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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

13.05.2015 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

Läsnäolo- ja puheoikeus Viitala Arto
Ylhävaara-Perendi Arja
Kauppinen Arto

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

PÄIVI LIIMATAINEN
Päivi Liimatainen
puheenjohtaja

ARTO KAUPPINEN
Arto Kauppinen
sihteeri

RIITTA-LIISA GÖÖS
Riitta-Liisa Göös
pöytäkirjan tarkastaja

JUHANI MALINEN
Juhani Malinen
pöytäkirjan tarkastaja

Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Hannu Huttunen piti alkuhartauden ja kiitti Sirpa Mustosta työstään kanttorin viransijaisena.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2/29 §
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 s-postilla 06.05.2015
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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.

3/30 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3/31 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta-Liisa Göös ja Juhani Malinen

3/32 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin esityslistan mukaisesti.

3/33§
Vaajakosken kirkossa kannettavat kolehdit kesä-syyskuu 2015. LIITE 1
Esittelijä: Hannu Huttunen, 050 5215405
Alueneuvosto hyväksyy suunnitelman niistä alueseurakunnan alueella
pidettävistä jumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole
määrätty kirkkolain 22 luvun 2§:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti.
Esitys: Alueneuvosto hyväksyy liitteenä olevan aluekappalaisen esityksen Vaajakosken
kirkossa kannettavista kolehdeista.
Päätös: Alueneuvosto hyväksyi aluekappalaisen esityksen Vaajakosken kirkossa
kannettavista kolehdeista.
3/34§
Alueneuvoston jäsenten valitseminen suntion ja seurakuntapastorin haastattelutyöryhmiin.
Esittelijä: Hannu Huttunen, 050 5215405
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt julistaa haettavaksi mm. Vaajakosken
alueseurakunnan vahtimestari-siivoojan työsopimussuhteisen toimen. Tehtävä on
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kokonaisuudessaan nähtävillä seurakunnan internet-sivuilla. Tehtävää hakeville on
järjestetty haastattelu 29.5. klo 12-16.00.
Vaajakosken alueseurakuntaan tullee haettavaksi myös seurakuntapastorin viransijaisuus
syksyllä 2015. Myös tätä varten tullaan järjestämään haastattelu, jonka tarkempi
ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Esitys: Alueneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi haastattelijaa siivooja-vahtimestarin
haastattelutyöryhmään sekä yhden jäsenen seurakuntapastorin haastattelua varten.
Päätös: Alueneuvosto valitsi siivooja-vahtimestarin haastattelutyöryhmään Pauli Hintikan
ja Liisa Laatisen. Seurakuntapastorin haastattelutyöryhmään valittiin Päivi Liimatainen.
4/35§
Vuoden 2016 Toiminta-ja taloussuunnitelman tavoitteet Vaajakosken alueseurakunnassa. LIITE 2,3
Esittelijä: Hannu Huttunen, 050 5215405
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.4.2015 antanut ohjeet vuoden 2016 Toiminta- ja
Taloussuunnittelua varten. Samassa yhteydessä Kirkkoneuvosto antoi nettomenoraamit
alueiden toimintaa varten. Nettomenoraamissa on Vaajakosken alueseurakunnalle
annettu toimintaa varten 113 388e, joka on 4088 euroa vähemmän kuin tälle vuodelle
myönnetty toimintamääräraha. Perusteluina vähennyksille on toisaalta henkilöstön
väheneminen aikaisemmasta 18 työntekijästä 16 ja toisaalta Vaajakosken väestön määrän
suhteellinen väheneminen. Edellinen pienentää määrärahaa 2347 eurolla ja väestömäärä
1708 eurolla. Alueseurakunnille annettavan toimintamäärärahan jakoperusteet on
liitteessä.
Kirkkoneuvosto antoi myös toiminnan suunnittelulle seuraavan ohjeen:
” 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.
Toiminnan painopisteitä on käsitelty johtavien viranhaltijoiden tapaamisissa ja muussa
yhteydenpidossa sekä lyhyesti myös luottamushenkilöiden koulutusillassa 19.3.2015.
Yhteisiksi painopisteiksi vuodelle 2016 on näiden keskustelujen nojalla nostettu kolme
teemaa:




