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

Hartauden piti Ulla Palola ennen jouluruokailua.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tomi Pirttimäki avasi kokouksen klo 18.30.

85 §
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 3.12.2015.
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.

86 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä: 94 § Muut
mahdolliset asiat kohtaan tuli Kevään 2016 alueneuvoston kokoukset.

87 §
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 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Kalenius ja Mirja Silvennoinen.

88 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin Eija Simpaselle 89 §:n esittelyn ajaksi.
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Lastenohjaajan tehtävän täyttäminen
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

(Valmistelija Eija Simpanen, p. 040 560 9914)
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 28.10.2015 julistaa haettavaksi Tik
kakosken alueseurakuntaan sijoitetun lastenohjaajan tehtävän siten, että
työsuhde on täytettynä 1.1.2016 alkaen. Tehtävän kelpoisuusehtona on
piispainkokouksen 9.9.2009 tekemän päätöksen mukainen kelpoisuus lastenohjaajan tehtävään. Tehtävään valittavan tulee olla Suomen ev. lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Lastenohjaajan lähiesimies on alueseurakunnan lapsityönohjaaja, virkapaikka on Tikkakosken kirkko ja tehtävässä noudatetaan
yleistyöaikaa. Palkkaus on vaativuusryhmän 402 mukainen, peruspalkka
1927,74 €/kk. Työsuhteessa sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.
Alueneuvosto määritteli kokouksessaan 8.9.2015, että tehtävä painottuu
päiväkerhotyöhön sekä perheiden parissa tehtävään työhön sisältäen erilaiset perheryhmät, -tapahtumat sekä kotikäynnit. Tehtävään kuuluu myös jumalanpalveluselämään osallistumista, leiri- ja retkitoimintaa sekä verkostotyötä. Tehtävä edellyttää myös hyviä media- ja atk-taitoja.
Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 28.10.2015 haastattelutyöryhmän,
johon puheenjohtajaksi nimettiin Tikkakosken alueseurakunnan aluekappalainen. Jäseniksi nimettiin Tikkakosken alueseurakunnan lapsityönohjaaja,
lapsi- ja perhetyön työalasihteeri sekä Tikkakosken alueneuvoston edustaja
Leena Uutela, varalla Leena Hirvonen alueneuvoston 8.9.2015 kokouksen
esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvoston edustajaksi työryhmään nimettiin Inkeri Tuunanen.
Haastattelu toteutetaan ke 9.12.2015. Tikkakosken alueseurakunnan lastenohjaajan tehtävään haki 8 henkilöä, joista kaikki täyttivät tehtävän kelpoisuusehdon. Haastatteluun kutsutaan neljä hakijaa: Emilia Virtanen, Marika
Saarela, Kaisa Tiainen ja Satu Ojansivu. Hakijoiden kelpoisuusehdot tarkastivat ja haastateltavien valinnan tekivät lapsi- ja perhetyön työalasihteeri ja
Tikkakosken lapsityönohjaaja. Tiedot hakijoista liitteenä, joka lähetetään
postitse varsinaisille jäsenille ja tuodaan alueneuvoston kokoukseen.
Haastattelutyöryhmä tulee esittämään kaikille haastateltaville samat kysymykset ja päättää, ketä se tulee esittämään Tikkakosken alueneuvostolle
ko. lastenohjaajan tehtävään. Yhteenveto ja haastattelutyöryhmän lausunto sisältävät JulkL 6:24 § kohtien 29 ja 32 mukaista tietoa ja ovat
näiltä osin salassa pidettäviä.
Esitys

Alueneuvosto valitsee Tikkakosken alueseurakuntaan sijoitettavan lastenohjaajan. Työsuhde täytetään 1.1.2016 alkaen.
Päätös on ehdollinen niin kauan, kuin tehtävään valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 § 2.
momentin mukaisen rikosrekisteriotteen.

Päätös

Eija Simpanen esitteli alueneuvostolle avoinna olevaan lastenohjaajan tehtävän täyttämiseen nimetyn haastattelutyöryhmän lausunnon siihen liittyvine
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------perusteluineen. Haastattelutyöryhmä esitti yksimielisesti valittavaksi Iida
Emilia Virtasta sekä varalle Satu Ojansivua. Eija Simpanen poistui
kokouksesta klo 19.00.
Alueneuvosto yhtyi yksimielisesti haastattelutyöryhmän esitykseen.
Iida Emilia Virtanen valittiin lastenohjaajaksi 1.1.2016 alkaen.
Varalle valittiin Satu Ojansivu.
Päätös on ehdollinen niin kauan, kuin tehtävään valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 § 2.
momentin mukaisen rikosrekisteriotteen.
90 §
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 esitetään kokouksessa.

