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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alkuhartaus

Risto Vallipuro piti alkuhartauden, jonka jälkeen Pentti Vilpunaho luovutti
Tapani Kaleniukselle Jyväskylän seurakunnan 60-vuotislahjan.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pentti Vilpunaho avasi kokouksen klo 18.20.

12 §
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
20.3.2014.
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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

13 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Postitettu kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

14 §
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 Tapani Kalenius ja Seppo Lahtinen.

15 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

16 §
Kirkkokolehdit Tikkakosken kirkossa touko - syyskuussa 2014
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alueneuvoston tehtävänä on Asrkjs 9 §:n mukaan hyväksyä alueseurakunnan kolehtisuunnitelma.
Esitys

Alueneuvosto hyväksyy aluekappalaisen tekemän kolehtisuunnitelman
touko - syyskuulle 2014 (liite).

Päätös

Alueneuvosto hyväksyi yksimielisesti aluekappalaisen laatiman kolehtisuunnitelman touko-syyskuulle 2014 Tikkakosken kirkossa kannettavista kolehdeista esityslistan mukana lähetetyn liitteen mukaisesti.

17 §
Tikkakosken alueseurakunnan toiminnan painopisteen vuonna 2015
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen tulee toteuttaa kirkkovaltuuston
hyväksymän strategian ”Rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä” suuntaviivojen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2015 erityisiä yhteisiä tavoitteita kokouksessa huhtikuussa.
Toimintakertomusta käsiteltäessä on käynnistetty keskustelu seuraavan
toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan sisällön suuntaviivoista ja tavoiteasettelusta.
Kahtena edellisenä vuonna alueseurakuntia on velvoitettu valitsemaan seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivoiksi neljä kohtaa Jyväskylän seurakunnan strategiasta. Tikkakosken painopisteet vuosina 2013 ja 2014 liitteenä.
Tikkakosken työntekijäkokouksessa 6.3.2014 seurakunnan strategiasta
nouseviksi toiminnan painopisteiksi vuodelle 2015 sovittiin:
 Olemme rohkeasti hengellisiä
Ymmärrämme monipuolisen musiikin merkityksen ja vaalimme yhdessä
laulamisen perinnettä.
 Välitämme reilusti
Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden vähentämiseksi.
 Vahvistamme seurakuntayhteyttä
Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää
eri viestintävälineiden avulla.
 Turvaamme toiminnan edellytykset
Vahvistamme toiminnassamme suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja
taloudellisuutta sekä kehitämme toimintamme arviointia.
Alueneuvosto keskustelee strategian suuntaviivoista ja määrittelee neljä
kohtaa seurakunnan strategiasta vuoden 2015 talousarvion suunnittelua
varten, pohjaehdotuksena on em. työntekijäkokouksen valinnat.
Esitys

Alueneuvosto valitsee neljä kohtaa seurakunnan strategiasta vuoden 2015
talousarvion suunnittelua varten.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Päätös

Alueneuvosto palautteli mieliin seurakunnan strategiaa kokonaisuudessaan
sekä sen pohjalta nouseviin 6.3.2014 työntekijäkokouksen strategiavalintoihin. Keskustelun jälkeen alueneuvosto päätti yksimielisesti valita em. neljä
kohtaa Tikkakosken alueseurakunnan strategian suuntaviivoiksi vuodelle
2015.

