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Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.
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AIKA

10.6.2014 klo 18 – 20.35

PAIKKA

Tikkakosken pappila, Kirkkokatu 18

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Pentti Vilpunaho
Mirja Hämäläinen
Seppo Lahtinen
Raili Makkula
Leena Uutela
Karoliina Niinistö
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Jukka Linjama
Vallipuro Risto
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(Mikko Leppäaho)
(Rauno Tammi)
(Pauli Partanen)
(Jouko Liimatainen)
(Mari Kyllönen)
(Raija Kolu)
(Jaana Iivarinen)
aluekappalainen, sihteeri

Läsnäolo-ja puheoikeus

Viitala Arto
Eero Katainen

kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alkuhartaus

Aluekappalainen Risto Vallipuro piti alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pentti Vilpunaho avasi kokouksen klo 18.25.

35 §
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 lähetetty sähköpostina tai kirjepostina
5.6.2014.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

36 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin
muutoksin:
§ 41 ilmoitusasiat, lisäykset: Antti Toivion valinta Uuraisten kirkkoherraksi,
alueneuvoston kokouspäivän muutos, Tohinaviikonlopun toritapahtumaan
alueneuvoston edustaja.

37 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan Tikkakosken kirkolla yleensä kokousviikon
perjantaina. Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (14pv), tavallisesti seuraavan viikon maanantaista lähtien. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Hämäläinen ja Tapani Kalenius.

38 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.
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Toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2015
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 9.4.2014 kokoseurakunnalliselle toiminnalle ja alueseurakunnille talousarvion valmistelun nettomenoraamit sekä antoi muita yleisohjeita toimintasuunnitelman laatimista varten.
Vuoden 2015 budjetin nettomenoraami on Tikkakosken alueseurakunnan
osalta 80.374 €. Liitteenä Tikkakosken nettoraamin kehitys 2007–2015, josta ilmenee myös raamin sisäinen jako vuodelle 2015.
Toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen vuosille 2015 - 2017 sekä talousarvion 2015 laatiminen tulee toteuttaa kirkkovaltuuston hyväksymän
strategian suuntaviivojen mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi marraskuussa 2011 uudistetun strategian "Rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä", joka
ulottuu vuoteen 2020 asti.
Vuoden 2015 toimintasuunnitelman laatimisen yleisohjeen mukaan kaikkien
työyksiköiden ja tehtäväalojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavat seurakunnallisen toiminnan erityispainotukset ja sisällyttää toimintasuunnitelmiin niitä koskevia tavoitteita:
– kristillinen kasvatus eri-ikäisten seurakuntalaisten keskuudessa (2015)
– uusien luottamushenkilöiden perehdytys (2015)
– Mediamissio syksyllä 2015
– sähköisten eli verkossa tapahtuvien palveluiden ja toimintojen
kehittäminen (2015)
– vuonna 2017 reformaation juhlavuosi teemalla ”Armoa” ja Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhla.
Näiden erityispainopisteiden lisäksi kukin yksikkö ja työala voi harkintansa
mukaan valita muita strategian suuntaviivoja ja työstää niiden pohjalta konkreettisia tavoitteita vuosille 2015 - 2017.
Alueseurakunnan yhteisiä toiminnallisia painopisteitä käsiteltiin alueneuvoston kokouksessa 29.4., jossa painopisteiksi vuodelle 2015 päätettiin:
1. Ymmärrämme monipuolisen musiikin merkityksen ja vaalimme yhdessä
laulamisen perinnettä.
2. Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden vähentämiseksi.
3. Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä
elämää eri viestintävälineiden avulla.
4. Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme
siinä koteja, päivähoitoa ja kouluja.
Esitys:

Alueneuvosto käsittelee liitteenä olevat työmuotojen vuodelle 2015
laatimat toimintasuunnitelmat ja talousarvioehdotukset perusteluineen sekä
aluekappalaisen kokoaman koko alueseurakuntaa koskevan
tavoiteasettelun (22 liitettä) ja hyväksyy ne jatkovalmisteluun
lähetettäväksi.

