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

Risto Vallipuro piti alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tomi Pirttimäki avasi kokouksen klo 17.43.

74 §
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 29.10.2015.
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.

75 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Postitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi parilla lisäyksellä: 82§ Ilmoitusasioihin tuli 3. kohta, jossa Inkeri Tuunanen kertoi edellisen kirkkoneuvoston kokouksen päätöksistä. 83§:ksi tuli Risto Vallipuron
esittelemä asia ”Nimetään edustajat (1.-3.) Sortavalan seurakunnan 25vuotisjuhlaan 13.12.2015”.

76 §
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 Pentti Vilpunaho ja Leena Hirvonen.

77 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.
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Riitta Luume esittelee työtään lähetyskohteessa
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Uutiset kertovat levottomuuksista Israelissa. Riitta Luume on ollut
Tikkakosken alueseurakunnan nimikkolähettinä Jerusalemissa neljä vuotta
ja tietää, miltä arki näyttää kolmen uskonnon pääkaupungissa.
Esitys

Nimikkolähetti Riitta Luume kertoo työstään. Merkitään tiedoksi.

Päätös

Riitta Luume kertoi työstään Israelin ja Pyhänmaan evankelis-luterilaisen
kirkon palveluksessa sekä siellä vallitsevasta poliittisesta, henkisestä ja
hengellisestä tilanteesta. Hänelle esitettiin kysymyksiä ja keskustelua syntyi.
Merkittiin tiedoksi.

79 §
Vetoomus lastenohjaajien työtilanteen puolesta Tikkakoskella
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Hallintojohtaja Anu Lajuselle on lähetetty 7.5.2015 Tikkakosken alueneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä aluekappalaisen ja lapsityönohjaajan allekirjoittama vetoomus:
”Me allekirjoittaneet olemme huolissamme Tikkakosken alueseurakunnan

lapsityön tulevaisuudesta. Menetimme yhden lastenohjaajan kesällä 2014
Anja Raution eläkkeelle siirtymisen seurauksena. Saimme lukuvuodeksi
2014–2015 Palokasta yhden lastenohjaajan kahdeksi päiväksi viikossa avuksemme. Tällä työvoimalla olemme selvinneet kuluneesta työkaudesta, mutta
monia puutteita on kuitenkin ollut.
Lastenohjaaja Merja Suhonen on vastannut yksin Puuppolan kerhotilassa
pidetystä vauva- ja taaperokerhosta, sen suunnittelusta ja kaikesta toteutuksesta kahvinkeittoineen, ohjelmineen ja vauvojen hoitamisineen. Kerhossa on
käynyt n. 10 perhettä viikossa. Työ on vaatinut veronsa, mutta ihmeen hienosti Merja on tästä selvinnyt. Samoin Tikkakosken kirkolla ovat lastenohjaajat Katri Peränen ja Emilia Virtanen pitäneet yksin päiväkerhoa jopa
kymmenen lapsen ryhmille. Allekirjoittaneista Eija Simpanen on käynyt muutamia kertoja sijaisena näissä kerhoissa ja todennut, että tilanteet ovat välillä todella turvattomia. Lapsia on runsaasti ja he ovat vilkkaita. Vaaratilanteita syntyy usein. Myös vilkkaan lapsiryhmän ohjaaminen ja tavoitteiden
mukaisten toimintatehtävien toteuttaminen yksin on todella haastavaa. Kerhojen kesto on 2½ tuntia, eikä tuona aikana ohjaaja voi poistua kerhohuoneesta mihinkään. Lisäksi lastenohjaajan toimen vähentäminen on vaikuttanut päivähoidon lasten kohtaamisten määrään vähentävästi sekä perheiden
auttamiseen vaikeissakin tilanteissa.
Ensi lukuvuodeksi olemme vielä saamassa Palokasta apua edes kahdeksi
päiväksi viikossa, mutta syksyllä 2016 olemme tilanteessa, jossa meidän olisi
tultava toimeen vielä pienemmällä työntekijäjoukolla. Silloin emme enää voi
vastata seurakuntalaisten toiveisiin, vaan joudumme sulkemaan ovet heiltä.
Tätä emme näe mahdolliseksi toimintamenetelmäksi seurakuntatyössä.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seurakunnassamme on käytössä oppisopimuskoulutus. Me allekirjoittaneet
vetoamme sen puolesta, että Tikkakosken alueseurakuntaan saataisiin viimeistään syksyllä 2016, mieluummin jo vuoden alusta, oppisopimusopiskelija
lapsi- ja perhetyöhön. Tämän opiskelijan turvin voisimme jatkaa työtämme
seurakuntalaisten parhaaksi sulkematta heiltä mahdollisuutta tulla toimintaan mukaan.”
Vetoomukseen ei ole tullut minkäänlaista vastausta.
Tikkakosken kasvatustyön pappi, vs. aluekappalainen, tuo Tikkakosken lastenohjaajatilanteen esille 30.10. Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvoston ja
johtavien viranhaltijoiden budjettiseminaarissa pe 30.10.
Esitys

