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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

09.09.2014 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
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
Reukauf Kati

kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja
sihteeri

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
-

Alkuhartaus

Rovasti aluekappalainen Pekka Mustonen piti alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.46.

36 §
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 04.09.2014.
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.

37 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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38 §
Kokouksen sihteeri
Esitys

Kokouksen sihteerinä toimii Kati Reukauf.

Päätös

Kokouksen sihteeriksi valittiin Kati Reukauf.

39 §
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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Hynninen ja Jani Tanskanen.

40 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin.

41 §
Debrecenin seurakunta Unkarissa ystävyysseurakunnaksi Kuokkalan alueseurakunnalle
(Valmistelija Ulla Klemettinen)

Ystävyysseurakuntatoiminnan tarkoituksena on edistää kirkkojen, seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä sekä kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja palveluvastuussa. Ystävyysseurakuntatoiminta on tärkeä
osa kirkkomme kansainvälisiä suhteita. Se on myös tärkeä osa seurakuntien
kansainvälisyyskasvatusta ja merkittävä kansainvälisen diakonian muoto.
Jyväskylän seurakunnalla on seitsemän ystävyysseurakuntaa. Kirkkoneuvoston kokouksessa keväällä 2010 on hyväksytty päätös, että kokonaisvastuu,
mukaan lukien taloudellinen vastuu on yhteisessä seurakuntapalvelussa lähetyksen ja kansainvälisen vastuun yksikössä. Lisäksi ko. kokouksessa jaettiin
yhteydet alueseurakuntien vastuulle seuraavasti:
-

Palokan ja Tikkakosken alueseurakunnat: yhteydet Volkstedtin seurakuntaan
Saksaan
Korpilahden alueseurakunta: yhteydet Tudulinnan seurakuntaan Viroon
Huhtasuon ja Vaajakosken alueseurakunnat: yhteydet Tallinnan suomalaiseen seurakuntaan
Keskustan alueseurakunta: yhteydet Debrecenin seurakuntaan Unkariin
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Keltinmäen ja Säynätsalon alueseurakunnat: yhteydet Saratovin seurakuntaan Venäjälle
Kuokkalan alueseurakunnalle tarjottiin tuolloin Eskilstunan seurakuntaa Ruotsissa ystävyysseurakunnaksi. Kuokkalan alueneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan talvella 2009 ja totesi, ettei uuden kirkon valmistumisen myötä ollut
alueella voimavaroja ystävyysseurakuntasuhteiden rakentamiseen.
Työalasihteeri Ulla Klemettinen on käynyt kevään 2014 yhteiset neuvottelut jokaisesta ystävyysseurakunnasta niiden aluekappalaisten kanssa, joiden vastuulla ko. ystävyysseurakunta on, sekä neuvotellut asiasta myös kirkkoherra
Arto Viitalan ja YSP:n johtajan Jukka Helinin kanssa.
Seurakunnassa on sovittu yhteistyöalueseurakuntia ja Kuokkalan alueseurakunnan yhteistyöalue on Keskustan alueseurakunta. Työalasihteeri kävi neuvottelun Keskustan alueseurakunnan aluekappalaisen Seppo Wuolion kanssa
8.4.2014 ja siinä todettiin, että olisi luonnollista ja ystävyysseurakuntatyön hoitamiselle edullista, jos Debrecenin seurakunta Unkarissa olisi myös Kuokkalan
alueseurakunnan ystävyysseurakunta. Työalasihteeri keskusteli asiasta Kuokkalan aluekappalaisen Pekka Mustosen kanssa 7.5.2014 ja keskustelussa todettiin, että esitys Debrecenin seurakunnan Unkarissa ottaminen Kuokkalan
alueseurakunnan vastuulle yhdessä Keskustan alueseurakunnan kanssa on
kannatettava ja viedään alueneuvoston käsittelyyn.

Esitys

Kuokkalan alueseurakunta ottaa Debrecenin seurakunnan Unkarissa ystävyysseurakunnaksi ja kantaa vastuuta ystävyysseurakuntasuhteesta yhdessä Keskustan alueseurakunnan kanssa.

Päätös

Hyväksytään Debrecenin seurakunta Unkarissa ystävyysseurakunnaksi ja vastuu ystävyysseurakuntasuhteesta kannetaan yhdessä Keskustan alueseurakunnan kanssa.

