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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

22.04.2014 klo 16.30 –

PAIKKA

Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Saloheimo Olli
Tanskanen Jani
Hynninen Eeva
Hyytiälä Erkki
Yliniemi Anne
Majuri Jukka
Ruotonen Leena
Örnmark Maija (saap. 17:06, 17 § ->)
Mustonen Pekka

Henk.koht. varajäsen:
Nivala Sirkka
Raatikainen Anna-Liisa
Kelhälä Tero
Savolainen Erkki
Murisoja Hannu
Jokela Aino
Tuupainen Marko
Reuter Eeva-Liisa
aluekappalainen

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Valkonen Kari
Korhonen Tiina

kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja
sihteeri

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
-

Alkuhartaus

Aluekappalainen piti alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

11 §
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 16.04.2014.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

12 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Kuokkalan alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
16.04.2014
PÖYTÄKIRJA
22.04.2014

2 / 2014

3

13 §
Kokouksen sihteeri
Esitys

Kokouksen sihteerinä toimii Tiina Korhonen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan Kuokkalan kirkolla yleensä kokousviikon
perjantaina. Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (14/30 pv), tavallisesti
seuraavan viikon maanantaista lähtien. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokouskutsun /esityslistan lähettämisestä alkaen.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Hynninen ja Leena Ruotonen.

15 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 §
Alueneuvoston esitys aluekappalaisen ja alueneuvoston aseman vahvistamisesta alueseurakunnan tilojen käytön ohjaamisessa
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)

