyöryhmä kiinnitti huomiota seuraaviin seikkoihin:
Korpilahden alueseurakunnassa on yksi kanttorin virka. Kirkkomusiikin
keskeisiin osa-alueisiin kuuluu mm. vastuunkantaminen
alueseurakunnan jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien musiikista,
seurakuntalaulun johtaminen sekä säestäminen, kirkolliset toimitukset,
konserttien järjestäminen, soitinten hankinta sekä huolto, kuorojen
johtaminen (tällä hetkellä kirkkokuoro- sekä projektikuorotoimintaa),
osallistuminen bänditoiminnan ohjaamiseen.
Korpilahden alueseurakunnassa kanttorin työtehtäviin kuuluu myös
osallistuminen laitoshartauksien sekä koulujen päivänavauksien
vastuisiin. Tehtävänkuvan laaja-alaisuudessa arvostetaankin
seuraavien osa-alueiden hallintaa: kykyä toimia itsenäisesti alueen
ainoana kanttorina, kykyä vastata alueen monimuotoisesta
musiikkityöstä sekä pedagogisesta osaamisesta (esim. rippikoulutyö).
Kanttorin työn kannalta ovat tärkeitä myös erilaiset hallinnolliset taidot
(erityisesti toiminta- ja taloussuunnittelu, yms.), ATK-taidot sekä valmius
oppia käyttämään seurakunnassa käytettäviä ohjelmia (kuten Katrina,
Prime, sähköiset laskut yms.), yhteistyötaidot alueseurakunnan muiden
työalojen sekä seurakunnan muiden toimijoiden kanssa,
verkostoitumistaidot alueen musiikkielämään sekä vuorovaikutustaidot.
Työryhmä haastatteli kanttori Tiina Laihoa 12.5.2015.
Haastattelutyöryhmän lausunnossa (liite 4) esitetään että kanttori Tiina
Laihon virkapaikaksi nimetään Korpilahden alueseurakunta.
Lausunnossa on esitetty perustelut valinnalle. Lausunto sisältää
henkilöarviointia ja on siltä osin salassapidettävä (Laki viranomaisten
toiminnan julkisuudesta, 6 luku24 § kohta 29).

Esitys:

Alueneuvosto päättää esittää kirkkoneuvostolle, että Kanttori Tiina
Laihon virkapaikka siirretään Säynätsalon alueseurakunnasta
Korpilahden alueseurakuntaan.

Päätös:

Alueneuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että kanttori Tiina Laihon
virkapaikka siirretään Korpilahden alueseurakuntaan sillä edellytyksellä,
että ”kanttoripalvelut” turvataan alueseurakunnan kanttorin viran
sisällyttämissä tehtävissä. Esitämme, että Jyväskylän seurakunta ryhtyy
tarvittaviin toimenpiteisiin terveellisten toimitilojen saamiseksi.

39 §
Seurakunnan saama testamentti
(Marjut Haapakangas, 050 557 9001)
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Alueneuvosto 11.12.2014/49§
”Korpilahtelainen Viljo Kaarlo Kallio on testamentannut omaisuutensa
Korpilahden seurakunnalle. Koska Korpilahden seurakuntaa ei enää
ole, testamentin saaja on Jyväskylän seurakunta. On arvioitu, että
testamentin laatijan tahto toteutuisi parhaiten, jos testamentin
varallisuus voisi kohdentua Korpilahden alueseurakunnan toimintaan.
Kirkkoneuvosto on päättänyt asiasta 17.9.2014 (149§). Testamentin
varojen määrä on noin 16.000,00 (kuusitoistatuhatta) euroa.
Alueneuvosto keskusteli kokouksessaan 11.12.2014 testamentista ja
päätti siihen liittyvän varallisuuden käytöstä esimerkiksi kirkollisiin
tekstiileihin seurakuntatalolle ja lasten kirkkorakennukseen.
Valmistellaan asiaa eteenpäin.”
Alueneuvosto 8.4.2015 § 25
”Asian valmistelussa on tullut esille, että testamenttirahat ovat erityisesti
kohdennetut seurakunnan toimintaan, ei niinkään hankintoihin.
Aluekappalainen esittelee kokouksessa testamenttivarojen tarkennetun
käyttösuunnitelman. Alueneuvosto päättää varojen käytöstä
suunnitelman mukaan.
Varojen tarkempi käyttösuunnitelma esiteltiin, josta partiolaisten
leiriavustusosuutta 10 eurosta nostettiin 20 euroon/hlö.
Budjettisuunnitelman alueneuvosto pyysi seuraavaan kokoukseen.
Käyttösuunnitelma lisättiin päätöksen liitteeksi.”
Aluekappalainen on laatinut testamenttivaroista tarkennetun
budjettisuunnitelman (liite 5), joka esitellään kokouksessa.
Esitys:

Alueneuvosto hyväksyy testamenttivarojen käyttöön liittyvän lopullisen
suunnitelman esitettäväksi kirkkoneuvostolle.

Päätös:

Alueneuvosto hyväksyi suunnitelman kirkkoneuvostolle esitettäväksi.

