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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

9.12.2014 klo 17.00 –

PAIKKA

Koivuniemi

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
Hämäläinen Jukka
Reuter Eeva-Liisa
aluekappalainen

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Valkonen Kari
Bucht Riku

kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja
sihteeri

Alkuhartaus

Aluekappalainen Pekka Mustonen piti alkuhartauden jouluaterian jälkeen.

Kokouksen avaus

Olli Saloheimo avasi kokouksen klo 18.22

50 §
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 4.12.2014.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin esityksen mukaan.

51 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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52 §
Kokouksen sihteeri
Esitys

Kokouksen sihteerinä toimii Riku Bucht.

Päätös

Sihteeriksi valittiin Riku Bucht

53 §
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 Erkki Hyytiälä ja Anne Yliniemi

54 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin

55 §
Maija Örnmarkin aloite nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi alueseurakunnassa
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)
Maija Örnmark esittää aloitteessaan (LIITE 1), että alueneuvosto kutsuu kaksi
nuorten edustajaa yhteyshenkilöiksi nuorisotyötä koskevissa asioissa ja
toimimaan lapsiasiainhenkilöiden työpareina.
Aloite on esittelijän näkemyksen mukaan rakentava alueseurakuntatyön
kehittämisen kannalta. Alueneuvosto saa nuorten kautta suoraa tietoa heidän
ikäpolvensa asioista ja tarpeistaan seurakunnan suhteen. Samalla nuoret
oppivat miten seurakunnallinen päätöksenteko toimii.
Alueen nuorisotyöntekijät hoitavat nuorten edustajien valinnan valitsemallaan
tavalla. Alueneuvosto nimeää edustajat tehtäväänsä alueneuvoston
toimintakaudeksi kerrallaan. Nimitys tulisi voimaan uuden alueneuvoston
aloittaessa työskentelynsä v. 2015 alussa.
Esitys

1. Alueneuvosto hyväksyy Maija Örnmarkin tekemän aloitteen ja pyytää
nuorisotyön tiimiä kutsumaan kaksi nuorta edustamaan nuoria
alueneuvostoon päin.
2. Alueneuvosto hyväksyy ehdotuksen, että ko. nuoret saavat puhe- ja
läsnäolo-oikeuden Kuokkalan alueseurakunnan alueneuvoston kokouksissa
vuodesta 2015 alkaen. Nuorten toimikausi on sama kuin alueneuvoston
toimikausi.
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3. Aluekappalainen kutsuu puheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan nuorten
edustajat alueneuvoston kokouksiin kuultavaksi nuorisotyötä koskevissa
asioissa tarpeen mukaan.
Päätös

1. Alueneuvosto hyväksyi Maija Örnmarkin tekemän aloitteen ja pyytää
nuorisotyön tiimiä kutsumaan 2 nuorta nuorison edustajiksi alueneuvostoon
päin. Nämä edustajat nimetään vuodeksi kerrallaan.
2. Alueneuvosto hyväksyi, että aluekappalainen kutsuu puheenjohtajan
kanssa neuvoteltuaan nuorten edustajat alueneuvoston kokouksiin
kuultavaksi tarpeen mukaan. Ko. nuoret saavat kutsuttaessa puhe- ja
läsnäolo-oikeuden Kuokkalan alueseurakunnan alueneuvoston kokouksissa
vuodesta 2015 alkaen.

56 §
Aloite alueneuvostotyöskentelyn kartoittamiseksi Jyväskylän seurakunnassa vuosina 2010 – 2014
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)

Jyväskylän seurakunnassa ei ole tiettävästi suoritettu alueneuvostotyön
arviointia niissä toimineitten luottamushenkilöiden kokemuksen perusteella.
Kuitenkin alueneuvostot ovat merkittäviä toimijoita aluetyön ohjaamisessa.
Alueneuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että se käsittelee asiaa ja päättää
millä tavalla kartoitus tehdään kevään 2015 aikana. Kartoituksen tulokset
hyödynnetään vuoden 2015 aikana toimikautensa aloittavien
luottamushenkilöiden ja aluekappalaisten yhteistoiminnan kehittämiseksi.
Aloitteessa myös toivotaan alueneuvostoille lisää valtaa alueen omien
asioitten käsittelyssä ja päätöksenteossa. Tämä seikka kuuluu koko
seurakunnan yhteisen keskustelun ja päätöksenteon piiriin.
Jani Tanskasen aloite jaetaan kokouksessa kokouksen käsittelyä varten.
Esitys