18 §
Lausuntopyyntö Tikkakosken alueneuvostolle
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Kirkkoneuvosto teki 19.2.2014 periaatepäätöksiä toiminnan ja talouden kehittämistoimenpiteistä. Päätös kokonaisuudessaan ja siihen liittyvä viranhaltijatyöryhmän raportti on saatettu myös alueneuvostojen tiedoksi. Joiltakin
osin periaatepäätöksistä pyydetään erillinen lausunto ennen lopullisia päätöksiä.
Kirkkoneuvoston periaatepäätöksen mukaan vuonna 2014 lakkautetaan lastenohjaajan työsuhde sekä Palokan että Tikkakosken alueseurakunnassa.
Viranhaltijatyöryhmän loppuraportissa tältä osin todetaan seuraavaa:
Tikkakosken ja Palokan avoinna olevat lastenohjaajan työsuhteet jätetään
täyttämättä elokuusta 2014 alkaen.
o Henkilöstösuunnitelman mukaisia vähennyksiä aikaistetaan.
o Palokan varhaiskasvatuksen tiimistä osoitetaan ½ työntekijän verran työpanosta Tikkakoskelle
o Palokassa tulee tarkastella nuorisotyönohjaajan työpanoksen jakautumista
varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön välillä uudelleen
Vähennyksissä on siis kyse vuonna 2011 hyväksytyn henkilöstösuunnitelman aikaistuksista tilanteessa, jossa lastenohjaajan työsuhteita on jo tällä
hetkellä avoimena.
Tikkakosken ja Palokan alueneuvostoilta ehdittiin jo 25.9.2013 pyytää lausunto samasta asiasta sellaisen alustavan suunnitelman mukaan, että kyseenä olevista kahdesta lastenohjaajan työsuhteesta vain toinen vähennettäisiin. Alueneuvostot antoivat pyydetyn lausunnon, mutta koska kirkkoneuvoston em. periaatepäätöksessä mainitaan aiemmasta poiketen molempien
avoimena olevien työsuhteiden vähennys, on ollut perusteltua antaa alueneuvostoille mahdollisuus uuteen lausuntoon.
Edellä kuvattu suunnitelma kahden työsuhteen vähennyksestä tarkoittaisi
tosin käytännössä sitä, että Tikkakosken osalta tilanne ei syyskuun 2013
suunnitelmaan verrattuna muuttuisi niin paljon kuin Palokassa. Mikäli Palokan ja Tikkakosken alueseurakuntien välisessä keskustelussa halutaan nostaa alueseurakuntien välisen työpanoksen jakautumisen ja siten vähennyksen kohdistumisen osalta jokin muu vaihtoehto keskusteluun, niin tämä tulisi
tehdä lausunnon myötä. Pyydänkin asiaa valmistelevia viranhaltijoita Palokan ja Tikkakosken alueseurakunnissa neuvottelemaan asiasta myös keskenään.
Kirkkoherra pyytää alueneuvostoilta lausuntoa asiassa 3.4.2014 mennessä.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tikkakosken ja Palokan alueseurakuntien varhaiskasvatuksen järjestelyistä
on käyty alueiden yhteinen neuvottelu 13.3. (liite) ja asiaa käsitellään myös
Tikkakosken työalavastaavien kokouksessa 20.3.
Esitys

Ko. lastenohjaajan toimien vähentämisessä niin Tikkakoskella kuin Palokassa on kyse seurakunnassamme aiemmin hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaisten toimien lakkauttamisesta, aiemmin suunniteltua aikaisemmin, muuttuneiden talousnäkymien vuoksi. Tämän kaikki ymmärtävät ja hyväksyvät.
Aiemman, viimesyksyisen esityksen mukaan me olimme jo, niin Tikkakoski
kuin Palokka, hyväksyneet puolikkaan lastenohjaajan työpanoksen vähentämisen molemmissa alueseurakunnissa siten, että yhteinen lastenohjaaja
olisi sijoitettu suhteessa kolme päivää Tikkakoskella ja kaksi Palokassa, ja
hallinnollisesti hänet olisi sijoitettu Tikkakoskelle. Tästä oli yksimielisyys molemmissa alueseurakunnissa.
Nyt uuden suunnitelman mukaan vähennykset toteutetaan vähentäen molemmista alueseurakunnista yksi lastenohjaajaa 1.9.2014 alkaen, joten Tikkakoskelle jää kolme ja Palokkaan neljä lastenohjaajaa. Kirkkoherran esityksen mukaisesti Tikkakosken ja Palokan alueseurakuntien viranhaltijat
kävivät 13.3.2014 neuvottelun Palokassa, jossa he sopivat, kirkkoneuvoston
esityksen mukaisesti, että Palokka antaa Tikkakoskelle työpanosta lapsi/perhetyöhön siten, että sieltä tulee työntekijä Tikkakoskelle tiistaisin ja
keskiviikkoisin päivä/perhekerhoihin. Hallinnollisesti hän kuuluu Palokkaan.
Tämä suunnitelma ei tavattomasti muuta Tikkakosken osuutta verrattuna
viimesyksyiseen esitykseen. Toisaalta on kohtuullista tässä uudessa tilanteessa, että Tikkakosken osuus on yhden työpäivän verran pienempi, kun
Palokka joutuu tekemään osaltaan vielä suurempia järjestelyjä työyhteisössään koskien lapsi/perhetyötä. Kummankin alueseurakunnan lapsityönohjaajat ovat keskenään miettineet, että näillä järjestelyillä toiminnat saadaan
pyörimään niin Tikkakoskella kuin Palokassa, vaikka vähennys toki tuntuu
ilman muuta kummassakin. Tähän on lisättävä vielä se, että lastenohjaaja
Merja Suhonen toimii Tikkakoskella myös lähetyksen vastuutyöntekijänä, joka on laskennallisesti yksi päivä viikossa.
Näin ollen lastenohjaajien laskennallinen viikoittainen työpanos kaikkien työjärjestelyjen jälkeen Tikkakoskella olisi 1.9.2014 alkaen 1+1+0,8+0,4=3,2.
Tikkakosken alueseurakunnan johtavien viranhaltijoiden 20.3.2014 kokouksessa asia otetaan vielä esille, mutta realiteetit huomioon ottaen tämän todellisuuden kanssa on käytännössä mentävä eteenpäin. Kokouksen lausunto esitetään alueneuvoston kokouksessa, koska se ei ehdi esityslistan mukaan.
Aluekappalaisen päätösesitys on, että Tikkakosken alueneuvosto hyväksyy
kirkkoneuvoston esittämän yhden lastenohjaajan toimen vähentämisen Tikkakosken alueseurakunnasta ja siihen liittyvän kirkkoneuvoston esityksen
Palokan alueseurakunnalta saatavasta lisäpanoksesta Tikkakosken alueseurakunnan lapsityöhön yhden työntekijän työpanoksena tiistaisin ja keskiviikkoisin 1.9.2014 alkaen.