40 §
Korpilahden alueseurakunnan nimikkosopimusasiat
(Marjut Haapakangas 050 5579001)
Jyväskylän seurakunnalla on ollut nimikkosopimus Kansanlähetyksen
kanssa Seija Järvenpään tukemiseksi Keski-Aasiassa vuosiksi 20132016. Seija Järvenpää surmattiin kesällä 2014 Keski-Aasiassa.
Yhteisestä sopimuksesta Seija Järvenpään muistoa kunnioittain on
Seija Järvenpään nimikkosopimuksen summalla tuettu Keski-Aasian
työtä Kansanlähetyksen kautta. Nimikkosopimus on kuulunut
Korpilahden alueseurakunnan vastuulle.
Korpilahden alueseurakunnan nimikkosopimusasioista pidettiin
neuvottelu 2.3.2015. Neuvottelussa mukana olivat
aluekappalainen/lähetystyöstä vastaava pappi Marjut Haapakangas,
lähetystyön vastuutyöntekijä Tuula Liukko, vt. lähetyskasvatussihteeri
Säde Pirttimäki ja työalasihteeri Ulla Klemettinen.
Yhteisessä neuvottelussa todettiin, että Korpilahden alueseurakunnalle

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Korpilahden alueseurakunta

Sivu 8 / 10
3/2015
ESITYSLISTA
21.5.2015
PÖYTÄKIRJA

28.5.2015

ALUENEUVOSTO

riittää kaksi voimassa olevaa nimikkosopimusta ja niiden työn esillä
pitäminen.
Korpilahden alueseurakunnan vastuulla ovat:
1 ) Nimikkolähetti Marja Alastalo, työalueena Botswana, Suomen
Lähetysseura. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
2 ) Nimikkokohde Kenian työalueella tehtävä orpolapsityö, Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys. Sopimus on solmittu vuosiksi 20132016.

Esitys:

Alueneuvosto esittää, että Jyväskylän seurakunta lopettaa
nimikkosopimuksen Suomen Kansanlähetyksen kanssa Seija
Järvenpään työn tukemiseksi nimikkolähetin menehdyttyä ja tilalle ei
solmita uutta nimikkosopimusta.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

41 §
Korpilahden alueneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2015
(Marjut Haapakangas 050 5579001)
Esitys:

Sovitaan alueneuvoston kokouspäivät syyskaudelle 2015. Päivämääriksi
ja ehdotetaan: to 8.10, to 12.11, to 10.12.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti. Kokoukset aloitetaan kello 16.45.

42 §
Ilmoitusasiat
-

43 §
Kirkon katon saneeraus
Korpilahden alueseurakunta on huolissaan Korpilahden kirkon
vesikaton- ja yläpohjan rakennevaurioista, jotka ovat jo pitkään
vaivanneet kattoa ja entisestään pahentuneet. Isommalla sateella vettä
valuu jo seinää pitkin kirkon sisällekin. Kiinteistötoimi on ansiokkaasti
selvittänyt tilannetta ja todennut syksyllä 2014, että suoritetuissa
rakennetutkimuksissa todettiin kohteessa vakavia rakennevaurioita ja
vauriot on pakko korjata.
Hankkeelle ei kuitenkaan ole laskettu vielä kustannusarviota ja päätetty
toteutusaikaa.
Alueseurakunnan alueneuvoston jäseniltä kysellään jatkuvasti
korjauksen aikataulua, mutta olemme siltä osin tietämättömiä. Tulossa
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on suuret juhlat mm. Martti Lutherin 500-vuotisjuhlat, Suomen 100vuotis itsenäisyysjuhlat ja seurakunnan vanhimman kirkon 190vuotisjuhlat vuonna 2017. Varmasti tällainen iso kirkko olisi merkittävä
tilaisuuksien järjestyspaikka. Ikävä olisi, jos kirkko juuri tänä vuonna olisi
rakennuspeitteiden alla piilossa.
Toivoisimme, että kiinteistötoimi esittelee kirkon katon saneerauksen
kirkkovaltuustolle kiireellisenä työnä ja saisimme ajankohtaista tietoa
aikatauluista ja aiotuista toimenpiteistä.
Korjaamattomana katto voi olla todella vaarallinen, jos tarkkaa hirsien
pehmenemisen etenemistä ei tiedetä. Tulevana kesänäkin on tulossa
isoja konsertteja (mm. Jyväskylän kesän avajaiskonsertti 7.7.) ja
tapahtumia kirkkoon. Esiintyjät ovat juuri vaurioituneen kattoholvin
alueella!
Tervetuloa kokoontumaan Korpilahden kirkonmäelle.
Korpilahden alueneuvosto

Esitys:

Keskustellaan kirkon katon saneeraustilanteesta ja esitetään
julkilausuma kirkkoneuvostolle ja kiinteistötoimelle. Järjestetään
tapaaminen alueneuvoston ja Veikko Toivakan kanssa asian tiimoilta
kesäkuussa.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

44 §
Muut mahdolliset esille tulevat asiat

45 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
46 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:54.
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Allekirjoitukset
Pirkko Weijo
puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

30-46 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Korpilahti

Antti Koivisto
sihteeri

28.5.2015

Allekirjoitukset
Tapani Nyberg

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa 8.-22.6.2015
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 21.5.2015

Todistaa
ILMOITUSTAULUN HOITAJA

Arja Sahlberg

