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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

11.03.2015 Klo 18:00

PAIKKA

Vaajakosken kirkko
Kirkkotie 11
40800 Vaajakoski

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinanen jäsen:
Liimatainen Päivi
Laatinen Liisa
Göös Riitta-Liisa
Lohi Santeri
Hintikka Pauli
Taivassalo Maria
Malinen Juhani
Vesterinen Aarne
Huttunen Hannu

Henk.koht. varajäsen:
(Asikainen Aimo)
(Jurvanen Leena)
(Nordman Peter)
(Ilkka Päivi)
(Damskägg Yrjö)
(Tuomisalo Johanna)
(Göös Hannu)
(Hokkanen Arja)
aluekappalainen

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Ylhävaara-Perendi Arja
Kauppinen Arto

kirkkoherra
KN:n edustaja
sihteeri

PÄIVI LIIMATAINEN

ARTO KAUPPINEN

Päivi Liimatainen
puheenjohtaja

Arto Kauppinen
sihteeri

JUHANI MALINEN
Juhani Malinen
pöytäkirjan tarkastaja

LIISA LAATINEN
Liisa Laatinen
pöytäkirjan tarkastaja

HANNU HUTTUNEN
Hannu Huttunen

Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Hannu Huttunen piti alkuhartauden ja puheenjohtaja avasi kokouksen.
2/15 §
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 lähetetty s-postilla 04.03.2015
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2/16 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3/17 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Malinen ja Liisa Laatinen.

3/18 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

3/19 §
Talousarvion toteutuminen. LIITE, jaetaan kokouksessa.
Esittelijä: Hannu Huttunen, 050 5215405

Alueneuvoston tehtävänä on Johtosäännön 8§, 6 mukaan mm.
…”seurata alueseurakunnan talous- ja toimintasuunnitelman
toteutumista”. Taloussuunnitelman yhteenveto Vaajakosken
alueseurakunnan osalta on annettu taloustoimistosta. Yhteenveto
jaetaan kokouksessa.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee tiedoksi talousarvioseurannan.

Päätös

Alueneuvosto merkitsi talousarvioseurannan tiedoksi.

3/20 §
Aloite alueneuvostolle Kirkkokuoron harjoituspaikan vaihtamisesta, LIITE.
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 5215405

Vaajakosken kirkon sisäilmasta on tehty hyvin tarkat selvitykset ja
tutkimukset viimeisen viiden vuoden aikana. Tutkimuksen jälkeen on
mm. kaikki ruukkukukat vaihdettu tekokukkiin ja näin saatu
ruukkumullasta johtuvat mahdolliset haitat eliminoitua.
Kiinteistöhenkilökunta on myös ohjeistanut työntekijöitä kiinnittämään
huomionsa toimistojen siisteyteen.
Parina viimevuotena on joiltakin seurakuntalaisilta ja erityisesti
kirkkokuorolta tullut palautetta siitä, että kirkon ja muiden tilojen
sisäilmassa on jotakin sellaista, joka ärsyttää äänihuulia niin, että ääni
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käheytyy. Asia on saatettu mm. kiinteistöpäällikön ja työterveyden
tietoon.

Esitys

Alueneuvosto merkitsee kirkkokuoron aloitteen tiedoksi ja käy asiasta
lähetekeskustelun.