42 §
Vastaus Kuokkalan alueneuvoston esitykseen aluekappalaisen ja alueneuvoston aseman vahvistamisesta
alueseurakunnan tilojen käytön ohjaamisessa
Talouspäällikkö, vt. hallintojohtaja Markku Laitinen on toimittanut 6.6.2014 johtoryhmän käsittelyyn perustuvan vastauksen Kuokkalan alueneuvostoesitykseen 22.4.2014, joka koski aluekappalaisen ja alueneuvoston aseman vahvistamista alueseurakunnan tilojen käytön ohjaamisessa. Vastaus LIITE 1.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Alueneuvosto ottaa asian uudelleen käsittelyyn seuraavassa
kokouksessa ja tekee asiasta vastineen kirkkoneuvostolle.

43 §
Kuokkalan alueneuvoston vastaus Kiinteistö- ja hautaustoimen linjaukseen Polttolinja 29 ja Polttolinja 37
lapsi- ja nuorisotilojen tulevaisuudesta
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää Polttolinja 37 korjaamista v.
2015, jos Kuokkalan alueseurakunta luopuu Polttolinja 29:ssa sijaitsevasta päiväkerhotilasta, jonka toiminta siirtyisi Polttolinja 37:ään.
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta perustelee päätöstään olla käynnistämättä Polttolinja 29 lapsityöntilan korjaamista investointimäärärärahojen niukkuudella ja alueseurakuntien tasapuolisella kohtelulla sekä muilla kiireellisemmillä investointihankkeilla.
Investointimäärärahojen niukkuus on ymmärrettävä asia, mutta siihen vedoten
ei voi torjua koko hanketta, onhan kyse melko vaatimattomasta tilojen parannuksesta verrattuna niihin miljoonahankkeisiin, joita seurakunnassamme on vireillä (mm. Keskusseurakuntatalo, Vesala).
Alueseurakuntien tasapuolinen kohtelu on puolestaan Kuokkalan kohdalla harhaanjohtava argumentti, koska tilaresurssivertailussa Kuokkala jää jälkeen
useimpiin vastaavankokoisiin alueseurakuntiin verrattuna.
Kuokkalan kirkon suunnittelussa tehtiin kauaskantoinen ratkaisu, kun kirkon yhteyteen ei rakennettu erillisiä tiloja lapsi- ja nuorisotyötä varten. Tällä tavalla oli
mahdollista suunnitella tyylipuhdas sakraalikirkko, josta ratkaisusta seurakunta
on saanut paljon kiitosta; kirkosta tuli merkittävä rakennus niin arkkitehtuurinsa
kuin monikäyttöisyytensä ja tilojen (kirkkosali, seurakuntasali, kirkkotori, lastensali) muunneltavuuden vuoksi. Kirkon suunnittelun yhteydessä todettiin, että
lapsi- ja nuorisotila säilytetään Polttolinja 29:ssä ja Polttolinja 37:ssä, ja että ne
kunnostetaan kirkon valmistumisen jälkeen asianmukaiseen kuntoon.
Kuokkalan alueseurakunnan lapsi- ja nuorisotyöntekijät suostuivat pitkin hampain uuden kirkon tilaohjelmaa laadittaessa siihen, etteivät he saakaan uuden
kirkon yhteyteen uusia ja hyvin suunniteltuja tiloja toimintaansa varten. Niiden
toteuttaminen kirkon yhteyteen olisi maksanut satoja tuhansia euroja. Lapsi- ja
nuorisotyöntekijät sopeutuivat ratkaisuun kiitettävästi, koska hekin saivat uuden kirkon omakseen täysine hallintaoikeuksineen. Silti pelkän kirkon rakentaminen, ei siis monitoimiseurakuntakeskuksen, nosti kirkkosalin seurakuntatyön
keskukseksi ja nuoriso- ja lapsityön tilat asettuivat hyödyllisten ja tarpeellisten,
mutta ei välttämättömien tilojen luokkaan.
Polttolinja 37:n ja Polttolinja 29:n yhdistäminen merkitsee lapsityön ja nuorisotyön ajamista nykyistäkin huonompaan asemaan, kun verrataan ratkaisua siihen, että tilat olisi sijoitettu uudistiloina kirkon yhteyteen. Yhdistäminen olisi siis
jo toinen huononnus ko. työaloille eikä sitä näin ollen pidä tehdä.
Pelkän kirkon rakentaminen monitoimiseurakuntakeskuksen sijasta mahdollistaa tulevaisuudessa, jos seurakunnan resurssit jatkavat pienentymistään, Polttolinjalla sijaitsevista tiloista luopumisen. Sellainen ratkaisu ei olisi mahdollinen,
jos tilat olisi rakennettu kirkon yhteyteen. Mutta emme ole vielä edellä kuvatussa tilanteessa.
Jyväskylän seurakunnan kiinteistöstrategiassa todetaan, että kullakin alueseurakunnalla tulee olla ainakin yksi (pää)kirkko, jossa on kirkkosali ja seurakuntasali. Niiden lisäksi alueseurakuntien perusvarustukseen kuuluvat riittävät toimitilat lapsi- ja nuorisotyötä varten. Kuokkalassa nämä koostuvat 1000 m2 kirkkotilasta (kirkkosali, seurakuntasali, lastensali ja työntekijöiden työtilat) ja Polttolinja 29 päiväkerhotilasta 127 m2 ja Polttolinja 37 nuorisotilasta 237 m2 = 364
m2. Yhteensä Kuokkalalla on toimitilaa 1364 m2. Lapsi- ja nuorisotiloja Kuokkalalla ei ole käytössään enemmän kuin muilla alueseurakunnilla, päinvastoin
näyttäisi että vähemmän verrattuna samankokoisiin alueseurakuntiin.
Polttolinjalla sijaitsevien tilojen kunnostaminen on ollut jo vuosien ajan ajankohtainen asia, vuonna 2014 se kuuluu kiireysjärjestyksessä ensimmäisten hankkeiden joukkoon.
