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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

27.05.2015 klo 16.30 – 17.57

PAIKKA

Kuokkalan kirkko

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Seppälä Seppo
Laakkonen Vesa
Ikkelä-Koski Tuulia
Kuparinen Liisa
Puolimatka Mia
Sahindal Anna-Leena

Läsnäolo- ja puheoikeus

Henk.koht. varajäsen:

saapui kokoukseen 35§ aikana klo 16.48.

Saloheimo Olli
Savolainen Erkki
Mustonen Pekka

aluekappalainen

Viitala Arto
Pekkarinen Raija
Korhonen Minna

kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja
sihteeri

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
-

Alkuhartaus

Aluekappalainen Pekka Mustonen piti alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

30 §
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 20.5.2015.
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.

31 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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32 §
Kokouksen sihteeri
Esitys

Kokouksen sihteerinä toimii Minna Korhonen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

33 §
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 Olli Saloheimo ja Miia Puolimatka.

34 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

35 §
Kuokkalan alueseurakunnan lastenohjaajan valinta
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.3.2015 julistaa haettavaksi
Kuokkalan alueseurakuntaan sijoitetun lastenohjaajan työsuhteen siten, että
työsuhde alkaa 1.8.2015 tai sopimuksen mukaan.
Kelpoisuusehtona on piispainkokouksen 9.9.2009 tekemän päätöksen
mukainen kelpoisuus lastenohjaajan tehtävään.
Aluekappalainen Pekka Mustosen kirkkoneuvostolle 4.2.2015 antaman
lausunnon mukaan tehtävän edellytyksinä ovat monipuolinen osaaminen
lapsi- ja perhetyössä (päiväkerhot ja pienryhmätoiminta), mediataidot, atktaidot, valmius osallistua jumalanpalveluselämän suunnitteluun ja
toteutukseen yhdessä oman työalatiimin ja muiden työalojen työntekijöiden
kanssa (Kuokkalan messukeskeinen työtapa), hyvät tiimityöskentely- ja
vuorovaikutustaidot, kehittävä työote, kyky toimia erilaisissa verkostoissa
(mm. päivähoito), valmius kehittää oman työalan ja alueseurakunnan muiden
työalojen kanssa uusia tapoja ohjata lasten vanhempia antamaan perheen
piirissä lapsille uskonnollista kasvatusta, halu kehittyä seurakunnan
työntekijänä kohti identiteettiä, jossa ammatillinen osaaminen ja
persoonallinen kutsumus kristittynä elämiseen yhdistyvät eheäksi
kokonaisuudeksi.
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Lastenohjaajan esimies on alueseurakunnan lapsityönohjaaja, virkapaikka on
Kuokkalan kirkko ja tehtävässä noudatetaan yleistyöaikaa. Palkkaus on
vaativuusryhmän 402 mukainen, jolloin järjestelmän mukainen peruspalkka
on 1.920 e/kk. Työsuhteeseen sovelletaan 4 kk koeaikaa.
Lastenohjaajan valinnan suorittaa alueneuvoston johtosäännön 9 §
perusteella Kuokkalan alueneuvosto.
Haastattelutyöryhmään kuuluivat Kuokkalan alueneuvoston edustaja Liisa
Kuparinen, kirkkoneuvoston edustaja Raija Pekkarinen, lapsi- ja perhetyön vt.
työalasihteeri Tiina Korhonen, Kuokkalan lapsi- ja perhetyön pappi Minna
Korhonen, Kuokkalan aluekappalainen Pekka Mustonen, Keltinmäen
aluekappalainen Eivor Pitkänen, Keltinmäen alueneuvoston edustaja Annikki
Jokinen ja Keltinmäen lapsityönohjaaja Kirsti Yli-Suvanto.
Hakijoita tehtävään oli 25, joista 17 täytti tehtävän kelpoisuusehdon.
Haastatteluun kutsuttiin 5: Tanja Siitari, Emilia Virtanen, Nina Uusi-Maahi,
Katja Romppanen ja Paula Paananen. (Tiedot hakijoista: LIITE 1.
Yhteenvetoliite sekä haastattelutyöryhmän lausunto sisältävät JulkL
6:24 § kohtien 29 ja 32 mukaista tietoa ja ovat näiltä osin salassa
pidettäviä.)
Haastattelutyöryhmä esitti kaikille hakijoille samat kysymykset. Haastattelussa
arvioitiin hakijoiden tietoja, taitoja, soveltuvuutta ja motivaatiota ko. tehtävään.
Kuokkalan työn erityispiirteet jumalanpalveluskeskeinen toimintatapa ja
perhetyö nousivat erityisalueina esille. Haastattelutyöryhmän esitys on
yksimielinen.
Esitys