Päätös

Aluekappalainen totesi, että Tikkakosken johtavien viranhaltijoiden kokous
vahvistettuna lastenohjaajilla ja suntioilla 20.3.2014 oli hyväksynyt osaltaan
yllä olevan päätösehdotuksen, mutta todeten, että ko. leikkaus pakottaa tiivistämään rivejä ja osaltaan priorisoimaankin.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alueneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen yhden lastenohjaajan toimen
vähentämisestä Tikkakosken alueseurakunnassa sekä Palokan alueseurakunnasta saatavasta lastenohjaajan työpanoksesta tiistai ja keskiviikkopäiviin Tikkakoskelle 1.9.2014 alkaen. Alueneuvosto totesi, että ko. vähennys
tulee väistämättä tuntumaan Tikkakosken alueseurakunnan lapsi/perhetyössä, mutta sen kanssa on opeteltava tulemaan toimeen.
19 §
Alueneuvoston edustajan nimeäminen haastattelutyöryhmään, joka valmistelee Tikkakosken
alueseurakuntaan sijoitetun kanttorin viran täyttöä
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt asettaa vakinaista viranhaltijaa
vailla olevan Tikkakosken kanttorin viran avattavaksi seurakunnan virkapakettiin liittyneen täyttökiellon laukeamisen jälkeen. Aluekappalainen Vallipuro
on tehnyt kirkkoherra Viitalalle esityksen, että ko. virka täytettäisiin 1.9.2014
alkaen, johon asti virkaa hoitaa Ilpo Vuorenoja. Ko. virka tullaan täyttämään
sisäisenä hakuna, ja näin vähenee yksi kanttorin virka Jyväskylän seurakunnasta.
Viran täyttämistä varten alueneuvoston tulee nimetä edustajia haastatteluryhmään, joka tulee haastattelemaan virkaa hakeneita kanttoreita. Tähän
haastatteluryhmään tulee Tikkakoskelta alueneuvoston puheenjohtaja, aluekappalainen sekä kaksi alueneuvoston nimeämää edustajaa. Haastattelutyöryhmään tulee myös Taulumäen kanttori Jukka Hassinen sekä henkilöstöhallinnon edustaja.
Esitys

Alueneuvosto nimeää kaksi edustajaa Tikkakosken kanttorinviran täyttämiseen liittyvään haastattelutyöryhmään.

Päätös

Alueneuvosto nimesi Tikkakosken kanttorinviran täyttämiseen liittyvään
haastattelutyöryhmään Mirja Hämäläisen ja Jukka Linjaman.

20 §
Tikkakosken alueseurakunnan lähiajan toimintaa
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Aluekappalainen esittelee alueseurakunnan lähiajan toimintaa.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Aluekappalainen Vallipuro esitteli lähiajan toimintaa. Merkittiin tiedoksi.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut.

21 §
Ilmoitusasiat

22 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
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