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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

25.03.2015 klo 16.30 – 17.51

PAIKKA

Kuokkalan kirkko

JÄSENET/LÄSNÄ

Varsinainen jäsen:

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Seppälä Seppo
Laakkonen Vesa
Ikkelä-Koski Tuulia
Kuparinen Liisa
Puolimatka Mia
Sahindal Anna-Leena
Saloheimo Olli
Savolainen Erkki
Mustonen Pekka

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Pekkarinen Raija
Korhonen Minna

Henk.koht. varajäsen:

Tenhunen Riku

Savolainen Meeri

aluekappalainen
kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja
sihteeri

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
-

Alkuhartaus
Aluekappalainen piti alkuhartauden.
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
15 §
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 18.3.2015.
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.

16 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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17 §
Kokouksen sihteeri
Esitys

Kokouksen sihteerinä toimii Minna Korhonen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 §
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 Riku Tenhunen ja Meeri Savolainen.

19 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 §
Alueneuvoston lausunto Kuokkalan aluekappalaisen viran erityistarpeista
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)

Kirkkoneuvosto on 18.2.2015 kokouksessaan pyytänyt Kuokkalan
alueneuvostolta lausunnon aluekappalaisen viran erityisistä tarpeista
31.3.2015 mennessä. (LIITE 1).
Jyväskylän seurakunnan aluekappalaisen viran pääasialliset tehtävät ovat
yleisten seurakuntapapin velvollisuuksien (mm. jumalanpalvelukset, kirkolliset
toimitukset, kristillinen kasvatus ja sielunhoito) lisäksi seuraavat:
- johtaa alueseurakunnan seurakuntatyötä yhdessä alueneuvoston
kanssa ja toimia alueneuvoston jäsenenä ja esittelijänä
- johtaa ja koordinoida alueseurakunnan jumalanpalveluselämää
- osallistua alueseurakunnan ja tarvittaessa kokoseurakunnallisen toiminnan
suunnitteluun ja toteuttamiseen mukaan lukien rippikouluvastuu ja työnjaossa
määritelty työalavastuu
- johtaa alueseurakunnan työyhteisöä ja toimia alueseurakuntaan nimettyjen
työntekijöiden esimiehenä
- vastata alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä toimintakertomuksen laatimisesta alueneuvoston käsittelyä varten ja valvoa yhdessä
alueneuvoston kanssa toiminta- ja taloussuunnitelman noudattamista

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Kuokkalan alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
18.03.2015
PÖYTÄKIRJA
25.03.2015