Alueneuvostolle esitetään budjettiseminaarissa esiin tulleet Tikkakosken lastenohjaatilannetta koskevat asiat ja alueneuvosto päättää anomuksen jatkokäsittelyn mahdollisuuksista.

Päätös

Kasvatustyön pappi Ville von Gross esitteli asiaa. Hän totesi, että kirkkoneuvoston ja johtavien viranhaltijoiden budjettiriihessä 30.10.2015 Tikkakosken
lastenohjaajaa koskeva oppisopimusehdotus, josta oli tehty jo keväällä esitys hallintojohtaja Anu Lajuselle, ei ollut esillä. Koko Tikkakosken lastenohjaajatyön lisäresurssiehdotukseen, jota von Gross toi siellä esiin, suhtauduttiin hyvin vaitonaisesti, vaikka sitä voitaisiin hoitaa oppisopimuksella pienemmin kustannuksin ja ko. käytäntöjä on ollut ja on tälläkin hetkellä seurakunnassamme.
Keskustelujen jälkeen alueneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle Tikkakoskelle oppisopimusopiskelijan ottamista lapsi- ja perhetyöhön liitteenä olleen 7.5.2015 päivätyn Tikkakosken alueneuvoston puheenjohtajan Tomi Pirttimäen, varapuheenjohtajan Pentti Vilpunahon, aluekappalaisen Risto Vallipuron ja lapsityönohjaaja Eija Simpasen esityksen ja perustelujen pohjalta. Tikkakosken lapsi- ja perhetyö on hyvin vireää, eräs harvoja
nykyseurakunnassamme vetäviä ja toimivia työaloja, joka tavoittaa nuoria
sen ikäluokan ihmisiä, nuoria isiä ja äitejä, jotka ovat valitettavasti alttiita jättämään kirkkomme.
Pöytäkirjan liitteenä on Eija Simpasen kokoamia lukuja Tikkakosken lapsi- ja
perhetyön luvuista.

80 §
Kolehtikohteen muutos
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Alueneuvosto päätti kokouksessaan 8.9. Tikkakosken kirkossa kannettavista
kolehtikohteista loka- joulukuussa 2015. Kolehtikohteeksi 1.11. oli merkitty
kaksi kohdetta: 1. Jordanian ja Pyhänmaan luterilaisen kirkon työ/SLS’ ja
2. kirkkohallituksen määräämä ’Hiljaisuuden retriitteihin ja hengelliseen ohjaukseen sekä seurakuntien hengellisen elämän tukemiseen Hiljaisuuden
Ystävät ry:n kautta’.
Esitys

1.11. kannetaan kolehti Jordanian ja Pyhänmaan luterilaisen kirkon työhön/SLS:n kautta.
Kirkkohallituksen määräämä kolehti siirretään kannettavaksi 13.12.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aikaisemmin tälle päivälle päätetty kohde ’Kummilapsemme Kolumbiassa
(SLS)’ poistetaan kolehtikohteista.
Päätös

Kolehdit päätettiin yksimielisesti kantaa ehdotuksen mukaisesti.