Kirkkoneuvosto on antanut selkeät ohjeet seurakunnan tilojen käytöstä.
Ohjeissa on määritelty kolme eri käyttötasoa. 1. Tilojen käyttö seurakunnan
omassa toiminnassa, jolla on aina etusija muuhun toimintaan nähden. 2. Yhteistoimintakäyttö eri toimijoiden kanssa vastavuoroisuuskäytännön mukaisesti. 3. Ulkopuolisten toimijoiden käyttö, jolloin peritään aina vuokra.
Kohdan kaksi vastavuoroisuusperiaatteen arvioiminen tuottaa ristiriitatilanteita, kun aluekappalainen on puoltanut vastavuoroisuuteen vedoten vuokravapautta, mutta kiinteistöpäällikkö ei ole sitä myöntänyt. Tällöin käsittely on johtanut raskaaseen ja hitaaseen hallinnolliseen menettelyyn, jossa tapahtunutta
on jouduttu arvioimaan uudelleen. Nykyinen käytäntö ei ole enää tästä ajasta, vaan näyttää seurakunnan elävälle elämälle vieraana ja kankeana byrokratiana.
Ristiriitatilanteet vältetään, kun aluekappalaiselle annetaan täydet valtuudet
alueseurakuntansa tilojen käytön ohjaamiseen yhdessä alueneuvoston kanssa. Alueneuvoston puheenjohtajalla/ alueneuvostolla voisi tässä olla aluekappalaisen päätösvaltaa tukeva rooli.
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Tämä asia nousi viimeksi esiin Kuokkalan alueseurakunnassa, kun Jyväskylän Talven ohjelmaan sisällytetty keskustelutilaisuus peruuntui. Kiinteistöpäällikkö Veikko Toivakka teki vastoin aluekappalaisen perustelua ja puoltoa
kielteisen päätöksen. Päätöksestä seurasi Jyväskylän seurakunnalle ja Kuokkalan alueseurakunnalle suuri vahinko, kun Jyväskylän Talven edustaja pahoitti mielensä niin suuresti, että ilmoitti katkaisevansa kaikki suhteet seurakuntaan päin ja tekevänsä blogeissaan ym. yhteyksissään kirkolle niin paljon
vahinkoa kuin vain on mahdollista. Kiinteistöpäällikön kielteinen päätös olisi
varmaankin ollut purettavissa kirkkoherran hallinnollisella päätöksellä jatkokäsittelyineen kirkkoneuvoston kokouksissa. Tämä mahdollisuus ei tullut kysymykseen, koska Talven edustaja katkaisi kaiken keskusteluyhteyden uhkaamalla seurakuntaa häirintäsyytteellä, jos häntä lähestytään asiassa millään
tavalla.
Aluekappalainen puolsi tilaisuuden järjestämistä kirkolle tärkeiden yhteiskuntasuhteiden hoitamisen näkökulmasta. Käytössä olevassa kaavakkeessa ei
ollut tilaa avata asian kaikkia yksityiskohtia. Perusteluna oli mm. se, että vastaava keskustelutilaisuus järjestettiin v. 2013 Kuokkalan kirkossa. Silloin keskustelun aiheena oli ”Hyvä elämä”. Keskustelijoina olivat kansanedustajat Eila
Tiainen ja Aila Paloniemi ja kunnallispoliitikko Jukka Ammondt. Ko. tilaisuudesta ei tehty vuokravapausanomusta, koska tilaisuus siirtyi aluekappalaisen
päätöksellä Kuokkalaan jonkin Huhtasuon kirkon ja Jyväskylän Talven välillä
tapahtuneen väärinkäsityksen vuoksi. Tilaisuuden juonsi tuolloin Kuokkalan
alueneuvoston jäsen Leena Ruotonen.
Tämän vuoden tilaisuudesta oli ennakkoon sovittu Jyväskylän Talven edustajan ja aluekappalaisen, alueneuvoston pj:n Olli Saloheimon ja alueneuvoston
jäsenen Jani Tanskasen kanssa. Jani Tanskanen myös lupautui juontamaan
tilaisuuden, jossa aiheena oli ”Nykyajan riivaajat” ja alustajina pastori Kai Sadinmaa ja Juhani Sarsila. Oletin näillä taustatiedoilla vuokravapauden olevan
itsestään selvyys – on seurakunnan erinomainen etu olla mukana yhteiskuntakeskustelussa ja vielä sellaisen tahon kanssa, johon kirkon suhteet ovat olleet historiallisesti sangen rasitetut. Edellä kuvattujen taustojen vuoksi on kyseenalaista, että seurakunnan kiinteistöpäällikkö arvioi mm. kirkkotilojen käyttöä. Kiinteistöhoidon näkökulma on aivan liian kapea, jos tilojen käytön arvioinnissa nousevat esiin mm. seurakunnallisen toiminnan sisältö, kirkkohistoria
ja nyky-yhteiskunnan tila.
Vuokravapauden puoltaminen edellyttää perusteluja. Perustelujen esittämiselle käytössä olevassa kaavakkeessa on tilaa 1 -2 lauseen verran. Niillä ei ole
mahdollista esittää kaikkia yksityiskohtia tai näkökulmia puollon perusteeksi.
Ja vaikka olisikin, ovat ne sen kaltaisia, etteivät ne välttämättä aukea ulkopuoliselle arvioinnille. Perustelut sisältävät tietoa, joka aukeaa vain alueseurakunnan toiminnasta ja sen eri yhteyksistä käsin.

’

Esitys

Alueneuvosto esittää Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvostolle, että aluekappalaisten oikeuksia päättää seurakunnallisten tilojen käytöstä vahvistetaan
myöntämällä heille täydet valtuudet tilojen käytön suhteen. Alueneuvoston
puheenjohtajan ja alueneuvoston tulee valvoa, että tilojen käyttö tapahtuu
kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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17 §
Polttolinja 29 ja 37 tilanne v. 2014
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)