Kuokkalan alueneuvosto käsittelee ja hyväksyy Jani Tanskasen aloitteen
alueneuvostotyöskentelyn kartoittamiseksi Jyväskylän seurakunnassa
vuosina 2010 - 2014.
Alueneuvosto esittää Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvostolle, että se
käynnistää sopivaksi katsomallaan tavalla alueneuvostotyöskentelyn
kartoittamisen vuosina 2010 - 2014.

Päätös:

Jani Tanskasen aloite jaettiin kokouksessa. Kuokkalan alueneuvosto käsitteli
ja hyväksyi Jani Tanskasen aloitteen alueneuvostotyöskentelyn
kartoittamiseksi seuraavassa muodossa:
”Jyväskylän seurakunta on maailman suurin evankelis-luterilainen
seurakunta, joka jakaantuu yhdeksään alueseurakuntaan. Niiden johtaminen
kuuluu kirkkovaltuuston 13.1.2009 hyväksymässä alueseurakunnan
johtosäännössä (2 §) aluekappalaiselle ja alueneuvostolle.
Aluejako ja alueneuvostomalli otettiin seurakunnassa ja luottamushenkilöiden
keskuudessa vuonna 2009 tervetulleena vastaan, sillä uudistuksen katsottiin
palvelevan lähidemokratiaa ja toteuttavan kristillisperäistä subsidiariteetti- eli
läheisyysperiaatetta. Nyt vuonna 2014 Kuokkalan alueneuvosto on
puolestaan kokenut, ettei alueella ole ollut mahdollisuutta johtosäännön
määrittämään johtamiseen.
Kuokkalan alueneuvosto toivoo, että Jyväskylän seurakunnassa kehitettäisiin
alueseurakuntamallia. Malli on mahdollista viedä lähemmäs lähidemokratian
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periaatteita. Ennen kehitystyötä on syytä kartoittaa alueneuvostojen
kokemuksia eri alueilta. Ovatko alueneuvostot kokeneet voineensa vaikuttaa
vai kokevatko muutkin alueneuvostot vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi?
Ovatko seurakunnan muut elimet ja viranhaltijat toimineet alueneuvostojen
päätösten mukaisesti vai vastustaneet päätöksiä? Käytännössä
kokemuskartoituksen voi hoitaa keväällä 2015, kun väistyvät alueneuvostot
kohtaavat uudet alueneuvostot.
Kuokkalan alueneuvosto esittää, että Jyväskylän seurakunta kartoittaa
alueneuvostojensa kokemuksia vaikutusmahdollisuuksistaan ja muustakin
työskentelystään. Kartoitustyö auttaa tulevaa kirkkoneuvostoa kehittämään
aluemallia tai tarjoamaan alueille tarkempaa ohjeistusta siitä, kuinka alueilla
voi toimia niin, että tulee kuulluksi.”
Alueneuvosto vie aloitteen (LIITE 5) Jyväskylän seurakunnan
kirkkoneuvostolle, että se käynnistää sopivaksi katsomallaan tavalla
alueneuvostotyöskentelyn kartoittamisen vuosina 2010 - 2014.

57 §
Jani Tanskasen aloite Jyväskylän seurakunnan hallinnon kielen selkeyttämiseksi
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)
Jani Tanskanen esittää, että alueneuvosto tekee aloitteen Jyväskylän
seurakunnan hallinnon virkakielen selkeyttämiseksi (LIITE 2). Esityksessä
todetaan, että "Selkeä ja ymmärrettävä kieli lähentää seurakunnan hallintoa ja
tavallisia seurakuntalaisia, vähentää työmäärää ja vapauttaa resursseja".

Esitys

Kuokkalan alueneuvosto hyväksyy aloitteen lähetettäväksi edelleen
johtoryhmän/ kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Alueneuvosto esittää, että
Jyväskylän seurakunnassa käynnistetään kirkkoneuvoston toimesta hallinnon
kielen selkeyttämishanke ja osallistutaan virkakielikampanjaan.