Päätös

Aluekappalainen Vallipuro esitteli talousarvion toteumaa 9.12.2015 tilanteen
mukaisesti. (liite) Toteutumisprosentti koko Tikkakosken alueseurakunnan
toimintaraamin suhteen on 63,7 %:ia, joka on ajankohtaan nähden hyvin alhainen. Asia merkittiin tiedoksi.

91 §
Lähiajan toimintaa
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Aluekappalainen esittelee alueseurakunnan lähiajan toimintaa.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Aluekappalainen Vallipuro esitteli kevään 2016 alueseurakunnan toimintaa
aluesihteeri Laakson kokoaman esitteen pohjalta. Lisäksi pariin jumalanpalvelukseen lisättiin alueneuvoston jäseniä tekstinlukijoiksi. Asia merkittiin tiedoksi.

92 §
Tikkakosken kirkossa tammi-helmikuussa 2016 kannettavat jumalanpalveluskolehdit
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Alueneuvoston tehtävänä on Asrkjs 9 §:n mukaan hyväksyä alueseurakunnan kolehtisuunnitelma.
Esitys

Alueneuvosto hyväksyy aluekappalaisen tekemän kolehtisuunnitelman
tammi - helmikuulle 2016 (liite).

Päätös

Aluekappalainen esitteli laatimaansa kolehtisuunnitelman tammi-helmikuulle
2016 kannettavista kolehdeista Tikkakosken kirkossa.
Ko. suunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.
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Ilmoitusasiat
1)

Kirkkoneuvoston vastaus Tikkakosken alueseurakunnan vetoomukseen lastenohjaajien työtilanteen puolesta: Kirkkoneuvosto toteaa vastauksessaan
25.11.2015, että ”Tikkakosken alueneuvoston vetoomus lastenohjaajientyötilanteen puolesta on otettu huomioon oppisopimuskoulutettavien, siviilipalvelusmiesten ja tukityöllistettävien henkilöstökuluihin varatussa määrärahassa, joka sisältyy vuoden 2016 talousarvioesitykseen.”
”Vuoden 2016 talousarvioon on kirjattu erillinen 100.000 € määräraha
oppisopimuskoulutettavien, siviilipalvelusmiesten ja tukityöllistettävien
aiheuttamia henkilöstökuluja varten. Tämä summa määriteltiin em. työyksiköille esitetyn kyselyn tulosten perusteella.”

2)

Seurakuntapastori Ville von Gross on jäämässä virkavapaalle kuluvana
vuonna viikolla 49 ollen siinä 21.2.2016 saakka.

3)

Ulla Palola toimii teologina (50 %) Tikkakosken alueseurakunnassa 1.12.–
31.12.2015 ja kirkkoherra tulee erittäin todennäköisesti palkkaamaan hänet
täysiaikaisesti 1.1.2016 alkaen aina Ville von Grossin virkavapaan loppuun
21.2.2016 saakka.

4)

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.11.2015 hyväksynyt lastenohjaaja (--)
anomuksen osittaisesta työvapaasta (50 %) osa-aikaeläkkeelle siirtymistä
varten 1.1.2016 alkaen. Työvapaa jatkuisi anomuksen mukaan eläkkeelle
siirtymiseen saakka. Osa-aikaeläkkeen aiheuttamat työjärjestelyt ratkaistaan
myöhemmin, tarvittaessa osa-aikaista määräaikaista työvoimaa käyttäen, jota on lastenohjaajan tehtäviin arviolta löydettävissä.

5)

Seurakuntamestarin tehtävään (50 %) on nimitetty Annu Vantanen
1.12.2015 – 31.5.2016.

Esitys

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ko. asiat merkittiin tiedoksi.

94 §
Kevään 2016 alueneuvoston kokoukset
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Esitys

Sovitaan kevään 2016 alueneuvoston kokouksista, jotka olivat unohtuneet
esityslistasta.

Päätös

Pienen keskustelun jälkeen sovittiin, että to 18.2. klo 17.30 pidetään alueneuvoston kokous. Tarvittaessa voidaan kokoontua myös tammikuun puolenvälin jälkeen. Muiden kokousten, jotka ajoittuvat maalis-, huhti-, tarvittaessa touko- ja kesäkuulle, ajankohdat sovitaan vuoden 2016 ensimmäisessä kokouksessa.
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Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Allekirjoitukset

TOMI PIRTTIMÄKI
Tomi Pirttimäki
puheenjohtaja

RISTO VALLIPURO
Risto Vallipuro
sihteeri

Käsitellyt asiat

85 – 95 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Tikkakosken kirkolla

11.12.2015

TAPANI KALENIUS
Tapani Kalenius

MIRJA SILVENNOINEN
Mirja Silvennoinen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

14.12.2015 – 28.12.2015
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

3.12.2015

Allekirjoitukset

Todistaa
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