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Kuokkalan alueneuvostossa on todettu ko. tilojen tulevaisuutta koskevissa
asian käsittelyissä useaan otteeseen, että Polttolinja 29 on alueseurakunnan
ainoa päiväkerhotila. Kirkossa lapsityön sali ei sovellu lainkaan päiväkerhotoimintaan vaan on luonteeltaan monikäyttötila, jossa järjestetään muskareita,
perhekerhoja, pidetään päivärippikoulua, tila toimii myös musiikkiryhmien harjoitustilana jne.
Alueneuvosto on todennut aikaisempina vuosina, ettei Polttolinja 29 toimintoja
voida siirtää Polttolinja 37:ään ilman nuorisotyöhön ja lapsityöhön kohdistuvia
vakavia ongelmia. Tilojen yhdistämisajatus nousi seurakunnan kiinteistöstrategian yhteydessä, jossa etsittiin kaikin keinoin luovutettavia tiloja. Kuokkalan
alueseurakunnan työntekijät totesivat aluekappalaisen johdolla jo heti alkuvaiheessa ko. esityksen epärealistisuuden.
Polttolinja 29 ja 37:ssä sijaitsevien toimitilojen käyttö ja kehittäminen lapsi- ja
nuorisotyön käyttöön alkaa olla jo ”ikuisuuskysymyksiin” kuuluva asia, joka ratkaisemattomana koettelee monin tavoin ko. tiloissa toimivia työntekijöitä, lapsiperheitä ja nuoria. Jos tilojen kehittämisessä ei päästä Kuokkalan alueneuvoston esittämään molempien tilojen päivittämiseen lähitulevaisuudessa, on mahdollista, että sekä nuorisotyön että lapsi- ja perhetyön mahdollisuudet toimia
ko. tiloissa vaarantuvat kokonaan. Alueseurakunnan ja kiinteistöjohtokunnan
välinen näkemysero on johtanut pattitilanteeseen, josta ei näytä olevan ulospääsyä. Tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan kolmas taho, joka on hallinnollisesti sekä alueneuvoston että johtokunnan yläpuolella.
Nuoriso- ja lapsityön tiimien lausunnossa (LIITE 2) todetaan tilojen yhdistämishankkeen ongelmat:
– toimintoja ja toimistotiloja ei voida yhdistää toiminnan päällekkäisyyden takia
eikä suurta henkilöstömäärää yht. 8 työntekijää voida sijoittaa samoihin tiloihin
suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa. Johtokunnan esityksen mukaan
yhdessä toimistotilassa työskentelisi päivittäin samaan aikaan 8 työntekijää. Se
on aivan epärealistinen ajatus.
– alueseurakunta on jo luovuttanut v. 2011 Polttolinja 37 iltapäiväkerhotilan ja
Jenkkakuja 1 kerhotilan. Koko lapsityötä varten jäljellä on kirkon lastensali ja
Polttolinja 29 päiväkerhotila viittä lapsityötekijää varten.
– toimitiloissa on tehty keväällä 2014 työpaikkaselvitys. Mehiläisen työterveyshuollon edustajat toteavat raportissaan, että työntekijöiden, lasten ja nuorten
näkökulmista katsottuna tilojen kunto on huono. Tilat eivät ole myöskään kaikilta osin turvalliset.
– tilojen kalustaminen on em. käyttöongelmien lisäksi haasteellista, koska kalusteiden tulisi soveltua sekä aivan pienille lapsille että aikuisten kokoisille nuorille.
– tilojen yhdistäminen johtaisi väistämättä molempien toimintojen määrälliseen
supistamiseen, mikä ei saa tapahtua tässä yhteydessä.
– toimitilojen yhdistäminen saattaisi vaatia lisää vahtimestarityötä tilojen siivoamistarpeen lisääntyessä. Siihen tuskin tässä tilanteessa oltaisiin valmiit.
Viime vuosien aikana ko. tilojen siivouksessa on esiintynyt puutteita siinä määrin, että alueen työntekijät esittävät siivousta tekevän yrittäjän vaihtamista.
Useat yritykset parantaa tilannetta yhdessä yrittäjän kanssa eivät ole johtaneet
tilanteen paranemiseen.
– päiväkerhot ovat tänä syksynä jälleen kysyttyjä – kerhopaikat ovat täynnä ja
varapaikoille jäi vielä lapsia odottamaan kerhoon pääsyä.
– jos molemmat Polttolinja 29 ja Polttolinja 37 kunnostetaan asialliseen kuntoon, mahdollistuu tilojen ulosvuokraaminen nykyistä aktiivisemmin ja nykyistä
vuokratasoa korkeammilla hinnoilla. Alueseurakunnalta kysytään jatkuvasti toimitiloja ulkopuoliseen säännölliseen toimintaan, mm. SPR, eri musiikkiyrittäjät
jne.
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1.
Alueneuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämää Polttolinja 29:n luovuttamista ei toteuteta, vaan tila korjataan
lapsi- ja perhetyön tarpeita varten turvalliseksi ja toimivaksi. Tilan remonttia
varten tulee varata määräraha vuoden 2015 talousarvioon.
2.
Alueneuvosto esittää, että Polttolinja 37:ää kehitetään alueseurakunnan nuorisotyön tilana. Sen päivittäminen vastaamaan toiminnan tarpeita saa venyä
enintään v. 2016, ellei korjaamista voi esim. taloudellisista syistä sijoittaa kesään 2015.
3.
Alueneuvosto esittää, että Jyväskylän seurakunnan johtoryhmä / kirkkoneuvosto ottaa kantaa Kuokkalan alueseurakunnassa syntyneeseen tilaongelmaan Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan asiassa ottaman kannan vuoksi
ja ratkaisee tilakysymyksen niin, että asiassa saadaan selkeys ja – työrauha.