81 §
Tikkakosken alueseurakunnan toimintaraamin toteuma
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Alueneuvoston tehtävänä on Asrkjs 8 §:n mukaan seurata alueseurakunnan
taloussuunnitelman toteutumista.
Esitys

Alueneuvosto tutustuu talousarvion toteutumistilanteeseen ja merkitsee sen
tiedoksi. Talousarviototeuman tilanne 28.10.2015. (liite)

Päätös

Alueneuvosto tutustui talousarvion toteumatilanteeseen 28.10.2015 päivätyn
tilanteen mukaisesti. Alueseurakunnan kokonaistoteuma 51.9.%:ia on varsin
alhainen, ja etenkin se on sitä musiikin, nuorisotyön, rippikoulutyön ja lähetyksen toteumien suhteen. Ehkä KIPA:kin aiheuttaa oman viiveensä.
Merkittiin tiedoksi.

82 §
Ilmoitusasiat

1. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 28.10. julistaa haettavaksi
Tikkakosken alueseurakuntaan sijoitetun lastenohjaajan tehtävän
27.11.2015 mennessä ja että työsuhde alkaa 1.1.2016 tai sopimuksen mukaan.
2. Jouluruokailu yhdessä työntekijöiden kanssa to 10.12 klo 16.30, jonka
jälkeen on alueneuvoston kokous.
3. Inkeri Tuunanen kertoi alueneuvostolle viimeisimmän kirkkoneuvoston
kokouksen päätöksistä.
Esitys

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

83 §
Nimetään edustajat (1., 2. ja 3.) Sortavalan seurakunnan 25-vuotisjuhlaan 13.12.2015
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720. Kokouksessa asian kiireellisyyden vuoksi.)

Lähetyskasvatussihteeri Säde Pirttimäen sähköposti Risto Vallipurolle ti
3.11.2015:
Ystävyysseurakuntamme Sortavala täyttää vuosia (25) joulukuussa ja seurakunnallemme on esitetty kutsu juhlimaan, 13.12.2015.
Matka tulee olemaan 11.-13.12.2015, edellyttäen, että saamme seurakunnalta virallisen kutsun ajoissa ja ehdimme hakea viisumeja.
Alueseurakuntien edustusta toivotaan mukaan juhliin (1-3 hlö, tarkentuu tämän viikon aikana). Kulut maksetaan YSP:n Ystävyysseurakuntatyön budjetista. Kiinnostuneiden lähtijöiden nimet tämän viikon aikana Ulla Klemettiselle.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esitys

Alueneuvosto nimeää kolme edustajaa Sortavalan seurakunnan, ystävyysseurakuntamme 25-vuotisjuhlaan. Koska emme vielä tiedä edustajien tarkkaa määrää onko se 1 tai 2 tai 3, niin valitsemme kolme edustajaa siten, että
nämä kolme laitetaan järjestykseen 1., 2. ja 3., ja näistä lähtee 1-3 Sortavalaan kun lähtijöiden lukumäärä tarkentuu.

Päätös

Asiasta keskusteltiin ja se koettiin tärkeäksi. Alueneuvostosta Pentti Vilpunaho oli ainut, joka lupautui suoralta kädeltä lähtemään Sortavalaan, ja hänet nimettiin yksimielisesti lähtijäksi n:o 1. Tomi Pirttimäki ei osannut kokouksessa sanoa, onko hänen mahdollista lähteä, ja kenellekään muulle ei
ollut mahdollista lähteä. Alueneuvosto valtuutti aluekappalainen Vallipuron
kyselemään ja nimeämään pikimmiten lähtijät n:o 2. ja 3. Tikkakoskelta.

84 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
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Tikkakosken kirkolla

6.11.2015

PENTTI VILPUNAHO
Pentti Vilpunaho

LEENA HIRVONEN
Leena Hirvonen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
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