Päätös
Alueneuvosto merkitsi kirkkokuoron aloitteen tiedoksi ja pyytää
kuorojen johtajia selvittämään kuorojen tulevia harjoituspaikkoja.
4/21§
Alueneuvoston yhteys Vaajakosken alueseurakunnan eri työaloihin ja työaloista
vastaaviin työntekijöihin.
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 5215405
Alueneuvosto on pitänyt kevään kokouksista yhden yhdessä
alueseurakunnan työntekijöiden kanssa. Tässä kokouksessa on
hahmoteltu seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaa
kirkkoneuvostolta tulleiden raamien puitteissa. Tämä on koettu niin
työntekijöiden kuin luottamushenkilöiden taholta hedelmälliseksi.
Kokouksesta on kuitenkin jäänyt tuntu, että luottamushenkilöillä ei ole
riittävää kosketuspintaa alueseurakunnan toimintaan vain yhden
kokouksen / seminaarin perusteella.
Jotta alueneuvosto voisi tehokkaasti hoitaa johtosäännön § 89
lueteltuja tehtäviään, olisi yksi mahdollisuus nimetä kullekin
alueneuvoston jäsenelle oma ”nimikkotyöala”, jonka tiimin kokouksiin
hän mahdollisuuksiensa mukaan osallistuisi tai pitäisi muuten yhteyttä
työalasta vastaaviin työntekijöihin.
Alueseurakuntamme työalat ovat: 1. Yleinen seurakuntatyö, 2.
Musiikkityö, 3. Diakoniatyö, 4. Nuorisotyö ( sisältäen varhaisnuoriso-,
rippikoulu,- ja erityisnuorisotyön), 5. Varhaiskasvatus ( sisältäen
pyhäkoulu, päiväkerho- ja perhetyön), sekä 6. Kansainvälinen diakoniaja lähetystyö, sisältäen ystävyysseurakuntatyön.
Esitys

Alueneuvosto nimeää kullekin jäsenelle oman
nimikkotyöalansa.

Päätös

Aarne Vesterinen ja Maria Taivassalo, musiikkityö.
Juhani Malinen, diakoniatyö.
Päivi Ilkka, varhaiskasvatus.
Liisa Laatinen, kansainvalinen – ja diakoniatyö (rukkanen).
Päivi Liimatainen, nuorisotyö.

4/22§
Alueseurakunnan edustajien nimeäminen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja
merimieskirkon kokouksiin 2015.
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 5215405
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Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan käsittely:
Seurakunnan edustajien nimeäminen kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin
(Valmistelija: Ulla Klemettinen p. 050-3409889)
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan johtosäännön 8 § / 3
mukaan johtokunta valitsee seurakunnan edustajat kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen kokouksiin.

