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Katri Peränen ja Emilia Virtanen pitivät alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tomi pirttimäki avasi kokouksen klo 18.40.

37 §
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 8.4.2015.
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 laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

38 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi. Kohtaan 48 § aluekappalainen totesi, että hän esittelee
siinä Tikkakosken alueseurakunnan työntekijöiden työntekijäkokouksessa to
16.4. kootun suunnitelman Kesää ja syksyä 2015 Tikkakosken alueseurakunnassa, joka ajan myötä vielä täsmentyy vielä kesän ja syksyn 2015 tapahtumista, joistain yhteisistä koulutuksista ja työntekijäkokouksista.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

39 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan Tikkakosken kirkolla keskiviikkona 29.4.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa oikaisu-vaatimuksen
tai valituksen tekemiselle varatun ajan (14pv), torstaista 30.4. lähtien. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Kalenius ja Mirja Silvennoinen.

40 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo-ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.
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Lastenohjaajat Katri Peränen ja Emilia Virtanen esittäytyvät alueneuvostolle ja esittelevät työtään
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Kaikki työntekijät käyvät esittäytymässä vuorollaan alueneuvostolle. Yleensä
se tapahtuu yksitellen, ja koska meillä on sen verran vähän työntekijöitä, niin
lähes jokaisella on joku oma työala vastattavanaan. Tällä kertaa lastenohjaajat Katri Peränen ja Emilia Virtanen ovat esittäytymässä ja esittelevät työtään yhdessä. He ovat suoraan toiminnallisen tason työntekijöitä ilman
hallinnollista työalavastuuta lapsi- ja perhetyöstä. Tässä on mahdollisuus
ajatusten vaihtoon puolin ja toisin.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Lastenohjaajat Katri Peränen ja Emilia Virtanen esittäytyivät ja he esittelivät
työtään. Heille esitettiin kysymyksiä, ja keskustelua syntyi. Merkitään tiedoksi.

42 §
Kahden kummiluottamushenkilön kummityöalojen vaihtaminen
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Edellisessä alueneuvoston kokouksessa ti 17.3.15 valittiin kaikille kahdeksalle luottamushenkilölle omat kummityöalansa.
Alueneuvosto nimesi kummiluottamushenkilöt keskuudestaan työaloille seuraavasti: Leena Uutela – Lapsi- ja perhetyö, Leena Hirvonen – Kouluikäistyö, Tapani Kalenius – Nuorisotyö, Tomi Pirttimäki – Rippikoulutyö, Gunilla
Ranta – Diakonia, Raija Kolu – Lähetys, Seppo Piilonen – Musiikki, Pentti
Vilpunaho – Yleinen srk-työ.
Tällainen kummiluottamushenkilöiden valinta on melko vapaamuotoinen,
vähemmän lakipykälien säätelemä ja käytännössä luottamushenkilön ja
työntekijän välinen yhteydenpito, joka hakee kaikilla omat tapansa.
Tikkakosken alueseurakunnan työntekijäkokouksessa to 19.3. kummiluottamushenkilöiden valinta käytiin läpi ja todettiin, että musiikin kummihenkilöksi valittu on Tikkakosken alueseurakunnan kanttorin puoliso. Tämän ei
katsottu olevan työntekijän kannalta paras vaihtoehto, vaikka tällaisessa vapaampimuotoisessa kombinaatiossa eivät jääviyskysymykset tule esille.
Työntekijäkokous päätyi esittämään, että kummiluottamushenkilöt Seppo
Piilonen ja Pentti Vilpunaho vaihtaisivat kummityöaloja, mutta muiden osalta
kummiudet pidetään ennallaan.
Esitys

Seppo Piilonen nimetään yleisen seurakuntatyön kummiksi, josta työalasta
vastaa aluekappalainen Risto Vallipuro ja Pentti Vilpunaho nimetään musiikkityön kummiksi, josta vastaa Sirpa Piilonen. Muita muutoksia kummiluottamushenkilöiden ja heidän kummityöalojensa suhteen ei tehdä.

Päätös

Seppo Piilonen nimettiin yleisen seurakuntatyön kummiksi ja Pentti Vilpunaho musiikin kummiksi Tikkakosken alueseurakunnassa.

43 §
Tikkakosken kirkossa touko-syyskuussa 2015 kannettavat jumalanpalveluskolehdit
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alueneuvoston tehtäviin kuuluu jumalanpalveluskolehdeista päättäminen
alueseurakunnan kirkossa. Aluekappalainen on laatinut esityksen toukosyyskuulla 2015 kannettavista kolehdeista kirkkohallituksen laatimaa pohjaa
käyttäen, ja se on lähetetty kokousedustajille liitteenä. Pohjaesityksessä näkyvät kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät kolehdit ja ns. vapaat
kolehdit.
Esitys

Alueneuvosto päättää touko-syyskuulla 2015 Tikkakosken kirkossa kannettavista kolehdeista pohjaesityksen mukaisesti.

