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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

10.06.2014 klo 16.30 – 17.40

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
Mustonen Pekka

Henk.koht. varajäsen:

Viitala Arto
Valkonen Kari
Korhonen Minna

kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja
sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeus

Saapui klo 17, § 30 aikana
aluekappalainen

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
-

Alkuhartaus

Aluekappalainen Pekka Mustonen piti alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.38

24 §
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 05.06.2014.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
25 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi. Ilmoitusasioissa Pekka Mustonen kertoo Flyygelirahaston tilanteesta.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Kuokkalan alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
05.06.2014
PÖYTÄKIRJA
10.06.2014

3 / 2014

3

26 §
Kokouksen sihteeri
Esitys

Kokouksen sihteerinä toimii Minna Korhonen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

27 §
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 Anne Yliniemi ja Jukka Majuri.

28 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

29 §
Lapsityön ja nuorisotyön yhteinen työkokeilu syys – joulukuu 2014
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)

Henkilöstöön kohdistuvat säästötoimenpiteet osuvat tässä vaiheessa ensisijaisesti lapsityöhön. V. 2015 on tulossa 0,5 henkilötyövuoden vähennys pappistyövoimaan ja kanttorityövoiman tarkastelu on alkamassa. Tämän vuoden
loppuun mennessä lapsityön tiimi on pienentymässä 7:stä 4:ään. Tämä on
johtunut lastenohjaajien eläköitymisistä.
Alueseurakunnan työyhteisössä on käyty jo pitkään keskustelua työalojen välisten rajojen madaltamisesta. Se tarkoittaa tässä yhteydessä yhteistyön lisäämistä työalojen välillä ja työntekijöiden tehtäväkuvien laajentamista. Tämä on
ollut mahdollista siksi, että kaikki työntekijät ovat osallistuneet yhdessä messun toimittamiseen.
Nykyinen työalapohjainen seurakuntatyö voi muuttua tulevaisuudessa työtavaksi, joka perustuu kokonaisvaltaisempaan näkemykseen seurakuntatyöstä,
nykyihmisestä ja yhteiskunnasta. Kirkko on jäljentänyt työalapohjaisen mallin
kunnalta ja muilta maallisilta toimijoilta. Ihmisen pilkkominen työmuodoittain
osiinsa iän, sosiaalisen aseman, sukupuolen tai jonkin ominaisuuden pohjalta
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voidaan silloin nähdä monien ratkaisemattomilta näyttävien ongelmien lähteeksi. Tulevaisuudessa kirkko tarvitsee kokonaisnäkemyksen kristinuskosta
ja yhteiskunnasta, jonka näkemyksen varassa seurakuntatyön tavoitetta ja
työntekijöiden määrää ja laatua arvioidaan. Moniammatillisen ja työmuotopohjaisen seurakuntatyön aika on menossa ohi.
Syksyn 2014 aikana on tarkoitus kokeilla lapsi- ja nuorisotyön yhteistyötä niin,
että nuorisotyönohjaaja Marjo Nieminen aloittaa perhekerhon ja ekavauvaryhmän ohjaamisen Kuokkalan kirkolla yhtenä päivänä viikossa. Nuorisotyönohjaaja Ulla-Maija Grönholm toimii varahenkilönä. Tällä mallilla pyritään tukemaan alueseurakunnan lapsityötä. Samalla nuorisotyöntekijät pääsevät tekemään työtä vanhempien ja lasten parissa. Tällä tavalla heidän työnsä monipuolistuu.
Alueseurakunnan lapsityö on saamassa 0,5 htv vahvistuksen, kun YSP:n alainen lastenohjaaja aloittaa Kuokkalassa. Tämä vahvistus oli suunniteltu toteutuvaksi vuoden 2015 aikana. Jos kolmas Kuokkalan lapsityöhön kohdistuva
eläköityminen toteutuukin jo vuoden 2014 aikana, on YSP:n kanssa aloitettava neuvottelu tämän virkajärjestelyn aikaistamisesta. Nyt suunnitteilla oleva
yhteistyömalli tarjoaa mahdollisuuden kokeilla alueseurakunnan ja YSP:n yhteistyön kehittämistä alueseurakunnissa, onhan YSP:n ensimmäinen sanaosa
nimenomaan ”yhteinen”. YSP:ssä ei tulisi olla operatiivisia, alueseurakunnan
työntekijöiden kanssa samaa työtä tekeviä työntekijöitä; ilman alueseurakuntayhteyttä YSP vain alkaa rakentaa omia alueseurakunnista irrallaan olevia
pienseurakuntia. Alueseurakunnat on määritelty Jyväskylän seurakunnan
seurakuntatyön perusyksiköiksi.
Esitys

Alueneuvosto hyväksyy lapsi- ja nuorisotyön yhteistyön aloittamisen syksyllä
2014. Alueneuvosto seuraa kokeilua ja pyytää vuoden lopulla raportin, jossa
yhteistyötä arvioidaan ja päätetään yhteistyön jatkosta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

30 §
Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2015
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)

Alueseurakuntien budjettiraamien jakoon sovelletaan jakoperusteita, joiden
laskentatekijät ovat: tasasuuruinen perusosa (20 %), alueseurakunnan jäsenmäärän ja asukasmäärän keskiarvosta saatu väkiluvun viitearvo (35 %), alueseurakuntaan sijoitettu toiminnallinen henkilöstö (40 %) ja säännölliset viikoittaiset jumalanpalveluspaikat (5 %).
Kuokkalan alueseurakunnan nettomenoraami v. 2015 on 122.505 e (2014:
125.980 e).
Esitys

Alueneuvosto käsittelee v. 2014 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa (LIITE
1) ja hyväksyy sen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

31 §
Alueneuvoston seuraava kokous
Esitys

09.09.2014 klo 16.30.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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32 §
Ilmoitusasiat
Aluekappalainen Pekka Mustonen kertoi Flyygelirahaston tilasta.
Lahjoitettu nimettömänä 10 000 euroa. 100 000 euron flyygelistä puuttuu tällä
hetkellä n. 80 000 euroa.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

33 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan vastaus alueneuvoston selvityspyyntöön Polttolinjan kiinteistöjen remontoinnista. Johtokunnan vastaus jaetaan kokouksessa.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, ja palataan asiaan 9.9. Perustettiin työryhmä
valmistelemaan asiaa (Olli Saloheimo, Maija Örnmark, Jukka Majuri ja Pekka
Mustonen).

34 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

35 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40
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Olli Saloheimo
puheenjohtaja

Minna Korhonen
sihteeri

Käsitellyt asiat

24 - 35 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Kuokkalan kirkolla

13.06.2014

Jukka Majuri

Anne Yliniemi

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

16.06.-30.06.2014
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

05.06.2014
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Todistaa
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