Päätös
-

-

-

Alueneuvosto esittää kirkkoneuvostolle:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämää Polttolinja 29:n luovuttamista ei toteuteta, vaan tila korjataan lapsi- ja perhetyön tarpeita varten turvalliseksi ja toimivaksi. Tilan remonttia varten tulee varata määräraha vuoden
2015 talousarvioon.
Polttolinja 37:ää kehitetään alueseurakunnan nuorisotyön tilana. Sen päivittäminen vastaamaan toiminnan tarpeita saa venyä enintään v. 2016, ellei korjaamista voi esim. taloudellisista syistä sijoittaa kesään 2015.
Jyväskylän seurakunnan johtoryhmä / kirkkoneuvosto ottaa kantaa Kuokkalan
alueseurakunnassa syntyneeseen tilaongelmaan Kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan asiassa ottaman kannan vuoksi ja ratkaisee tilakysymyksen niin,
että asiassa saadaan selkeys ja - työrauha.

44 §
Talousarvion toteutuminen
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)

Alueneuvoston tehtävänä on seurata alueseurakunnan talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista. Aluekappalainen esittelee talousarvion tämänhetkisen
tilanteen (LIITE 3).
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

45 §
Alueneuvoston seuraava kokous

46 §
Ilmoitusasiat

Esitys

21.10.2014 klo 16.30.

Päätös

21.10.2014 klo 16.30. Kutsutaan myös varajäsenet paikalle. Kokouksen jälkeen klo 18 alkaa seminaari, johon tulevat myös työntekijät paikalle.
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Kirkkoneuvosto on 20.8.2014 kokouksessaan todennut Kuokkalan alueneuvoston varajäsenen Marko Tuupaisen luottamustoimen päättyneen, ja kirkkovaltuusto valitsee 6.10.2014 kokouksessaan hänen tilalleen Leena Ruotoselle
varajäsenen.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

47 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

48 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

49 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Allekirjoitukset
Olli Saloheimo
puheenjohtaja

Kati Reukauf
sihteeri

Käsitellyt asiat

36 - 49 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Kuokkalan kirkolla

09.09.2014

(Eeva Hynninen)

(Jani Tanskanen)

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

15.09. - 29.9.2014
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

04.09.2014

Allekirjoitukset

Todistaa
ilmoitustaulun hoitaja