Päätös

Aluekappalainen Vallipuro esitteli Tikkakosken kirkossa touko-syyskuussa
2015 kannettavista kolehdeista. Hän esitti, että su 27.9. kannettava kolehti
Suomen Lähetysseuran tasauskeräykseen vaihdetaan kannettavaksi su
11.10. ja että tuolloin kannettaisiin kolehti Hengen Uudistus kirkossamme
työntekijän Petri Kauhasen työn tukemiseen hänen kannatustililleen
FI1810323000543433.
Kolehtilista hyväksyttiin yksimielisesti em. muutoksella.

44 §
Lapsiasiainvaltuutettujen nimeäminen Tikkakosken alueseurakuntaan
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Jokaisessa alueseurakunnassa Jyväskylän seurakunnassa on kaksi lapsiasiainvaltuutettua. Tikkakosken nimetyt lapsiasiainvaltuutetut ovat olleet Inkeri Tuunanen ja Antti Toivio.
Antti Toivio siirtyi Uuraisten kirkkoherraksi viime vuoden elokuussa ja Inkeri
Tuunanen on esittänyt halunsa lopettaa lapsiasiainvaltuutettuna.
Alueneuvoston tulee nimetä kaksi uutta lapsiasiainvaltuutettua Tikkakosken
alueseurakuntaan. Olisi hyvä jos toinen heistä olisi työntekijä ja toinen luottamushenkilö.
Tikkakosken alueseurakunnan työntekijäkokouksessa to 19.3.15 päädyttiin
esittämään yksimielisesti ko. luottamustehtävään seurakuntapastori Ville
von Grossia. Lapsityönohjaaja Eija Simpanen on puolestaan kysynyt kummiluottamushenkilöään Leena Uutelaa ko. luottamustehtävään, ja hän on esittänyt siihen suostumuksensa.
Esitys

Tikkakosken alueseurakunnan lapsiasiainvaltuutetuiksi nimetään Leena Uutela ja Ville von Gross.

Päätös

Tikkakosken alueseurakunnan lapsiasiainvaltuutetuiksi valittiin yksimielisesti
Leena Uutela ja Ville von Gross.

45 §
Tikkakosken alueseurakunnan toimintaraamin toteuma huhtikuulla 2015
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Alueneuvoston tehtäviin kuuluu alueseurakunnan talouden toteuman seuraaminen. Aluekappalainen esittää kokouspäivän mukaisen Tikkakosken
alueseurakunnan toimintaraamin toteuman (liite kokouksessa).
Esitys

Alueneuvosto tutustuu talousarvion toteutumistilanteeseen ja merkitsee sen
tiedoksi.
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Alueneuvosto tutustui aluekappalaisen esittelemämä talousarvion toteumaan 21.4.2015 mukaisesti. Todettiin, että kirjanpidon mukaisesti varoja on
käytetty hyvin maltillisesti.

46 §
Tikkakosken alueseurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmaan 2016 liittyen suuntaviivojen määrittäminen Jyväskylän seurakunnan strategian pohjalta
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Alueneuvoston tulee hyväksyä ja lähettää eteenpäin kirkkoneuvostolle Tikkakosken alueseurakunnan vuoden 2016(-18) talous- ja toimintasuunnitelma, jonka pohjaesityksen laativat työaloista vastaavat viranhaltijat aluekappalaisen johdolla. Työalojen toimintaraamin summista, joiden jakosuhde pysynee melko samansuuntaisena kuin kuluvanakin vuonna, ei voida vielä sanoa, mutta sitä työntekijät katsovat keskenään aluekappalaisen esityksestä,
kunhan kirkkoneuvoston raamikokouksessa ke 22.4.15 selviää Tikkakosken
alueseurakunnan raamin suuruus.

Suurimpana muutoksena työntekijäkuntaan vuoteen 2016 nähden, ainakin
etukäteen on se, että tuolloin syksystä alkaen siirrytään lapsityössä kolmen
lastenohjaajan vahvuuteen, mikäli mitään muutoksia koko seurakunnan päätöksen tasolla ei tapahdu tämän asian suhteen. Vuonna 2017 Tikkakosken
kirkko täyttää 50 vuotta, jos toki tämä vuosi on juhlavuosi niin reformaatio
500 vuotta kuin isänmaamme Suomi 100 vuotta suhteen.