2 / 2015

4

- hyväksyä alueseurakunnan laskut sekä valvoa alueseurakunnan varojen
käyttöä
- koordinoida alueseurakunnan toimitilojen käyttöä
- osallistua johtavien työntekijöiden kokouksiin sekä vuorollaan johtoryhmän ja
kirkkoneuvoston työskentelyyn.
Erityistarpeet:
Virkaan valittavalle on eduksi
- olla syvällisesti perehtynyt kirkossa toteutetun jumalanpalvelusuudistuksen
teologisiin perusteisiin
- ottaa huomioon Kuokkalassa omaksuttu messukeskeinen työskentelytapa ja
jatkaa sen kehittämistä yhdessä Kuokkalan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa
- ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon edellisen aluekappalaisen
demokraattinen ja yhteisöllinen johtamistapa, jossa johtaminen on tapahtunut
työyhteisön keskeltä
- kyetä toimimaan työntekijöiden esimiehenä ja alueseurakunnan
hengellisenä johtajana
- olla henkilönä helposti lähestyttävä ja työntekijöitä ja seurakuntalaisia
kuunteleva johtaja
- kyetä verkostoitumaan alueen eri toimijoiden, laitosten ja yhteisöjen kanssa
- ottaa huomioon toiminnan kehittämisessä uuden kirkon vahvuudet
kansainvälisestikin kiinnostavana arkkitehtonisena kohteena
- paneutua jumalanpalveluselämän kehittämiseen yhdessä työntekijöiden ja
seurakuntalaisten kanssa, jotta messuun osallistuminen pysyy jatkossakin
tavallista korkeammalla tasolla
- kyetä johtamaan seurakuntalaisia ottamaan vastuuta Kuokkalan kirkosta,
jotta sen (taloudellinenkin) tulevaisuus on turvattu
- kehittää messusta aukeavaa sosiaalista evankeliumia, jossa erilaiset ihmiset
löytävät mahdollisuuden tarttua omaan ja yhteiseen elämään uudistaakseen
sen ottamalla uudenlaista vastuuta toinen toisistaan
- ymmärtää Kuokkalan tarvitsevan kirkon lisäksi tiloja alueseurakunnan
nuoriso- ja lapsityötä varten ja huolehtia yhdessä alueneuvoston kanssa, että
ko. tiloja on riittävästi. Kuokkalan kirkko on pelkistetty sakraalikirkko, jossa ei
ole erikseen tiloja nuoriso-, lapsi- ja perhetyötä varten.
- kyetä asettumaan Kuokkalan seurakuntalaisten tasalle heidän koulutuksestaan ja varallisuudestaan riippumatta
- tuntea kirkollista hallintoa ja talouden toimintaperiaatteita
- olla kansanomainen, helposti lähestyttävä, kaikkien seurakuntalaisten
paimen.
Nämä erityispiirteet käydään läpi vielä 19.3. Kuokkalan työntekijäkokouksessa. Tavoite on tiivistää ko. erityistarpeet työntekijöiden kanssa
muutamaksi kohdaksi, jotta ne eivät olisi luonteeltaan liian rajaavia ja poistaa
toisto, jota niissä selvästikin on verrattuna johtosäännössä mainittuihin
tehtäviin. Tässä vaiheessa voidaan vielä kuvitella vähän idealistisestikin
millaista aluekappalaista Kuokkala tarvitsee ja yrittää avata tehtäväkuvan eri
kohtia Kuokkalan periaatteiden ja käytäntöjen kannalta tarkasteltuna.
Varsinainen aluekappalaisen tehtävälista on jo niin laaja, ettei siihen sinänsä
ole tarvetta lisätä paljoakaan. Mutta on hyvä, että työntekijöillä ja
alueneuvostolla on mahdollisuus esittää huomioonotettavia toiveita ja piirteitä,
jotka nousevat Kuokkalan alueseurakunnan historiasta ja nykyisestä
seurakuntatyön linjasta. Aluekappalainen tuo kokoukseen tiivistetyn version
em. erityispiirteistä alueneuvoston käsittelyn ja päätöksenteon pohjaksi.
Olkoot esittelytekstin huomiot virittämässä myös alueneuvoston jäseniä
aluekappalaisen valinnan valmisteluun.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Kuokkalan alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
18.03.2015
PÖYTÄKIRJA
25.03.2015

2 / 2015

5

Esitys

Alueneuvosto käy keskustelun Kuokkalan alueseurakunnan aluekappalaisen
viran erityispiirteistä kokouksessa esitettävän yhteenvedon pohjalta ja
hyväksyy ne lähetettäväksi kirkkoneuvostolle aluekappalaisen valitsemista
varten.

Päätös

Aiheesta käytiin keskustelua ja sen pohjalta päädyttiin esittämään kirkkoneuvostolle seuraavaa lausuntoa:
”Kuokkalan alueseurakunnan alueella asuu n. 18.000 asukasta, joista seurakuntaan kuuluu n. 12.000 jäsentä. Työyhteisöön kuuluu n. 20 työntekijää.
Toimipisteitä on Kuokkalan kirkon lisäksi Polttolinja 37 nuorisotyön tila ja
Polttolinja 29 päiväkerhotila.
Kuokkalan alueseurakunnan aluekappalaisen virkaan valittavalle katsotaan
eduksi seuraavat erityispiirteet:
1) On perehtynyt jumalanpalvelusuudistuksen teologiaan.
2) Osaa ottaa huomioon Kuokkalassa vakiintuneen
jumalanpalveluskeskeisen toimintakulttuurin.
3) On johtajana yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoinen, kannustava, innostava
ja helposti lähestyttävä persoona.
4) Osaa tarttua haasteellisiinkin asioihin. Aktiivinen verkostoituja.
5) Osaa tukea Kuokkalan kirkon toimintakulttuuriin oleellisesti kuuluvaa
vahvaa musiikkitoimintaa.”

