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

Aluekappalainen Risto Vallipuro piti alkuhartauden.
Leena Uutelaa muistettiin syntymäpäivän johdosta.

Kokouksen avaus

Alueneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen.

50 §
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 4.6.2015.
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 koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

51 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista hyväksyttiin tämän kokouksen
työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: § 59 Ilmoitusasiat: Inkeri Tuunanen
esitteli kirkkoneuvoston päätöksiä, § 60 Esitys urkuparven kaiteen korottamisesta.

52 §
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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Gunilla Ranta ja Leena Uutela.

53 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.
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Vuoden 2016 talousarvioraamin sisäinen jako
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 5458720)

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 22.4.2015 kokoseurakunnalliselle
toiminnalle ja alueseurakunnille vuoden 2016 talousarvion valmistelun nettomenoraamit.
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 2014 perusteella. Seurakunnan jäsentietojärjestelmän siirryttyä Kirjuriin siitä ei edelleenkään ole saatavissa tietoja jäsenmääristä alue-seurakunnittain.
Tikkakosken alueseurakunnan vuoden 2016 budjetin nettomenoraamiksi
hyväksyttiin 79 743 €, joka on 99,22 % viimevuotisesta.
Budjetoinnissa on raamien pienentymistä mahdollista kompensoida tulonmuodostuksen lisäämisellä.
Nettoraami on päätetty jakaa alueseurakunnan sisällä seuraavasti:
Yleinen seurakuntatyö
18 069 €
Musiikkityö
9 112 €
Diakoniatyö
12 280 €
Lähetystyö
1 186 €
Rippikoulutyö
6 564 €
Nuorisotyö
16 364 €
Lapsityö
16 168 €
Liitteenä alueseurakunnan talousarvioraamin kehitys vuosina 2007–2016.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee tiedoksi alueseurakuntien nettoraamin jakosuhteen
perusteet sekä Tikkakosken alueseurakunnan talousarvioraamin sisäisen
jaon.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

55 §
Toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2016
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen vuosille 2016 - 2018 sekä talousarvion 2016 laatiminen tulee toteuttaa kirkkovaltuuston hyväksymän
strategian suuntaviivojen mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi marraskuussa 2011 uudistetun strategian "Rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä", joka
ulottuu vuoteen 2020 asti.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seurakunnan yhteisiksi painopisteiksi vuodelle 2016 on nostettu kolme
teemaa:
- Seurakuntalaisuuden tukeminen
- Työyhteisön hyvinvointi
- Vuoden 2017 reformaation 500-vuotisjuhlavuoteen ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoteen valmistautuminen
Tavoiteasettelussa määritellään kunkin yksikön toiminnalle enintään neljä
tavoitetta yllämainittujen tai strategian muiden suuntaviivojen pohjalta, keinot
tavoitteeseen pyrkimiseksi sekä arviointitavat ja mittarit, joilla tavoitteen tuloksellisuutta tullaan arvioimaan.
Tikkakosken alueneuvosto hyväksyi kokouksessaan 21.4.alueseurakunnan
talous- ja toimintasuunnittelun pohjaksi vuodelle 2016(-18) Jyväskylän seurakunnan strategiasta seuraavat 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.
Alueneuvosto hyväksyy sekä koko työyksikön tavoiteasettelut että tehtäväalueiden suunnitelmat. Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
tulee ainoastaan koko työyksikön yhteinen tavoiteasettelu.
Esitys:

Alueneuvosto käsittelee liitteenä olevat työmuotojen vuodelle 2016
laatimat tavoiteasettelut ja talousarvioehdotukset perusteluineen sekä aluekappalaisen kokoaman koko alueseurakuntaa koskevat tavoiteasettelut
(8 liitettä) ja hyväksyy ne jatkovalmisteluun lähetettäväksi.

Päätös

Alueneuvosto käsitteli työmuotojen vuodelle 2016 laatimat tavoiteasettelut ja
talousarvioehdotukset perusteluineen sekä aluekappalaisen kokoaman koko
alueseurakuntaa koskevat tavoiteasettelut ja hyväksyi ne jatkovalmisteluun
lähetettäväksi.

