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Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Puheenjohtaja luki alkuhartaudeksi Yrjö Jylhän tekstin Pyhä yö ja avasi
kokouksen.

2/61 §
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 09.12.2014
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KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2/62 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Muut asiat pykälässä käsitellään kolehtimuutosasia, muuten esityslista
hyväksyttiin työjärjestykseksi.

3/63 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Hintikka ja Liisa Laatinen.

3/64 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

3/65§
Talousarvion seuranta, LIITE
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 521 5405
Alueneuvoston tehtävänä on Johtosäännön 8 §, 6 mukaan mm. . . .”seurata alueseurakunnan talous-ja
toimintasuunnitelman toteutumista”. Taloussuunnitelman yhteenveto Vaajakosken alueseurakunnan
osalta on annettu taloustoimistosta.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee tiedoksi talousarvioseurannan.

Päätös

Alueneuvosto merkitsi tiedoksi talousarvioseurannan.
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3/66§
Työskentelykauden päätöskeskustelu
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 521 5405
Alueneuvosto on työskennellyt neljän vuoden ajan kokoontuen keskimäärin kuusi kertaa vuodessa.
Alueneuvoston tehtävät on säädetty Kirkkovaltuuston 13.1.2009 hyväksymässä johtosäännössä.
Johtosäännön mukaan Alueneuvoston tehtävänä on:
1) johtaa yhdessä aluekappalaisen kanssa alueseurakunnan toimintaa, edistää sen
hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi;
2) käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvostolle esitettäväksi alueseurakunnan toiminta-ja
taloussuunnitelma;
3) seurata alueseurakunnan talous-ja toimintasuunnitelman toteutumista;
4) käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvostolle esitettäväksi alueseurakunnan
toimintakertomus;
5) tehdä kirkkoneuvostolle seurakuntatyötä koskevia ehdotuksia;
6) kuulla seurakuntalaisia alueseurakunnan toimintaa koskevissa asioissa ja tukea
alueseurakunnan vapaaehtoistoimintaa;
7) osallistua alueseurakuntaan sijoitettujen muiden kuin 9 §:n kohdassa 6 tarkoitettujen
virkojen ja toimien viran- ja toimenhaltijoiden valinnan valmisteluun;
8) esittää kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi alueseurakunnan jumalanpalveluspaikkojen
jumalanpalvelusten säännölliset alkamisajat;
9) antaa kirkkoneuvoston pyytämät lausunnot;
10) käsitellä alueneuvostolle osoitetut aloitteet;
11) suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät.

Työskentelykauden päättyessä on hyvä käydä vapaa keskustelu siitä, miten Alueneuvosto on päässyt
käsittelemään sille annettuja tehtäviä ja mitä olisi ollut hyvä vielä käsitellä. Toisaalta tässä kokouksessa
Alueneuvosto voi ”lähettää terveiset” tulevalle neuvostolle, mihin asioihin sen olisi hyvä painottaa
työskentelyä.
Esitys: Alueneuvosto käy keskustelun siitä, miten se on omasta mielestään onnistunut
työskentelyssään ja mihin tulevan neuvoston olisi hyvä painottaa omaa työskentelyään.
Päätös: Alueneuvosto arvioi työskentelyään ja evästi seuraavaa alueneuvostoa seuraavilla
huomioilla:
1. Toimintasuunnittelun tekeminen yhdessä työntekijöiden kanssa on koettu hyväksi.
2. Luottamushenkilötyö avautuu vain siitä, että tunnetaan toisemme.
3. Tieto kokouksista voisi tulla aikaisemmin, kokouskalenteri vuodeksi eteenpäin.
4. Kirkkovaltuuston työn seuraaminen on tärkeää kaikille luottamushenkilöille.
5. Työntekijät mukaan ainakin alueneuvoston ensimmäiseen kokoukseen tutustumisen
vuoksi.
6. Luottamushenkilöt ovat suuri ja tärkeä vapaaehtoisten ryhmä.
7. Luottamushenkilöiden kirkkopyhä koettiin hyväksi ja siitä kannattaa tehdä jatkuva
käytäntö.
8. Luottamushenkilö on valittu jonkin mandaatin perusteella, mutta työskentelee
seurakunnan hyväksi.
9. Hyvänä pidettiin henkilövalonnoissa mukana olemista.
10. Partiolaisten leirikeskuksen, Teerilahden asiaa tulee seurata aktiivisesti.
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/67§
Kolehtimuutos
Alueneuvosto päätti aluekappalaisen esityksestä tehdä seuraavat muutokset
kolehtisuunnitelmaan:
1. 21.12.2014 kolehti kannetaan Purtosten työn tukemiseen Etiopiassa.
2. 26.12.2014 kolehti kannetaan Israelin työn tukemiseen.
5/68§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25. Alueneuvoston työskentely päätettiin virren 30
sanoin.
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