21 §
Ympäristötyöryhmän nimeäminen Kuokkalan alueseurakuntaan toimikaudelle 2015-2018
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)

Kirkkoneuvosto pyytää alueneuvostoja nimeämään ympäristötyöryhmät
toimikaudelle 2015-2018.
Jyväskylän seurakunnalla on voimassa Kirkon ympäristödiplomi vuoden 2015
loppuun. Uuden ympäristödiplomin uusiminen on jo käynnistetty kirkkoneuvoston 22.1.2014 tekemän päätöksen mukaisesti. Ympäristötyön
määräaikaiseksi projektityöntekijäksi on nimetty Anna-Kaisa Tupala.
Ympäristötyön tavoitteena on jalkauttaa se seurakunnan eri toimiyksiköihin ja
kaikkien työntekijöiden työn luonnolliseksi osaksi.
Ympäristötyön keskeisin painopiste tulee olemaan 2015 vuoden aikana uuden
ympäristödiplomin saaminen seurakunnalle. Ympäristötyötä tulee seurakunnassa saada vahvistettua ja edelleen vakiinnuttaa sitä luontevaksi osaksi
arkipäivän työntekemistä ja -suunnittelua. Tämän lisäksi ympäristötyöhön
sitoutuneita työntekijöitä sekä myös seurakuntalaisia tulee saada vahvemmin
mukaan. Alueseurakunnissa ja eri työmuodoissa on ollut nimettynä
ympäristötyöryhmät tai -vastaavat. On osoittautunut, että näiden työryhmien
toiminta on ollut vaihtelevaa johtuen osittain löyhästä nimitysprosessista sekä
puutteellisesta raportointivelvollisuudesta. Näiden työryhmien toiminta tulisi
jatkossa jäntevöittää ja niiden asemaa seurakunnan ympäristöorganisaatiossa vahvistaa selkeällä hallinnollisella päätöksellä ja valvonnalla.
Kuokkalan alueseurakunnassa ympäristötyöryhmään ovat kuuluneet
edellisellä toimikaudella nuorisotyöstä Marjo Ronkainen, lapsityöstä
lapsityönohjaaja Tiina Korhonen ja kiinteistötyön edustajana suntio Tuula
Terhosalo. Alueneuvoston edustaja oli Maija Örnmark.
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Kuokkalan työntekijäkokous 19.3. tekee keskuudestaan ehdotuksen kolmesta
työntekijästä alueneuvoston nimettäväksi ympäristötyöryhmään.
Esitys

Alueneuvosto valitsee keskuudestaan 1-2 jäsentä ympäristötyöryhmään ja
nimeää työntekijöiden keskuudestaan valitsemat kolme työntekijää
työryhmään toimikaudeksi 2015 - 2018.

Päätös

Ympäristötyöryhmään valittiin työntekijöiden keskuudesta Tuula Terhosalo
(kiinteistöt), Tanja Siitari (lapsi- ja perhetyö) ja Marjo Nieminen (nuorisotyö)
sekä alueneuvostosta ehdotettiin varajäsen Maija Örnmarkia, jonka
suostumusta kysytään.

22 §
Alueneuvoston jäsenten ”erikoistuminen” eri työalojen asiantuntijoiksi ja yhteyshenkilöiksi Kuokkalan
alueseurakunnassa
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)

Joissakin alueseurakunnissa on kokeiltu menestyksellä luottamushenkilöiden
nimeämistä tutustumaan tarkemmin eri työalojen toimintatapoihin ja
olosuhteisiin ja toimimaan sitten alansa asiantuntijana ja yhteyshenkilönä.
Esitän harkittavaksi tämän toimintatavan omaksumista Kuokkalassakin.
Kuokkalan seurakuntapiirin piirineuvostossa 1980-luvulla tämä käytäntö
toteutui vähän eri kautta ja tavalla, mutta samasta asiasta oli kyse.
Piirineuvoston jäsenet valikoituivat tuohon aikaan aktiiviseurakuntalaisten
joukosta, ja piirikappalainen teki ehdotuksen kirkkoneuvostolle piirineuvoston
kokoonpanosta. Tällöin partiotoiminnassa mukana olleista vanhemmista
kutsuttiin neuvostoon joku, nuorisotyössä mukana olleista varttuneemmista
nuorista joku, ja lapsi- ja perhetyöhön kutsuttiin edustaja päiväkodista. Joku
piirineuvoston jäsen oli ahkera kirkossakävijä jne. Vastuualueiden jakaminen
paransi piirineuvoston työskentelyn mielekkyyttä, koska useimmilla oli jokin
toiminta-alue, joka oli lähellä omaa sydäntä.
Alueneuvostotyöskentely tulee kokemuksemme mukaan mielekkäämmäksi,
jos luottamushenkilöt ovat myös henkilökohtaisesti mukana seurakuntaelämän kehittämisessä yhdessä työntekijöiden kanssa ja ovat myös
eräänlaisia vapaaehtoistyöntekijöitä. Tässä asiassa tulee olla myös
varovainen; on mahdollista, etteivät kaikki alueneuvoston jäsenet koe tätä
haastetta itselleen sopivaksi, ja siksi osallistumisen tulee olla vapaaehtoista.
Uskon kuitenkin, että monella luottamushenkilöllä on motivaatiota ja aikaa
tällaisen suhteen luomiseen johonkin seurakunnalliseen työmuotoon.
Kokouksessa voidaan jo nimetä alueneuvoston jäseniä eri työmuotoihin, jos
alueneuvoston jäsenet voivat jo kokouksessa ilmoittaa työalan johon he ovat
halukkaita perehtymään.
Esitys

Alueneuvosto keskustelee asiasta ja tekee jatkosuunnitelman asian
käytännölliseksi ratkaisemiseksi lähitulevaisuudessa.

