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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

09.09.2015 klo 16.35 - 17.43

PAIKKA

Kuokkalan kirkko

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Seppälä Seppo
Laakkonen Vesa
Ikkelä-Koski Tuulia
Kuparinen Liisa
Puolimatka Mia, poistui 56§ jälkeen
Sahindal Anna-Leena
Saloheimo Olli
Savolainen Erkki
Reukauf Kati

Henk.koht. varajäsen:
Lehto Anja
Tenhunen Riku
Timlin Matti
Örnmark Maija
Dachauer Krista
Savolainen Meeri
Tenhunen Mikko
Hyytiälä Erkki
vt. aluekappalainen

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Pekkarinen Raija
Bucht Riku

kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja
sihteeri

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
-

Alkuhartaus vs. aluekappalainen Kati Reukauf piti alkuhartauden
Kokouksen avaus puheenjohtaja Seppo Seppälä avasi kokouksen 16.35

47 §
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 03.09.2015.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätös on esityksen mukainen.

48 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Muina asioina otettiin käsittelyyn kolehtikohteiden muutokset 57§
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49 §
Kokouksen sihteeri
Esitys

Kokouksen sihteerinä toimii Riku Bucht.

Päätös

Kokouksen sihteeriksi valittiin Riku Bucht.

50 §
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 Vesa Laakkonen ja Erkki Savolainen

51 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin osallistujalistan mukaan.

52 §
Flyygelin tilanne ja edustajien nimeäminen alueseurakunnan taidetyöryhmään
(Esittelijä Kati Reukauf, puh. 050 521 5412)

1. Flyygeli
Kuokkalan alueseurakunnan flyygelitilanne ratkesi yllättäen, kun kanttorimme
saivat toukokuun lopussa tiedon yksityisellä ihmisellä myynnissä olevasta
hyvin pidetystä ja vähänkäytetystä kooltaan toiseksi suurimmasta Steinwayflyygelistä. Flyygelin oli Suomeen tuonut pianisti Janne Mertanen, jonka
jälkeen se oli ollut toisella omistajalla.
Kanttorimme Sirpa Lampinen kävi erään tutun pianistin kanssa testaamassa
flyygelin ja totesivat sen hyväksi. Seurakunnan johtoryhmä puolsi
flyygelinhankintaa ja kirkkoneuvosto päätti ostaa flyygelin. Seurakunta osti
sen 54.000,- hintaan, josta noin 16.000,- oli Kuokkalan alueseurakunnan
keräämää rahaa.
2. 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. Viime alueneuvoston
kokouksessa kyseltiin kiinnostuneita taidetyöryhmään, mutta kukaan ei ollut
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kiinnostunut, joten kyselyä laajennettiin varajäseniin. Tuulia Ikkelä-Koski on
sähköpostitse ilmoittanut olevansa kiinnostunut.
Aluekappalainen Pekka Mustonen teki esityksen kirkkoneuvostolle aulan
suuressa lasi-ikkunassa nyt sijaitsevan Aino Kajaniemen Orjantappuraaiheisen teoksen hankkimiseksi kirkon 5-vuotislahjaksi Kuokkalan kirkkoon
kirkkoneuvoston käyttövaroista. Tätä toimitapaa ehdotti eräs kirkkoneuvoston
jäsen. Asia päätettiin siirtää seurakunnan uuden taidetoimikunnan
päätettäväksi sen ensimmäisenä kokousasiana. Kokousta ei vielä ole pidetty,
ja toimikunnasta hallintojohtaja Anu Lajunen ei nähnyt aiheelliseksi käsitellä
hankintaa enää jälkikäteen.
Kuokkalan alueseurakunta on maksanut taiteilija Aino Kajaniemelle teoksen
hinnan 1500,-. Anu Lajunen on luvannut selvittää, meneekö se yleisesti
seurakunnan rahoista vai Kuokkalan alueseurakunnan määrärahoista.
Eräpäivä erääntyi kesäkuussa, jota ennen asiaa ei saatu selvitettyä, mutta
taideteos haluttiin kirkkoon.
Esitys

Alueneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat taidetyöryhmään: Tuulia
Ikkelä-Koski. Merkitään tiedoksi, että Aino Kajaniemen Orjantappurataideteos on hankittu Kuokkalan kirkkosaliin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Alueneuvoston edustajiksi taidetyöryhmään nimettiin Tuulia
Ikkelä-Koski ja Liisa Kuparinen.