Päätös

Alueneuvosto käsitteli työmuotojen vuodelle 2015 laatimat toimintasuunnitelmat ja talousarvioehdotukset perusteluineen sekä koko alueseurakuntaa
koskevat tavoiteasettelut ja hyväksyi ne jatkovalmisteluun lähetettäviksi.
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Tikkakosken ja Palokan alueseurakuntien ystävyysseurakuntakohteen muuttaminen
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

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
Keltinmäen ja Säynätsalon alueseurakunnat: yhteydet Saratovin seurakuntaan Venäjälle
koko seurakunnan ystävyysseurakunnat: Sortavalan seurakunta ja Eskilstunan seurakunta.
Työalasihteeri Ulla Klemettinen on käynyt keväällä 2014 yhteiset neuvottelut jokaisesta ystävyysseurakunnasta niiden aluekappalaisten kanssa,
joiden vastuulla ko. ystävyysseurakunta on, sekä neuvotellut asiasta
myös kirkkoherra Arto Viitalan ja YSP:n johtaja Jukka Helinin kanssa.
Yhteisessä neuvottelussa aluekappalaisten Risto Vallipuron ja Seppo
Hautalahden kanssa 16.4.2014 päätettiin yksimielisesti esittää Tikkakosken ja Palokan alueseurakunnille uudeksi ystävyysseurakunnaksi Sortavalan seurakuntaa. Yhteydenpito Volkstedtin seurakuntaan siirtyisi
koko seurakunnan yhteiseksi ystävyysseurakunnaksi.
Jyväskylän seurakunta tukee Sortavalan seurakuntaa kansainvälisen
diakonian avustuksena 3958 € / vuosi. Sortavalan seurakunta on tekemässä vastavierailun Jyväskylään vuonna 2015.

Esitys

Alueneuvosto hyväksyy Tikkakosken ja Palokan alueseurakuntien yhteisen ystävyysseurakuntakohteen muutoksen siten, että alueseurakunnat
alkavat edistää nykyisen Volkstedtin seurakunnan sijasta ystävyysseurakuntatoimintaa Sortavalan seurakunnan kanssa. Sortavalan seurakunta
otetaan mukaan jumalanpalveluksen yhteiseen esirukoukseen syyskaudella 2014. Samassa aikataulussa ollaan myös yhteydessä uuteen ystävyysseurakuntaan ensi vuoden vastavierailun valmistelujen johdosta. Ystävyysseurakuntatyön yhdyshenkilönä jatkaa Tikkakosken alueseurakunnan osalta Risto Vallipuro.

Päätös

Alueneuvosto hyväksyi Tikkakosken ja Palokan alueseurakuntien yhteisen ystävyysseurakuntakohteen muutoksen esityksen mukaisesti.
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Ilmoitusasiat
Musiikkipedagogi Ilpo Vuorenoja on päätetty palkata Tikkakosken alueseurakunnan vt. kanttoriksi 31.10.2014 saakka.
Uuraisten seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 9.6.2014
Antti Toivion Uuraisten seurakunnan kirkkoherraksi.
Tikkakosken alueneuvoston 8.10. kokous siirretään pidettäväksi 7.10.2014.
Tikkakosken Tohinoiden la 16.8. olevaan toripäivään toivotaan mukaan
alueneuvoston edustajaa.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

42 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Allekirjoitukset

PENTTI VILPUNAHO
Pentti Vilpunaho
puheenjohtaja

RISTO VALLIPURO
Risto Vallipuro
sihteeri

Käsitellyt asiat

35 – 42 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Tikkakosken kirkolla

13.6.2014

MIRJA HÄMÄLÄINEN
Mirja Hämäläinen

TAPANI KALENIUS
Tapani Kalenius

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

16.6.2014 – 30.6.2014
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

5.6.2014

Allekirjoitukset

Todistaa
Ilmoitustaulun hoitaja
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