Päätös

Asiaan palataan toukokuun kokouksessa, jossa esitettään asiasta selkeä
toimintasuunnitelma. Sitä ennen lähetetään alueneuvostolle sekä
varajäsenille ko. asiasta informoiva kirje, jossa kysellään jo henkilökohtaista
kiinnostusta asiaan.

23 §
Kuokkalan alueseurakunnan lastenohjaajan toimen aukipaneminen ja täyttäminen kevään 2015 aikana
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Lastenohjaaja Susanna Jormakka irtisanoutui toimestaan vuoden 2014
lopussa. Kirkkoneuvostossa hyväksytyn henkilöstöstrategian mukaan
Kuokkalan alueseurakunnan lapsityöhön ei kohdistu enää lisää
vähentämistarvetta. Siksi ko. toimi kuuluu avata haettavaksi ja täytettäväksi
niin, että tehtävään valittu työntekijä voisi aloittaa työnsä ensi syksyn
toimikauden alettua. Kirkkoneuvosto asettaa valintaa varten
haastattelutyöryhmän, johon kuuluvat kirkkoneuvoston edustaja, 1-2
alueneuvoston keskuudestaan valitsemaa luottamushenkilöä,
varhaiskasvatuksen työalasihteeri, Kuokkalan lapsityönohjaaja sekä
Kuokkalan aluekappalainen.
Esitys

Kuokkalan alueneuvosto valitsee keskuudestaan 1-2 jäsentä lastenohjaajan
toimen haastattelutyöryhmään.

Päätös

Haastattelutyöryhmään valittiin Liisa Kuparinen, varalle Seppo Seppälä.

24 §
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 2).
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

25 §
Kuokkalan alueseurakunnan uusi nimikkolähettikohde
(Esittelijä Pekka Mustonen, puh. 050 523 4141)

Jyväskylän seurakunnan nimikkosopimus Kiinan kirkon teologisen
koulutuksen tukemiseksi Hunanin maakunnassa Suomen Lähetysseuran
kautta on päättynyt 31.12.2014. Tämä on ollut Kuokkalan alueseurakunnan
yksi nimikkokohde. Kirkkoneuvosto on päättänyt, että Jyväskylän seurakunta
solmii uuden nimikkosopimuksen Jukka ja Laura Kääriäisen työn tukemiseksi
Taiwanilla. Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle osoitetuista
vuosittaisista talousarviovaroista kohdennetaan tähän työhön 16.000 e.
Sopimus solmitaan toistaiseksi. Kuokkalan alueseurakunta pitää esillä Jukka
ja Laura Kääriäisen työtä Taiwanilla.
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 v.
2011.
Muina Kuokkalan nimikkokohteina jatkuvat edelleen Riikka HalmeBernekingin raamatunkäännöstyö Angolassa Suomen Lähetysseuran kautta
ja Pipliaseuran raamattutyö Kiinassa ja Lähi-idässä.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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26 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 18.2.2015 päättänyt ystävyysseurakuntasuhteiden hoitamisen vastuualueet alueseurakunnittain. Keskustan ja
Kuokkalan alueseurakunnat hoitavat yhteydet Debrecenin seurakuntaan
Unkarissa. Kokonais- ja taloudellisen vastuun ystävyysseurakuntatoiminnasta
kantaa edelleen Yhteisen seurakuntapalvelun Lähetyksen ja kansainvälisen
vastuun yksikkö.
Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi

27 §
Seuraava alueneuvoston kokous
Esitys

27.5.2015 klo 16.30 Kuokkalan kirkolla.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

28 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

29 §
Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.51
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Allekirjoitukset

Seppo Seppälä
puheenjohtaja

Minna Korhonen
sihteeri

Käsitellyt asiat

15 - 29 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Kuokkalan kirkolla 27.3.2015

Allekirjoitukset
Meeri Savolainen

Riku Tenhunen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

30.3.-13.4.2015
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

18.3.2015

Todistaa
ilmoitustaulun hoitaja
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