53 §
Työalojen jakaminen alueneuvoston jäsenten kesken
(Esittelijä Kati Reukauf, puh. 050 521 5412)

Alueneuvosto on päättänyt, että alueneuvoston jäsenet ja varajäsenet
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.
Edellisessä kokouksessa lista ei aivan täyttynyt, joten kaikille alueneuvoston
jäsenille ja varajäsenille on laitettu sähköpostia, jotta jokainen pystyy
ilmaisemaan kiinnostuksensa.
Seuraavassa eri työmuodot ja niistä kiinnostuneet alueneuvoston jäsenet ja
varajäsenet:
1.
Jumalanpalveluselämä – Olli Saloheimo
2.
Musiikki – Mia Puolimatka
3.
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ – Liisa Kuparinen
4.
Nuorisotyö – Vesa Laakkonen
5.
Lapsi- ja perhetyö – Erkki Savolainen
6.
Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia – Krista Dachauer
7.
Partio – Anna-Leena Sahindal
8.
Aikuistyö / vapaaehtoistyö –
9.
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.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Kuokkalan alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
03.09.2015
PÖYTÄKIRJA
09.09.2015

4 / 2015

5

Esitys

Alueneuvosto täydentää em. listaa ja hyväksyy ehdotukset.

Päätös

Välitetään tietoa luottamushenkilöiden perehtymisestä työaloihin myös
varavaltuutetuille ja palataan asiaan myöhemmin.

54 §
Kuokkalan aluekappalaistilanne
(Esittelijä Kati Reukauf, puh. 050 521 5412)

Jyväskylän seurakunnan Kuokkalan aluekappalaisen (II) virkaa ovat hakeneet
Jyväskylän XIII seurakuntapastori Riku Bucht, SLEY:n Keski-Suomen piiristä
vastaava pastori ja valtakunnallisen nuorten aikuisten työn koordinaattori Petri
Harju, Jyväskylän osa-aik. seurakuntapastori Satu Konsti, Jyväskylän vs. XIV
kappalainen Päivi Kärkkäinen, Uudenkaupungin kappeliseurakunnan
kappalainen (I) Samuel Mäkinen, Centria-ammattikorkeakoulun
yhteisöpedagogikoulutuksen yliopettaja, TT Vesa Nuorva, Jyväskylän VI
seurakuntapastori Kati Reukauf, Pieksämäen III kappalainen Anita Seppä,
Kittilän seurakuntapastori Meri Tirroniemi. Petri Harju, Samuel Mäkinen ja
Vesa Nuorva vetivät hakemuksensa myöhemmin pois.
Haastattelutyöryhmässä ovat kirkkoherra Arto Viitala, hallintojohtaja Anu
Lajunen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Tynkkynen, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Raija Sipinen, kirkkoneuvoston jäsen Raija Pekkarinen
sekä Kuokkalan alueneuvoston jäsenet Olli Saloheimo ja Anna-Leena
Sahindal.
Haastattelutyöryhmä haastatteli loput kuusi hakijaa 27.8.2015, ja saman
päivän iltana oli aluekappalaisen virkaa hakeneiden esittelytilaisuus
Kuokkalan kirkolla. Asia etenee kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
todennäköisesti 16.9.2015, jonka jälkeen se menee kirkkovaltuuston
kokoukseen 19.10.2015, jonka jälkeen Lapuan tuomiokapitulin istuntoon.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

55 §
Polttolinja 29 ja 37 tilanne
(Esittelijä Kati Reukauf, puh. 050 521 5412)

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on esittänyt Polttolinja 37 korjaamista
v. 2015, jos Kuokkalan alueseurakunta luopuu Polttolinja 29:ssa sijaitsevasta
päiväkerhotilasta, jonka toiminta siirtyisi Polttolinja 37:ään.
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).
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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.
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.
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.
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Polttolinja 29:ssä 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.
26.8.2015 vs. aluekappalainen Kati Reukauf, seurakuntapastori Riku Bucht,
lapsityönohjaaja Tiina Korhonen, nuorisotyöntekijä Henna Luomala,
lastenohjaaja Eija Väisänen, suntio Jaakko Vähälä ja yhteisen
seurakuntapalvelun johtaja, kiinteistötoimikunnan jäsen Jukka Helin pitivät
arkkitehti Kimmo Kauton kanssa katselmuksen Polttolinja 29 ja 37 tiloissa.
Arkkitehti Kimmo Kautto oli saanut kiinteistöpäällikkö Veikko Toivakalta
tehtäväksi tehdä luonnos siitä, kuinka lapsi- ja nuorisotyö voitaisiin yhdistää
Polttolinja 37 tiloihin.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee tiedoksi Polttolinja 29 ja 37 tilanteen ja tekee
katselmuksen ko. tiloissa tämän tai seuraavan kokouksen jälkeen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Katselmus tiloissa tehdään seuraavan kokouksen alussa
29.10.2015. Kutsutaan arkkitehti ja kiinteistöpäällikkö mukaan katselmukseen.