Jyväskylän seurakunta on Suomen Lähetysseuran jäsen ja näin
seurakunnalla on oikeus lähettää Lähetysseuran vuosikokoukseen
neljä edustajaa. Suomen Pipliaseuran jäsenenä olevalla seurakunnalla
on äänioikeus hallituksen jäsenten valinnassa ja oikeus lähettää yksi
edustaja.
Suomen Merimieskirkon jäsenenä olevalla seurakunnalla on
mahdollisuus lähettää 1-2 edustajaa.
Muiden lähetysjärjestöjen kokoukset ovat tärkeitä
informaatiotilaisuuksia seurakuntien edustajille. On perusteltua lähettää
seurakunnan edustaja virallisten lähetysjärjestöjen kokouksiin, koska
seurakunnallamme on kaikkien järjestöjen kanssa nimikkosopimuksia.
Seurakunnan edustajien nimeämisessä on otettava huomioon
kokoseurakunnallisuus ja toisaalta alueseurakuntien edustuksellisuus.
Toisaalta jokainen nimetty edustaja on koko seurakunnan edustaja.
Lähetystyön ja kansainvälisen vastuun talous- ja
toimintasuunnitelmassa on kustannuksien korvauksiin varauduttu
seuraavan periaatteen mukaisesti: matkakulut korvataan julkisen
liikenteen mukaan, majoituskulut yhdeltä yöltä, ja kokouspäivältä
maksetaan päiväraha.
Seurakunnan edustajiksi nimetyiltä pyydetään johtokunnalle lyhyt
vapaamuotoinen raportti kokouksesta.
Jyväskylän seurakunta lähettää seurakunnan edustajat seuraaville
kesäpäiville ja –juhlille:
16.-17.5.2015 Raamattutapahtuma, Pipliaseura, Tampere
12.-14.6.2015 ”Valo varjot hajoittaa ” Suomen Lähetysseura,
Rovaniemi ( 4 edustajaa)
13.-14.6.2015 ”Toivon paatis” Medialähetysjärjestö Sanansaattajat,
Rauma
12.-14.6.2015 ”Mitkä juhlat!” Kylväjä, Kauniainen
26.-28.6.2015 ”Voittajan puolella” Sley, Sastamala
3.-5.7.2015 ”Armo” Kansanlähetyspäivät, Turku
8.9.8.2015 Merimieskirkon kesäjuhlat, Meri-Porin seurakunnassa
Esitys :Alueseurakuntia pyydetään nimeämään kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin edustajaehdokkaita
työntekijöistä ja luottamushenkilöistä. Yhteisestä seurakuntapalvelusta
ja sen johtokunnasta kysytään myös ehdokkaita. Yhteisen
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seurakuntapalvelun johtokunta nimeää ehdokkaat kesäjuhlille 8.4.2015
kokouksessaan. Ehdokkaat tulee ilmoittaa lähetystyön ja
kansainvälisen vastuun työalasihteerille Ulla Klemettiselle 16.3.2015
mennessä.
Esitys: Alueneuvosto päättää nimetä omat edustajaehdokkaansa
annettujen ohjeiden mukaisesti eri lähetysjärjestöjen ja Merimieskirkon
kokouksiin.
Päätös Alueneuvosto nimesi seuraavat ehdokkaat kirkon
lähetysjärjestöjen kokouksiin ja kirkkopäiville Kouvolaan:
Pipliaseuran Raamattutapahtumaan Tampereelle esitetään Maria
Taivassaloa, Kouvolan kirkkopäiville 22.-24.5.2015 lähtee Liisa
Laatinen (päiväksi 23.5.) Juhani Malinen menee omalla kyydillä koko
viikonlopuksi.
6/23§
Edellisen valtuustokauden Alueneuvoston terveiset uudelle Alueneuvostolle
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 5215405
Alueneuvosto piti viimeisen kokouksensa 17.12.2014. Tuossa kokouksessa Alueneuvosto kävi
vapaan ja hedelmällisen keskustelun siitä, miten Alueneuvosto on omasta mielestään päässyt
käsittelemään sille johtosäännössä annettuja tehtäviä ja mitä olisi ollut hyvä vielä käsitellä.
Samassa yhteydessä kokous halusi lähettää omat terveisensä uudelle Alueneuvostolle.
Alueneuvoston kokouksen pöytäkirja on luettavissa seurakunnan kotisivuilla. Seuraavassa
kuitenkin kokouksen arviot omasta työskentelystään ja sen terveiset uudelle Alueneuvostolle:
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 henkilövalinnoissa mukana olemista.
10. Partiolaisten leirikeskuksen, Teerilahden asiaa tulee seurata aktiivisesti.

Esitys

Alueneuvosto huomioi edellisen Alueneuvoston terveiset, käy siitä
keskustelun ja merkitsee asian tiedoksi.
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Päätös Alueneuvosto kävi läpi edellisen alueneuvoston terveiset ja merkitsi ne tiedoksi.
7/24§
Seurakuntapastorin tehtävään siunaamisen avustajat
Esittelijä Hannu Huttunen, 050 5215405
Pastori Laura Laitinen on määrätty Jyväskylän XX seurakuntapastoriksi 1.1.2015 lukien
toistaiseksi. Hänen virkapaikkansa on Vaajakosken alueseurakunta. Laura Laitisen tehtävään
siunaaminen on Marian ilmestyspäivän messussa, 22.3. klo 10.00. Messussa saarnaa Laura
Laitinen ja liturgina tehtävään siunaamisen toimittaa aluekappalainen. Siunaamisen avustajaksi
on käytännön mukaisesti pyydetty myös alueneuvoston edustajia, sekä työyhteisön edustajia.
Messun jälkeen on kirkkokahvit, jossa huomioidaan uusi työntekijä. Olisi toivottavaa, että
Alueneuvosto olisi mahdollisimman runsaslukuisesti läsnä.
Esitys

Päätös

Alueneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi edustajaa, jotka avustavat
tehtävään siunaamisessa.
Alueneuvosto valitsi tehtävään Päivi Liimataisen ja Liisa Laatisen.

7/25§
Muut asiat
7/26§
Ilmoitusasiat

Seuraava kokous on 8.4.2015.

7/27§
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
7/28§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