56 §
Talousarvion toteutumavertailu
(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. Alueseurakunnan ja työmuotojen kokouspäivän mukainen talousarviototeuma esitetään kokouksessa (liite kokoukseen).

Päätös

Aluekappalainen vertaili toteuman loppusummia: 21.4. mennessä loppusumma oli ollut 13 793,36 € ja 9.6. mennessä se on 22 063,51 €.
Merkittiin tiedoksi.
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Oppisopimusopiskelija Tikkakosken alueseurakunnan lapsi- ja perhetyöhön
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Hallintojohtaja Anu Lajuselle on lähetetty 7.5.2015 päivätty vetoomus oppisopimusopiskelijan saamiseksi Tikkakosken alueseurakuntaan. Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Tikkakosken alueneuvoston puheenjohtaja Tomi
Pirttimäki, varapuheenjohtaja Pentti Vilpunaho, aluekappalainen Risto Vallipuro ja lapsityönohjaaja Eija Simpanen.
”Me allekirjoittaneet olemme huolissamme Tikkakosken alueseurakunnan
lapsityön tulevaisuudesta. Menetimme yhden lastenohjaajan kesällä 2014 - - - - - - - - - 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.
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.
Esitys

Alueneuvosto esittää, että oppisopimusopiskelijan palkkaaminen Tikkakosken alueseurakunnan lapsi- ja perhetyöhön otetaan käsittelyyn kirkkoneuvostossa vuoden 2016 budjetin laadinnassa. Palkkakustannusta ei ole sisällytetty Tikkakosken alueseurakunnan budjettiesitykseen.

Päätös

Alueneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle lastenohjaajaoppisopimusopiskelijan palkkaamista Tikkakosken alueseurakuntaan vuonna 2016.
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Alueneuvoston syksyn kokousaikataulu
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Sovitaan syksyn 2015 kokousaikataulu.
Esitys

Alueneuvosto sopii syksyn kokouspäivät.
Kirkkoneuvoston kokoukset ovat 19.8., 16.9., 28.10. ja 25.11.

Päätös

Syksyn kokoukset päätettiin pitää ti 8.9. klo 17.30, to 1.10. klo 17 alkaen
Koivuniemessä yhdessä työntekijöiden kanssa iltakoulu, jonka jälkeen tarvittaessa kokous, ti 3.11. klo 17.30, to 10.12. klo 16.30 alkaen työntekijöiden
kanssa yhteinen jouluruokailu, jonka jälkeen kokous.

59 §
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston edustaja Inkeri Tuunanen toi joitain terveisiä kirkkoneuvostosta:
-luottamushenkilöille tehdyn kyselyn mukaan alueneuvostojen työskentelyyn
oltiin yleensä ottaen tyytyväisiä
-kirkkoneuvoston Kipasta (Kirkon palvelukeskus) tehtyä valitusta ei voi käytännössä viedä eteenpäin
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

60 §
Esitys urkuparven kaiteen korottamisesta
Kiinteistötoimistoon on tehty useana vuotena peräkkäin esitys kalustohankinnaksi/korjaustoimenpiteeksi–lomakkeella Tikkakosken kirkon urkuparven
kaiteen korottamisesta. Ko. esitys ei ole lähtenyt eteenpäin.
Tikkakosken kirkolle saatiin uudet urut vuonna 2000. Urkuparven kaide on
edelleen samankorkuinen kuin ennen urkujen uusimista, vaikka urkuparven
permanto vaati silloin vahvistamista ja korottamista.
Nykyinen kaiteen korkeus ei enää täytä turvallisuusvaatimuksia, vaan sisältää turvallisuusriskin.
Urkuparven kaiteen korottaminen ei vaadi suurta työtä eikä investointeja ja
se voidaan toteuttaa muuttamatta urkuparven ulkonäköä.
Esitys

Alueneuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että Tikkakosken kirkon urkuparven
kaidetta korotetaan ensi tilassa, koska kyseessä on turvallisuusriski.

Päätös

Alueneuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että Tikkakosken kirkon urkuparven
kaidetta korotetaan ensi tilassa, koska kyseessä on turvallisuusriski.

61 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
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