56 §
Luottamushenkilöiden mukanaolo ja näkyvyys alueseurakunnan toiminnassa
(Esittelijä Kati Reukauf, puh. 050 521 5412)

Eläkkeelle jäänyt aluekappalainen Pekka Mustonen on usein nostanut esille
luottamushenkilöiden osallistumista, ei vain keskustelemalla ja päättämällä
alueseurakunnan asioista, vaan myös osallistumalla yhteisen toiminnan
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kuokkalan alueseurakunnan alueneuvoston
keskustelu- ja päätöksentekokulttuuri on mielestäni hyvällä tasolla.
Parantaaksemme luottamushenkilöiden näkyvyyttä ja osallistumista
alueseurakunnan elämään ehdotan seuraavaa.
Alueseurakunnan luottamushenkilöt tulevat mukaan messujen toimittamiseen
lukemalla tekstejä ja kättelemään seurakuntalaisia heidän tullessaan ja
lähtiessään kirkosta. Kirkkokahveilla ja kirkkoaterioilla luottamushenkilöillä on
mahdollisuus kuulla seurakuntalaisten mielipiteitä seurakuntaa koskevista
ajankohtaisista asioista. Messu on Kuokkalan alueseurakunnassa
keskustapahtuma, josta kaikki toiminta alkaa ja myös palaa sinne. Siksi
luottamushenkilöiden on suorastaan välttämätöntä olla mukana myös messun
toimittamisessa.
Seurakuntalaisten toivottaminen henkilökohtaisesti tervetulleiksi kirkkoon
nousi esiin suositeltavana käytäntönä alueen työntekijöille järjestetyssä
jumalanpalveluskoulutuksessa. Mm. perhekerhoihin tulijat kätellään ja
toivotetaan tervetulleiksi kerhoon. Samoin pois lähdettäessä henkilökohtaisen
huomioonottamisen ovat seurakuntalaiset kokeneet hyväksi asiaksi.
Koulutuksessa meille suositeltiin muualla kuin messussa koettujen hyvien
käytäntöjen siirtämistä mahdollisuuksien mukaan messuun.
Esitys

Alueneuvosto keskustelee asiasta ja sitoutuu osallistumaan messujen
toimittamiseen tekstinlukijoina, kolehdinkerääjinä ja ehtoollisavustajina.
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Alueneuvosto keskusteli asiasta ja piti hyvänä sekä sitoutumista että sitä, että
osallistuminen pohjautuu vapaaehtoisuuteen. Alueneuvosto toivoi heille
myöhemmin esitettävän pyhiä, joihin alueneuvoston jäseniä kutsutaan
vastuunkantoon.

57 §
Kolehtikohteiden muutokset
Esitys

Kirkkohallituksen ja kirkkoherran ohjeistuksen mukaisesti 6.9. ja 13.9. kolehdit
kerättiin Pakolaiskriisin helpottamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Noina
päivinä keräämättä jääneille kolehdeille etsitään uudet ajankohdat.

Päätös

Alueneuvosto päätti, että 6.9. keräämättä jäänyt kolehti (Kristilliseen nuorisoja opiskelijatyöhön Kansan Raamattuseuran kautta) kerätään 27.12.

58 §
Seuraava alueneuvoston kokous
Esitys

29.10.2015 klo 16.30 Kuokkalan kirkolla.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan. Seuraava kokous 29.10. klo 16.30 Kuokkalan
kirkolla.

59 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

60 §
Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.43
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Allekirjoitukset

Seppo Seppälä
puheenjohtaja

Riku Bucht
sihteeri

Käsitellyt asiat

47 - §

Pöytäkirjan
tarkastus

Kuokkalan kirkolla 11.9.2015

Allekirjoitukset
Erkki Savolainen

Vesa Laakkonen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

14.-28.9.2015
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

3.9.2015

Todistaa
ilmoitustaulun hoitaja

4 / 2015
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