Päätös

Kuokkalan alueneuvosto vie aloitteen hallinnon kielen selkeyttämisestä
Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvostolle seuraavassa muodossa:
Kuokkalan alueseurakunnan alueneuvosto esittää Jyväskylän seurakunnan
kirkkoneuvostolle, että Jyväskylän seurakunta tähtäisi tavoitteellisesti
hallinnon kielen selkeyttämiseen. Selkeä ja ymmärrettävä kieli lähentää
seurakunnan hallintoa ja tavallista seurakuntalaista, vähentää
työmäärää ja vapauttaa resursseja.
Kuokkalan aleuseurakunnan alueneuvosto toivoo, että hengellistä työtä
tekevät kirkon työntekijät – myös aluekappalaiset – voisivat keskittyä ennen
kaikkea hengelliseen työhönsä. Tätä edesauttaisi selkeä hallinnon kieli. Ei ole
toivottavaa, että esimerkiksi aluekappalainen joutuu käyttämään aikaansa
hankalasti muotoiltujen säädösten tulkitsemiseen ja tarpeettomaan asioiden
perusteluun sekä oikeuttamiseen hallinnon kielellä.
Tarvittaessa Jyväskylän seurakunta voi hakea apua ja neuvoja Kotimaisten
kielten keskuksen virkakielenhuoltopalvelusta. Verkossa on mahdollista
tutustua esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämän työryhmän
laatimaan Hyvän virkakielen toimintaohjelmaan (2014) osoitteessa
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/tr02.pdf?l
ang=fi.
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Myös Kotimaisten kielten keskuksen virkakieleen keskittyvää sivustoa
http://www.kotus.fi/virkakieli (Nykykieli → Virkakieli) on syytä seurata.
Kuokkalan alueseurakunnan alueneuvosto esittää myös, että Jyväskylän
seurakunta osallistuisi virkakielikampanjaan, josta saa tietoa edellä mainitulta
sivustolta.

58 §
Toimintaa häiritsevä ääni Kuokkalan kirkon kirkkosalissa
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)
Kuokkalan kirkon kirkkosalissa on esiintynyt jo usean vuoden ajan
ylimääräinen häiritsevä häiriöääni. Yhtä kauan kuin ääni on ilmennyt, sen
alkuperää on myös yritetty jäljittää.
Syksyllä 2014 ongelman alkusyy löydettiin. Ilmastointijärjestelmä haistelee
kirkkosalin sisäilmaa ja siitä syntyy sirisevä imuääni. Äänen voimakkuus
vaihtelee jonkin verran, mutta on pysyvä.
Sirinä aiheuttaa vakavaa haittaa Kuokkalan kirkossa järjestettävälle
toiminnalle.
 Sirinä on estänyt äänitysten tekemisen kirkossa. Kuokkalan kirkossa on
kirkon ensimmäisten käyttövuosien aikana tehty useampi äänitys mm.
Jyväskylän Sinfonia yhtenä esimerkkinä. Nämä äänitykset, joilla on oma
merkityksensä Kuokkalan kirkon maineen ja myös talouden kannalta, ovat
jääneet kokonaan pois kirkon ohjelmasta. Äänitykset tuovat kaivattua
vuokratuloa seurakunnalle.


Sirinä häiritsee pahoin messujen toimittamista, hautaan siunaamisia,
hiljaisuuden iltoja, aamurukouksia, retriittitoimintaa kirkkosalissa, yksittäisten
kirkkovieraiden hiljentymistä kirkkosalissa ym. seurakunnan kokoontumisia.
Ongelma on korjattavissa. Hinnaksi remontille on arvioitu n. 6000 e.
Kiinteistötyön ja hautaustoimen johtokunta torjui korjaushankkeen perusteella,
jonka mukaan ongelma on vähäpätöinen.
Me, jotka vastaamme Kuokkalan kirkossa tapahtuvasta toiminnasta pidämme
ongelmaa vakavana toimintaa haittaavana ongelmana.

