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Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.
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kirkkoherra
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alkuhartaus

Risto Vallipuro piti alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pentti Vilpunaho avasi kokouksen klo 18.20.

23 §
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
24.4.2014.
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.

24 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

25 §
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 Karoliina Niinistö ja Raili Makkula.

26 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti, kirkkoneuvoston jäsen Eero Katainen oli paikalla.

27 §
Kanttorin valinta Tikkakosken alueseurakuntaan
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.2. että Tikkakosken kanttorin viran
haettavaksi julistamisen valmistelu voidaan käynnistää ”sisäisellä siirrolla
(alueneuvostolle varataan mahdollisuus lausuntoon ennen siirron toteuttamista).”

Tikkakosken kanttorin virkaan kiinnostuksensa ilmaisi yksi hakija.
Haastatteluun kutsuttiin Sirpa Piilonen, joka valittiin 2000 Vaajakosken kanttorin virkaan (B-kanttorin virka).
Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti kirkkoneuvostolle, että Sirpa Piilonen otetaan Tikkakosken alueseurakunnan kanttoriksi 1.11.2014. Haastattelutyöryhmän lausunto esitetään kokouksessa.
Kanttorin virka on täytetty kirkkoherran päätöksellä määräaikaisesti elokuun
loppuun 2014 asti.
Esitys

Haastattelutyöryhmän esityksen mukaisesti alueneuvosto esittää lausuntonaan kirkkoneuvostolle, että Sirpa Piilonen voidaan siirtää Tikkakosken
alueseurakunnan kanttorin virkaan.

Päätös

Alueneuvosto tutustui aluekappalainen Vallipuron kokouksessa esittämään
haastattelutyöryhmän lausuntoon.
Alueneuvosto esittää yksimielisesti Sirpa Piilosen siirtämistä Tikkakosken
alueseurakunnan kanttorin virkaan.

28 §
Talousarvion toteuma
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Alueneuvoston tehtävänä on Asrkjs 8 §:n mukaan seurata alueseurakunnan
talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista.
Esitys

Alueneuvosto tutustuu talousarvion toteutumistilanteeseen ja merkitsee sen
tiedoksi. Talousarviototeuman tilanne 23.4.2014. (liite)

Päätös

Talousarvion toteutumistilanteen todettiin olevan hämmästyttävän pienen,
vaikka vuodesta oli kulunut liki kolmannes. Kaikki merkinnät eivät ole vielä
kirjautuneet. Syy johtuu todennäköisesti paljolti KIPA:sta. Koko Tikkakosken
alueseurakunnan toteutumisprosentti oli vasta 16,44 %:ia!
Merkitään tiedoksi.

29 §
Kirkkoneuvoston edellyttämän vuoden 2014 säästötavoitteen toteuttaminen
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Kirkkoneuvosto päätti 19.2.2014 seurakunnan talouden ja toiminnan kehittämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Alueseurakunnilta edellytetään, että
vuodelle 2014 määriteltyihin nettomenoraameihin toteutetaan
talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti 2 % vähennykset.
Tikkakosken alueseurakunnassa tämä merkitsee 1 631 euron suuruista
säästöä.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Säästötavoite voidaan toteuttaa parhaiten leikkaamalla tasaisesti työmuotojen
toimintamäärärahoja. Näin työmuotokohtainen vaikutus pysyy suhteellisen
pienenä. Kukin työmuoto ratkaisee itse, miten säästö toteutetaan.

Työmuoto
YLEINEN SRK-TYÖ
KALUSTO
MUSIIKKITYÖ
DIAKONIATYÖ
LÄHETYSTYÖ
RIPPIKOULUTYÖ
NUORISOTYÖ
KOULUIKÄISTYÖ
LAPSITYÖ
YHTEENSÄ

Raami Vähennys Raami -2%
2014
2%
2014
17 457
349
17 108
1 000
20
980
9 400
188
9 212
12 400
248
12 152
1 100
22
1 078
6 800
136
6 664
8 600
172
8 428
8 200
164
8 036
16 600
332
16 268
81 557
1631
79 926

Esitys

Säästötavoite toteutetaan leikkaamalla tasaisesti työmuotojen toimintamäärärahoja 2 %.