Alueneuvosto esitti v. 2013 keväällä, että Polttolinja 37 ja 29 nuoriso- ja lapsityötilat remontoidaan vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.
Alueneuvosto totesi tekemänsä tilakatselmuksen jälkeen, että tilat ovat jääneet päivitystä vaille. Tämä päivitys tuli ajankohtaiseksi kun diakoniatyö ja osa
lapsi– ja perhetyöstä siirtyi Kuokkalan v. 2010 valmistuneelle kirkolle. Alueneuvosto esitti korjauksen ajankohdaksi kesää 2014.
Tilat ovat vain huonontuneet vuoden aikana ja ovat lähellä käyttökelvottomuutta kuumuuden, epäkäytännöllisyyden ja rikkinäisten ovien ja nurkkien takia. Tavoitteena on myös Kuokkalan Vetehisten partiotilan siirtäminen nykyisistä vuokratiloista Polttolinja 37:ään, mikä siirto toisi myös säästöä.
Kuokkalan alueneuvosto ei saanut minkäänlaista vastausta esityksestään.
Tässä on kyse huonosta hallintokulttuurista, joka heittää varjon alueneuvostotyöskentelyn päälle. Minkä viestin seurakunta lähettää tällä menettelytavalla
tuleville vaalien jälkeen työskentelynsä aloittaville luottamushenkilöille.
Vaikka Kuokkalan alueseurakunta on saanut uuden kirkon, ei se saa olla syy
muiden seurakunnallisten ja toiminnan kannalta välttämättömien toimitilojen
korjauksen laiminlyömiseen. Kuokkalassa ei ole tällä hetkellä liikaa toimitilaa.
Esitys

Alueneuvosto pyytää kiinteistötoimen johtokunnalta selvitystä siitä, mikä esti
nostamasta Polttolinja 29 ja 37 tiloja v. 2014 korjaus- ja investointiohjelmaan.
Samalla alueneuvosto esittää ko. tilojen korjaamisen sisällyttämistä v. 2015
talousarvioon.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 §
Talousarvion toteutuminen
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)

Alueneuvoston tehtävänä on seurata alueseurakunnan talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista. Aluekappalainen esittelee alueseurakunnan
- talousarvion tämänhetkisen tilanteen (LIITE 1)
- talousarvion toteutumisen vuodelta 2013 (LIITE 2).
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Alueneuvosto kiittää työntekijöitä hyvästä taloudenpidosta
mutta kehottaa välttämään liikaa varovaisuutta. Alueneuvosto toivoo kuulevansa työntekijöiden tuntemuksia säästöpaineiden alla. Säästöt eivät saa vaikuttaa toimintaan ratkaisevan heikentävästi.

19 §
Vapaat kolehtikohteet 1.5. – 31.12.2014
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)

Alueneuvoston tehtäviin kuuluu ns. vapaiden kolehtien kohdentaminen Kuokkalan alueseurakunnassa.
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Esitys

Alueneuvosto hyväksyy touko – joulukuun 2014 kolehtisuunnitelman liitteen
mukaisesti (LIITE 3).

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Seuraavan kerran kolehtikohteista päätettäessä alueneuvosto osallistuu kolehtikohteiden valintaan.

20 §
Alueneuvoston seuraava kokous
Esitys

10.6.2014 klo 16.30.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 §
Ilmoitusasiat
1. Asuntomessut Jyväskylässä 11.7.-10.8.2014; Kuokkalan alueseurakunnan osuutena on ensisijaisesti pitää Kuokkalan kirkkoa avoinna vierailijoita varten joka päivä klo 10-18. Musiikkihetkiä torstai-iltaisin, vapaaehtoiset
oppaat ryhmiä varten ma-ti-iltaisin. Päivystäjiä kirkolle tarvitaan, ilmoittautua voi Kati Reukaufille tai kokouksessa kiertävään listaan.
2. Seurakuntavaalit 9.11.2014, ennakkoäänestys 27.-31.10. Ehdokasasettelu meneillään, 15.9. saakka.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

22 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

23 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.46.
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Käsitellyt asiat
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Pöytäkirjan
tarkastus

Kuokkalan kirkolla

22.04.2014

Eeva Hynninen

Leena Ruotonen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

28.4.-12.5.2014
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
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Allekirjoitukset
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