Esitys

Alueneuvosto esittää, että Jyväskylän seurakunnan kiinteistöhallinto ottaa
Kuokkalan kirkon ilmastointijärjestelmän aiheuttaman sirinäongelman
korjaamisen vuoden 2015 korjausohjelmaan. Korjaus tulisi tapahtua jo
alkuvuodesta, jotta Kuokkalan kirkon kirkkosali saataisiin täysimääräisesti
käyttöön toimintasuunnitelman mukaisesti, johon suunnitelmaan kuuluvat
myös silloin tällöin tehdyt maksulliset vuokratuloa tuottavat ulkopuolisten
toimijoiden tekemät äänitykset.

Päätös

Alueneuvosto vaatii, että Jyväskylän seurakunnan kiinteistöhallinto ottaa
Kuokkalan kirkon ilmastointijärjestelmän aiheuttaman sirinäongelman
uudelleen käsittelyyn ja ottaa sen korjaamisen vuoden 2015
korjausohjelmaan.

59 §
Nimikkosopimuksen solmiminen Suomen Lähetysseuran kautta
(Valmistelija vt. työalasihteeri Ulla Klemettinen p. 050 3409889,
esittelijä seurakuntapastori Riku Bucht p. 050 4070115)
Jyväskylän seurakunnan solmima nimikkosopimus Suomen Lähetysseuran
kanssa Kiinan kirkon teologisen koulutuksen tukemiseksi (Hunanin
maakunnassa) on päättymässä 31.12.2014. Kuokkalan alueseurakunta on
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pitänyt esillä Kiinan kirkon työtä. Nimikkosopimukseen on kohdennettu 16 800
€ seurakunnan Suomen Lähetysseuralle osoittamasta
talousarvioavustuksesta. Vt. työalasihteeri Ulla Klemettinen on käynyt
neuvotteluja Suomen Lähetysseuran Riitta Sandbergin ja Kuokkalan
alueseurakunnan lähetystyöstä vastaavien työntekijöiden kanssa (Ulla-Maija
Grönholm ja Riku Bucht), siitä millaista lähetystyötä Kuokkalan
alueseurakunta haluaa olla tukemassa Suomen Lähetysseuran kautta.
Yhteisissä neuvotteluissa todettiin, että Kiinan kirkon teologisen koulutuksen
tukemista on haasteellista pitää innostavasti esillä ja päädyttiin kysymään
uutta nimikkokohdetta Suomen Lähetysseuralta. Ulla Klemettinen on
selvittänyt vaihtoehtoja Riitta Sandbergin kanssa. Tässä alla on lyhyesti
kerrottu vaihtoehdot uusiksi nimikkokohteiksi ja / tai nimikkoläheteiksi Suomen
Lähetysseuran kautta:
1. Raimo ja Teija Laine, Senegal
Raimo Laine toimii Läntisen Afrikan ja Ranskan aluepäällikkönä ja Teija Laine
on Läntisen Afrikan kirkollisen työn alueellinen koordinaattori, kummiyhdyshenkilö ja tiedottaja. Laineet aloittivat työkautensa keväällä 2013. He ovat jo
Jyväskylän seurakunnan nimikkolähettejä ja erityisesti Keltinmäen
alueseurakunnan.
2. Jukka ja Laura Kääriäinen, Taiwan
Jukka Kääriäinen on teologian tohtori ja toimii teologian opettajana Hsinchun
teologisessa seminaarissa. Laura Kääriäinen toimii Taiwanin luterilaisen
kirkon maahanmuuttaja- ja vankilatyössä. He aloittivat työn Taiwanilla vuonna
2011 ja ovat tulossa Suomeen keväällä 2015 ja palaavat takaisin Taiwanille
syksyllä 2015.
3. Upu ja Jan-Erik Leppänen, Hongkong
Jan-Erik Leppänen vastaa Kiinan, Hongkongin ja Taiwanin työstä ja Upu
Leppänen toimii tiedottajana. Aiemmin Leppäset olivat työssä
Kambodzhassa. Heidän työkautensa päättyy 2017.
4. Kaija Grundell, Taiwan
Kaija Grundell on Taiwanilla tällä hetkellä kielikoulussa ja kielikoulun päätyttyä
hänen työnsä suuntautuu Taiwanin luterilaisen kirkon maahanmuuttajatyöhön.
Hän on mennyt Taiwanille tammikuussa 2014 ja työkausi jatkuu vuoteen
2018.
Edellä esitetyistä vaihtoehdoista on saatu tarkempi selvitys Suomen
Lähetysseuralta ja sen selvityksen pohjalta Riku Bucht kertoo kokouksessa
vaihtoehdoista tarkemmin.
Uuden sopimuksen myötä Jyväskylän seurakunnan solmima nimikkosopimus
Kiinan kirkon teologisen koulutuksen tukemiseksi päättyy 31.12.2014 (16800
€) ja siitä vapautuvista talousarviovaroista voi kohdentaa 16000 € yhteen
edellä esitetyistä vaihtoehdoista.
Kuokkalan alueen työntekijät ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Jukka ja Laura
Kääriäisen ottamiseksi uusiksi nimikkoläheteiksi.
Esitys