Päätös

Säästötavoite toteutetaan leikkaamalla tasaisesti 2 %:ia työmuotojen määrärahoja vuoden 2014 budjettiraamista.

30 §
Kirkkoneuvoston vahvistama budjettiraami 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.
Alueseurakuntien, kokoseurakunnallisten tehtäväalueiden ja yhteisen toiminnan budjettiraamien jakoon sovelletaan vuonna 2009 hyväksyttyjä jakoperusteita. Alueseurakuntien toimintaraamien keskinäiseen jakautumiseen
vaikuttavat laskenta-tekijät ovat: tasasuuruinen perusosa (20 %), alueseurakunnan jäsenmäärän ja asukasmäärän keskiarvosta saatu väkiluvun viitearvo (35 %), alueseurakuntaan sijoitettu toiminnallinen henkilöstö (40 %) ja
säännölliset viikoittaiset jumalanpalveluspaikat (5 %).
Jakosuhde alueseurakuntien välillä on laskettu vuoden 2012 jäsenjakautuman ja kaupungin asukastietojen 2013 perusteella. Seurakunnan jäsentietojärjestelmän siirtyessä Kirjuriin siitä ei ole saatavissa tietoja jäsenmääristä
alueseurakunnittain.
Vuoden 2015 budjettien nettomenoraamit:
 Huhtasuo
110.545 €
 Keltinmäki
142.892 €
 Keskusta
160.316 €
 Korpilahti
62.093 €
 Kuokkala
122.505 €
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Palokka
Säynätsalo
Tikkakoski
Vaajakoski





Seurakuntien yhteistyö / 97: Tehtäväalueiden erillisbudjetit 2014 - 4 %
Kokoseurakunnalliset tehtäväalueet / 98: 545.617 € - 10 % = 491.055 €
Yhteiset työmuodot / 99: 1.458.592 € - 5 % = 1.385.662 €

117.943 €
83.537 €
80.374 €, joka on 98,55 % entisestä (81 557 €)
117.443 €

Tarkkaa raamijakoa ei ole vielä käsitelty työalojen kesken, mutta se on
varsin samansuuntainen kuin vuodelle 2014, sillä budjettiraamien
loppusummien ero on pieni. Nettoraami vuodelle 2015 on 448 € enemmän
kuin vuoden 2014 raami 2 %:n vähennyksen jälkeen.
Esitys

Alueneuvosto toteaa Tikkakosken alueseurakunnan nettoraamin vuodelle
2015 ja hyväksyy raamin sisäisen jaon työmuotojen kesken, sen jälkeen kun
työntekijät ovat käsitelleet asian.

Päätös

Alueneuvosto totesi Tikkakosken alueseurakunnan nettoraamin 80.374 euroa vuodelle 2015, ja hyväksyy raamin sisäisen jaon työmuotojen kesken,
kun työntekijät ovat käsitelleet asian.

31 §
Kirkkoneuvoston hyväksymät toiminnalliset painopisteet vuosille 2015 - 2017
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