Tilojen suhteen olemme hyvin tyytyväisiä. Kirkko, pappila ja Puuppolan kerhotilat ovat hyvin toimivia ja terveitä. Toivomme myös, että Sarpatti säilyy
seurakunnan omistuksessa, sillä siitä on meille ja koko seurakunnalle runsaasti hyötyä, iloa ja käyttöä.
Toimintasuunnitelman laatimiseen vuodelle 2016 nähden tärkeitä ovat Jyväskylän seurakunnan strategiasta ”Rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä”
nostettavat suuntaviivat. Työntekijäkokouksessa to 19.3.2016 työntekijät
päättivät esittää, miettiessään ko. strategiaa ja toimintasuunnitelmaa vuodelle 2016, nostaa neljä kohtaa Tikkakosken alueseurakunnalle em. suuntaviivoihin valittaviksi. Liitteenä Jyväskylän seurakunnan strategia, johon merkitty vuosien 2013–15 tavoitteet ja suunniteltavan vuoden 2016 tavoitteet.
Nämä vuoden 2016 tavoitteet ovat:
1.Rohkaisemme toisiamme elämään kristittyinä arjessa ja löytämään rukouksen ja Raamatun hengellisen elämän tueksi.
2.Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana.
3.Kehitämme luottamushenkilöiden roolia seurakunnan toimijoina.
4.Kehitämme ja tuomme selkeästi esiin sielunhoidollisen ja käytännöllisen
avun muotoja.
Yleensä kirkkoneuvosto on määritellyt jonkin strategian kohdan koko seurakunnalle yhteiseksi tavoitteeksi. Jos seurakunnan yhteiseksi toiminnan painopisteeksi valittu strategian kohta ei kuulu työntekijöiden esittämän neljän
kohdan joukkoon, jätetään nimetyistä pois kohta 4.”Kehitämme ja tuomme…”.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tavoitteita asetetaan yleensä neljä. Käytäntö on ollut se, että jokainen työala on valinnut määritellyistä neljästä tavoitteesta kaksi ja kaksi muuta se on
voinut itse valita vapaasti omaan toimintasuunnitelmaansa.
Talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016(-18) Tikkakosken alueseurakunnan osalta käsitellään ti 9.6. alueneuvoston kokouksessa.
Esitys

Alueneuvosto valitsee Jyväskylän seurakunnan strategiasta neljä yllämainittua suuntaviivaa vuodelle 2016 Tikkakosken alueseurakunnan talous- ja
toimintasuunnitelman laatimista varten ja määrittelee niistä poisjätettäväksi
neljännen suuntaviivan ”Kehitämme ja tuomme…”, mikäli se tai joku muu
neljästä ei ole kirkkoneuvoston määrittelemä kokoseurakunnallinen tavoite.

Päätös

Aluekappalainen esitteli kokoukselle kirkkoherra Arto Viitalan kappalaisilleen
lähettämän sähköposti viestin, jossa hän nosti kokoseurakunnallisesti kolme
asiaa vuosien 2016(-18) talous/toimintasuunnitteluun:
1.Seurakuntalaisuuden tukeminen, 2.Töyhteisön hyvinvointi, 3.Vuoden 2017
reformaation 500-vuotisjuhlavuoteen ja Suomen itsenäisyyden 100vuotisjuhlavuoteen valmistautuminen yhteistyöverkostoja luoden.
Keskustelujen jälkeen alueneuvosto hyväksyi yksimielisesti talous/ toimintasuunnittelun pohjaksi vuodelle 2015(-18) Tikkakosken alueseurakunnassaJyväskylän seurakunnan strategiasta esittelytekstistä yllä olleet neljä kohtaa:
1.Rohkaisemme toisiamme elämään kristittyinä arjessa ja löytämään rukouksen ja Raamatun hengellisen elämän tueksi.
2.Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana.
3.Kehitämme luottamushenkilöiden roolia seurakunnan toimijoina.
4.Kehitämme ja tuomme selkeästi esiin sielunhoidollisen ja käytännöllisen
avun muotoja.

47 §
Ilmoitusasiat

Aluesihteerille on myönnetty osittaista virkavapautta 1.9.2015 alkaen,
sijaiseksi on päätetty palkata Esa Härköjärvi.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

48 §
Kesää ja syksyä 2015 Tikkakosken alueseurakunnassa
Tikkakosken alueseurakunnan työntekijät olivat työntekijäkokouksessaan to
16.4. koonneet kesää ja syksyä 2015 koskienTikkakosken alueseurakunnassa tulevia tapahtumia, joitain koulutuksia ja työntekijäkokouksia. Ko. ”lista” (liite) tulee vielä ajan kuluessa täydentymään jonkin verran.
Aluekappalainen esitteli ko. ”listan” poverpoint muodossa kokousväelle
luettelonomaisesti kronologisesti edeten ajalle kesä-joulukuu 2015.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi
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Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
Puheenjohtaja Pirttimäki päätti kokouksen klo 20.10.

Allekirjoitukset

TOMI PIRTTIMÄKI
Tomi Pirttiimäki
puheenjohtaja

RISTO VALLIPURO
Risto Vallipuro
sihteeri

Käsitellyt asiat

37 – 49 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Tikkakosken kirkolla

29.4.2015

TAPANI KALENIUS
Tapani Kalenius

MIRJA SILVENNOINEN
Mirja Silvennoinen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

30.4.2015 – 15.5.2015
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

8.4.2015

Allekirjoitukset

Todistaa
Ilmoitustaulun hoitaja
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