1) Jyväskylän seurakunta lopettaa Kiinan kirkon teologisen koulutuksen
tukemisen 31.12.2014.
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen Jukka ja Laura
Kääriäisen työn tukemiseksi Taiwanilla. Jyväskylän seurakunnan Suomen
Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista kohdennetaan 16000 € Jukka
ja Laura Kääriäisen työhön Taiwanilla. Kuokkalan alueseurakunta pitää esillä
Jukka ja Leena Kääriäisen työtä Taiwanilla. Sopimus solmitaan toistaiseksi.
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1) Jyväskylän seurakunta lopettaa Kiinan kirkon teologisen koulutuksen
tukemisen 31.12.2014.
2) Jyväskylän seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen Jukka ja Laura
Kääriäisen työn tukemiseksi Taiwanilla. Jyväskylän seurakunnan Suomen
Lähetysseuralle osoitetuista talousarviovaroista kohdennetaan 16000 € Jukka
ja Laura Kääriäisen työhön Taiwanilla. Kuokkalan alueseurakunta pitää esillä
Jukka ja Leena Kääriäisen työtä Taiwanilla. Sopimus solmitaan toistaiseksi.

60 §
Talousarvion toteutuminen
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)
Alueneuvoston tehtävänä on seurata alueseurakunnan talousarvion
toteutumista. Aluekappalainen esittelee talousarvion tämänhetkisen tilanteen
(LIITE 3).
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

61 §
Vapaat kolehtikohteet 1.1. – 28.2.2015
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)
Alueneuvoston tehtävänä on ns. vapaiden kolehtien kohdentaminen
Kuokkalan alueseurakunnassa. Kolehtisuunnitelma v. 2015 (kirkkohallituksen
ja tuomiokapitulin määräämät kolehtikohteet) on nähtävillä kokouksessa.
Esitys

Alueneuvosto hyväksyy tammi-helmikuun 2015 kolehtisuunnitelman liitteen
mukaisesti (LIITE 4, esitykset punaisella).

Päätös

Alueneuvosto hyväksyi tammi-helmikuun 2015 kolehtisuunnitelman liitteen
mukaisesti (LIITE 4)

62 §
Ilmoitusasiat


Kuokkalan alueseurakunnan lastenohjaaja Susanna Jormakka on
irtisanoutunut 1.1.2015 alkaen. Irtisanoutuminen käsitellään joulukuun
kirkkoneuvoston kokouksessa. Toiminnan ja talouden seurantaryhmän
loppuraporttiin ei sisältynyt tehtävää koskevia toimenpiteitä, joten
kirkkoneuvosto päättänee tehtävän aukipanosta.



Kirkkoneuvosto on 6.10.2014 kokouksessaan valinnut Leena Ruotoselle
varajäseneksi Jukka Hämäläisen.



Flyygelirahastoon on kertynyt 28.11.2014 mennessä 15.437 e.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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4.12.2014
PÖYTÄKIRJA
09.12.2014
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63 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

64 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.44
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JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Kuokkalan alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
4.12.2014
PÖYTÄKIRJA
09.12.2014

Allekirjoitukset
Olli Saloheimo
puheenjohtaja

Riku Bucht
sihteeri

Käsitellyt asiat

50 - 64 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Kuokkalan kirkolla

12.12.2014

Erkki Hyytiälä

Anne Yliniemi

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

15.-29.12.2014
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

4.12.2014

Allekirjoitukset

Todistaa
ilmoitustaulun hoitaja

5 / 2014
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