Kuokkalan alueseurakunnan alueneuvosto valitsee Kuokkalan
alueseurakunnan lastenohjaajaksi Tanja Siitarin ja varalle lastenohjaaja
Emilia Virtasen.
Päätös on ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun tehtävään valittu on
toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja
rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

36 §
Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2016
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)

Alueseurakunnan johtosäännön mukaan alueneuvoston tehtävänä on
käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvostolle esitettäväksi alueseurakunnan
toiminta- ja taloussuunnitelma.
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. 2016 on 118.339 e (2015:
122.505 e).
Esitys

Alueneuvosto käsittelee v. 2016 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa (LIITE
2) ja hyväksyy sen.
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Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

37 §
Kahden edustajan nimeäminen aluekappalaisen viran haastattelutyöryhmään
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)

Kirkkoneuvosto on antanut Kuokkalan alueseurakunnan alueneuvostolle
tehtävän valita keskuudestaan kaksi edustajaa Kuokkalan alueseurakunnan
aluekappalaisen virkaa hakevien haastattelutyöryhmään. Alustavasti
haastattelut on suunniteltu pidettäväksi 27.8.2015 päivällä ja vaalipaneeli
Kuokkalan kirkolla illalla klo 18 alkaen. Tasa-arvonäkökulma on syytä ottaa
huomioon edustajia valittaessa eli on suotavaa, että edustajiksi valitaan
nainen ja mies. Haastattelutyöryhmä tekee esityksen kirkkoneuvostolle, joka
puolestaan tekee esityksen kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto valitsee uuden
aluekappalaisen lokakuussa pidettävässä kokouksessaan.
Esitys

Kuokkalan alueneuvosto nimeää haastattelutyöryhmään kaksi edustajaa.

Päätös

Ehdotettiin Olli Saloheimoa, Raija Pekkarista ja Anna-Leena Sahindalia.
Äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Ääntenlaskijoiksi valittiin Mia
Puolimatka ja Erkki Savolainen. Äänestystulos: Raija Pekkarinen 6 ääntä, Olli
Saloheimo 5 ääntä , Anna-Leena Sahindal 2 ääntä.
Haastattelutyöryhmään valittiin Raija Pekkarinen ja Olli Saloheimo. Varalle
valittiin Anna-Leena Sahindal.
Alueneuvosto ehdottaa että haastattelutyöryhmään kutsutaan kaikki kolme.
Alueneuvosto perustelee ehdotustaan sillä, että vahva alueellinen edustus on
tärkeää valittaessa Kuokkalan alueelle aluekappalaista.

38 §
Edustajien nimeäminen alueseurakunnan taidetyöryhmään ja flyygelityöryhmään
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)

1. Edustaja taidetyöryhmään
Kuokkalan alueseurakunnassa on ollut kirkon valmistumisesta alkaen oma
taidetyöryhmä. Sen tehtävänä on jatkaa kirkon kaunistamista tekemällä
ehdotuksia mm. uusista taidehankinnoista kirkon eri kohteisiin. Kirkon
rakentamisvaiheessa kaikki taide- ja tekstiilimäärärahat käytettiin
alttaritaideteoksen ja kirkkotekstiilien hankintaan.
Esimerkiksi aluekappalainen teki esityksen kirkkoneuvostolle aulan suuressa
lasi-ikkunassa nyt sijaitsevan Aino Kajaniemen orjantappurakruunu-aiheisen
teoksen hankkimiseksi kirkon 5-vuotislahjaksi Kuokkalan kirkkoon
kirkkoneuvoston käyttövaroista. Tätä toimitapaa ehdotti eräs kirkkoneuvoston
jäsen. Kirkkoneuvosto hylkäsi aluekappalaisen ja idean äidin ehdotuksen ja
päätti perustaa oman taidetoimikunnan, joka käsittelee ko. asian
ensimmäisenä kokousasianaan.
Kuokkalan alueseurakunnan alueneuvoston on syytä varautua käsittelemään
ko. taideteoksen hankkimista siinä tapauksessa, että kirkkoneuvoston
taidetoimikunta hylkää Kajaniemen työn kohteeseen omasta mielestään
sopimattomana. Alueneuvoston asettama taidetoimikunta voi esittää edelleen
teoksen hankkimista Kuokkalan alueseurakunnan irtaimistomäärärahoista
alueneuvoston omalla päätöksellä. Taideteos on arvioitu Kuokkalassa laajan
seurakuntalaisjoukon ja työntekijöiden kesken kohteeseen sopivaksi.
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2. Edustaja flyygelityöryhmään
Kuokkalan alueseurakunnassa on meneillään varainhankinta flyygelin
hankkimiseksi Kuokkalan kirkkoon. Koossa on tällä hetkellä n. 16 000 euroa.
Tavoitteena on kerätä n. puolet uuden n. 100 000 euroa maksavan Steinwayflyygelin hankkimista varten. Hankintahinnan toinen puolikas anotaan
kirkkovaltuustolta.
Huippusoittimen hankkiminen on todettu Kuokkalassa välttämättömäksi, jotta
korkeatasoisten konserttien järjestäminen jatkuu Kuokkalan kirkossa.
Kuokkalan alueseurakunnalla oli lainassa kolmen vuoden ajan Sorjosen
säätiön omistama Steinway-275 eli suurin konserttiflyygelimalli. Kokemukset
flyygelin merkityksestä alueseurakunnan musiikki- ja jumalanpalveluselämälle
perustuvat tämän kolmivuotiskauden kokemuksiin.
Esitys

Alueneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat taide- ja flyygelityöryhmään.

Päätös

Ei löytynyt kiinnostusta työryhmiin. Laajennetaan kyselyä myös varajäsenille.

39 §
Työalojen jakaminen alueneuvoston jäsenten kesken
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)

Alueneuvosto on päättänyt, että alueneuvoston jäsenet etsiytyvät heitä
erityisesti kiinnostavien työmuotojen kummeiksi, jotka perehtyvät vähän
tarkemmin ko. työalan toimintaan. Tämä menettely voi parhaimmillaan lisätä
luottamushenkilöiden motivaatiota alueneuvostotyöskentelyyn ja syventää
heidän tietojaan alueseurakunnan toiminnasta.
Seuraavassa eri työmuodot ja niistä kiinnostuneet alueneuvoston jäsenet ja
varajäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jumalanpalveluselämä – Olli Saloheimo
Musiikki – Mia Puolimatka
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ – Liisa Kuparinen
Nuorisotyö – Vesa Laakkonen
Lapsi- ja perhetyö – Erkki Savolainen
Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia – Krista Dachauer
Partio – Anna-Leena Sahindal
Aikuistyö / vapaaehtoistyö –
Pyhäkoulu –

Kun valinnat on tehty, kutsuvat työntekijät erikseen sovittavalla tavalla ko.
luottamushenkilöt tutustumaan oman toimialansa työhön ja toimitiloihin.
Näissä tapaamisissa on varmaankin hyödyllistä sopia yhteydenpidon tavoista
ja luottamushenkilöiden osallistumisista ko. työalan toimintaan ainakin
muutaman kerran vuodessa.
Esitys

Alueneuvosto täydentää em. listaa ja hyväksyy ehdotukset.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

40 §
Vapaat kolehtikohteet 1.7. – 31.12.2015
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Alueneuvoston tehtäviin kuuluu ns. vapaiden kolehtien kohdentaminen
Kuokkalan alueseurakunnassa.
Esitys

Alueneuvosto hyväksyy heinä-joulukuun 2015 kolehtisuunnitelman liitteen
mukaisesti (LIITE 3).

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

41 §
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 4).
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

42 §
Ilmoitusasiat

43 §
Seuraava alueneuvoston kokous
Esitys

9.9.2015 klo 16.30 Kuokkalan kirkolla.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi lokakuun kokous siirtyy pidettäväksi
29.10.

44 §
Kiitokset eläkkeelle siirtyvälle Pekka Mustoselle
Alueneuvosto esitti kiitokset pitkästä työstä ja vastuun kantamisesta
eläkkeelle siirtyvälle aluekappalaiselle Pekka Mustoselle.
45 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

46 §
Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.57

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Kuokkalan alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
20.5.2015
PÖYTÄKIRJA
27.05.2015

Allekirjoitukset

Seppo Seppälä
puheenjohtaja

Minna Korhonen
sihteeri

Käsitellyt asiat

30 - 46 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Kuokkalan kirkolla 29.5.2015

Allekirjoitukset
Miia Puolimatka

Olli Saloheimo

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

1.6.-15.6.2015
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

20.5.2015

Todistaa
ilmoitustaulun hoitaja
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