Seurakuntalaisuuden tukeminen
Työyhteisön hyvinvointi
Vuoden 2017 reformaation 500-vuotisjuhlavuoteen ja Suomen itsenäisyyden 100vuotisjuhlavuoteen valmistautuminen
Näiden teemojen voi katsoa liittyvän useisiin strategian suuntaviivoihin. Eri
toimintayksiköiden tulee ottaa suunnittelussaan huomioon yhteiset painopisteet, mutta
niiden lisäksi on mahdollista painottaa muitakin strategian suuntaviivoja.
Tavoitteita asetettaessa on aihetta kiinnittää aiempaa enemmän huomiota myös
siihen, että tavoitteiden toteutumisen arviointiin on määritelty riittävän
konkreettiset arviointitavat ja -mittarit.”
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Alueneuvosto päätti 11.3.2015 kokouksessa alueneuvoston jäsenille ”nimikkotyöalan”,
jossa valittu jäsen voisi esim. toiminnan suunnittelussa olla mukana. Työalojen vastaavat
ovat asiasta tietoisia ja tulevat ottamaan yhteyttä nimikkohenkilöönsä Toiminta- ja
taloussuunnitelman tekovaiheessa.
Nimikkotyöaloihin valitut ovat:
Aarne Vesterinen ja Maria Taivassalo, musiikkityö.
Juhani Malinen, diakoniatyö.
Päivi Ilkka, varhaiskasvatus.
Liisa Laatinen, kansainvälinen –ja diakoniatyö (rukkanen).
Päivi Liimatainen, nuorisotyö.
Esitys: Alueneuvosto keskustelee kirkkoneuvoston antamista ohjeista ja
nettomenoraameista ja päättää, että toimintasuunnittelun painopisteiksi otetaan
kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti:
i. Seurakuntalaisuuden tukeminen,
ii. Työyhteisön hyvinvointi ja
iii. vuoden 2017 reformaation 500-vuotisjuhlavuoteen ja Suomen Itsenäisyyden
100-vuotisjuhlavuoteen valmistautuminen.
Kukin työala voi itse tarkemmin suunnittelussaan määritellä sananmuodon kuitenkin niin,
että seurakuntamme strategian suuntaviivat on otettu huomioon.
Päätös: Keskusteltiin kirkkoneuvoston antamista ohjeista ja päätettiin ottaa painopisteiksi
toimintasuunnittelun kirkkoneuvoston antamat ohjeet.
5/36§
Vaajakosken kirkon sisäilmaongelma
Esittelijä Hannu Huttunen, 0505215405
Vaajakosken kirkon sisäilman laatu on huonontunut viimevuosina merkittävästi. Osa
työntekijöistä on oireillut ja kääntynyt asiassa myös työterveyden puoleen. Erityisesti
kirkkokuoro on kiinnittänyt asiaan huomiota ja lähettänyt alueneuvostolle asiasta
anomuksen, että sille osoitettaisiin toinen harjoittelupaikka. Alueneuvosto käsitteli
anomuksen 11.3.2015 kokouksessa ja päätti ottaa asiaan kantaa myöhemmin.
Vaajakosken kirkossa on tehty sisäilmaselvitys, ns. VOC-tutkimus ISS Proko OY:n
toimesta v. 2011. Tämän selvityksen loppulausunnossa todetaan mm. että
”tutkimustulosten perusteella ei ole suoranaista tarvetta jatkotoimenpiteille.”
Kirkon henkilökunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että työhuoneet olisivat pölysiistejä
ja tavarat työpöydillä ja hyllyillä niin, että siivoojan on helpompi siistiä työtilat. Kirkolta
on myös poistettu kaikki kukat, koska on ajateltu, että kukkien multa saattaisi sisältää
homeitiöitä.
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Kiinteistöpäällikkö Veikko Toivakan mukaan esim. alakerran lattiapinnoitteet tulisi
vaihtaa muovisista pinnoitteista toisenlaisiksi. Ongelmaa on kuitenkin myös yläkerran
tiloissa ja urkuparvella, jossa eräs kanttori totesi ilman olevan todella huono.
Esitys: Alueneuvosto keskustelee Vaajakosken kirkon sisäilmaongelmasta ja esittää
seurakunnan kiinteistötoimelle, että sen tulisi pikaisesti ryhtyä tarvittaviin toimiin
Vaajakosken kirkon sisäilmaongelman korjaamiseksi.
Päätös: Keskusteltiin Vaajakosken kirkon sisäilmaongelmista ja alueneuvosto esittää, että
kiinteistötoimi ryhtyy pikaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin Vaajakosken kirkon
sisäilmaongelmien kartoittamiseksi.

6/37
Kirkkopäiville osallistujat
Kirkkopäiville osallistuu alueneuvoston edustajina Liisa Laatinen ja Päivi Ilkka.
6/38
Ilmoitusasiat
a) Vaajakosken alueseurakunnan kesä
b) Toivakassa sijaitseva partiolaisten leirimaja siirtyy seurakunnan omistukseen. Asia on
menossa kirkkovaltuuston käsittelyyn. Alueneuvoston edustaja Juhani Malinen on ollut
aktiivinen ja omalla toiminnallaan mahdollistanut kaupat valtion ja Jyväskylän seurakunnan
välillä.
c) Aarne Vesterinen ja Erkki Paananen arvioi bändikämpän musiikkivälineiden huoltotarpeet.
6/39§
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
6/40§
Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään 4.6.2015 klo 18.00 Vaajakosken kirkolla.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.
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