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.
Toiminnan painopisteitä käsiteltiin kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenten sekä alueneuvostojen sekä johtokuntien puheenjohtajien ja johtavien
viranhaltijoiden yhteisessä seminaarissa 17.3.2014 ja johtavien viranhaltijoiden kokouksessa 26.3.
Esiin nousseiden ehdotusten pohjalta kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan
9.4.2014 hyväksyä seuraavat toiminnalliset painopisteet vuosille 2015 –
2017:
- kristillinen kasvatus eri-ikäisten seurakuntalaisten keskuudessa (2015)
- uusien luottamushenkilöiden perehdytys (2015)
- Mediamissio syksyllä 2015 (varsinainen päätös tapahtuman
järjestämisestä tehdään myöhemmin)
- sähköisten eli verkossa tapahtuvien palveluiden ja toimintojen
kehittäminen (2015)
- Vuonna 2017 reformaation juhlavuosi teemalla ”Armoa” ja Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhla (yhteinen painopiste koko kirkossa)
Luottamushenkilöiden rooliin ja perehdyttämiseen liittyvän painopisteen sekä sähköisten palveluiden ja toimintojen kehittämisen tulee pääsääntöisesti
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sisältyä ainakin niihin yksikkökohtaisiin tavoiteasetteluihin, jotka hyväksytään alueneuvostossa tai johtokunnassa sekä myös niihin yhteistä toimintaa
koskeviin suunnitelmiin, jotka menevät suoraan kirkkoneuvoston käsiteltäviksi.
Viimevuotiseen tapaan tavoiteasettelussa määritellään kunkin yksikön toiminnalle neljä tavoitetta yllämainittujen tai strategian muiden suuntaviivojen
pohjalta, keinot tavoitteeseen pyrkimiseksi sekä arviointitavat ja mittarit, joilla
tavoitteen tuloksellisuutta tullaan arvioimaan.
Alueneuvosto tai johtokunta voi ohjeistaa yksiköidensä suunnittelua haluamallaan tavalla edellä todettujen yleisohjeiden puitteissa.
Tikkakosken alueneuvosto keskusteli seurakunnan strategian painopisteistä
25.3. kokouksessaan ja valitsi toiminnan suuntaviikoiksi vuodelle 2015:
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. Vahvistamme toiminnassamme suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja
taloudellisuutta sekä kehitämme toimintamme arviointia.
Kristillinen kasvatus on nykyisinkin selkeä vahvuusalue Jyväskylän seurakunnan toiminnassa, mutta se on syytä aika ajoin ottaa myös kokonaistarkastelun ja kehittämisen kohteeksi, mukaan lukien lasten ja nuorten ohella
myös nuorten aikuisten parissa tehtävä työ ja kristillinen aikuiskasvatus.
Esitys

Alueneuvosto valitsee jonkun edellisessä kokouksessa valitun tilalle, yhdeksi neljästä tavoitteesta, kirkkoneuvoston suositteleman ”kristillinen kasvatus
eri-ikäisten seurakuntalaisten keskuudessa”.

Päätös

Pienen keskustelun jälkeen alueneuvosto päätti pudottaa edellisessä kokouksessa valitsemistaan tavoitteista viimeisen eli neljännen kohdan ”Vahvistamme toiminnassamme suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja taloudellisuutta sekä kehitämme toimintamme arviointia” ja ottaa sen tilalle Jyväskylän seurakunnan strategiasta pääkohdasta ”Olemme rohkeasti hengellisiä”
alatavoitteen ”Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme
ja tuemme siinä koteja, päivähoitoa ja kouluja”.
Alueneuvosto totesi, että vuonna 2017 Tikkakosken kirkko tulee täyttämään
60 vuotta, ja se tulee varmasti vaikuttamaan osaltaan tuon vuoden suunnitelmiin Tikkakoskella.

32 §
Alueneuvoston kokoukset syksyllä 2014
Sovitaan syksyn 2014 kokousaikataulu.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esitys

Tikkakosken alueneuvoston kokoukset pidetään pappilassa klo 18
seuraavasti: ke 10.9, ke 8. 10 ja ti 11.11.
Alueneuvoston ja työntekijöiden yhteinen iltakoulu to 23.10. ja ke 10.12.
jouluruokailu, jonka jälkeen alueneuvoston kokous. Yhteisten tilaisuuksin
aloitusaika sovitaan ehdotusten mukaan.

Päätös

Syksyn alueneuvostojen päivämäärät, alkamisajat ja kokouspaikka hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Iltakoulun ja jouluruokailun päivämäärät hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja
niiden alkamisajoiksi päätettiin kummankin osalta klo 17 ja kokoontumispaikaksi seurakuntasali.

33 §
Ilmoitusasiat
Nuorisotyönohjaaja Mikko Haapasaari on palkattu tilapäiseen nuorisotyönohjaajan virkasuhteeseen Tikkakosken päivärippikoulun ajalle 2.6.–
11.6.2014.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

34 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Allekirjoitukset

PENTTI VILPUNAHO
Pentti Vilpunaho
puheenjohtaja

RISTO VALLIPURO
Risto Vallipuro
sihteeri

Käsitellyt asiat

23 – 34 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Tikkakosken kirkolla

2.5.2014

KAROLIINA NIINISTÖ
Karoliina Niinistö

RAILI MAKKULA
Raili Makkula

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

5.5.2014 – 19.5.2014
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

24.4.2014

Allekirjoitukset

Todistaa
Ilmoitustaulun hoitaja
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