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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

04.06.2015 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

Kokoukseen kutsuttuina Vaajakosken kirkon työntekijöitä työaloittain. Paikalla olivat Assi Nieminen,
Laura Laitinen, Jonna Göös (poistuivat pykälän 3/45 käsittelyn aikana), Tarja Palander, Marja-Leena
Liimatainen ja Tero Reingoldt (poistuivat pykälän 3/45 käsittelyn jälkeen).

PÄIVI LIIMATAINEN
Päivi Liimatainen
puheenjohtaja

ARTO KAUPPINEN
Arto Kauppinen
sihteeri

PAULI HINTIKKA
Pauli Hintikka
pöytäkirjan tarkastaja

MARIA TAIVASSALO
Maria Taivassalo
pöytäkirjan tarkastaja

HANNU HUTTUNEN
Hannu Huttunen

Alkuhartaus ja kokouksen avaus
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Hannu Huttunen piti alkuhartauden ja puheenjohtaja avasi kokouksen.
2/41 §
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 28.05.2015
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.

3/42 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3/43 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Hintikka ja Maria Taivassalo.

3/44 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

3/45 §
Vaajakosken alueseurakunnan Toiminta- ja taloussuunitelma 2016. Liitteet.
Esittelijä: Hannu Huttunen, 050 5215405
Alueneuvoston tehtävänä on johtosäännön mukaan mm. ”käsitellä ja hyväksyä
kirkkoneuvostolle esitettäväksi alueseurakunnan toiminta-ja taloussuunnitelma;”.
Alueneuvoston kokoukseen on kutsuttu työntekijöitä esittelemään toimialansa Toiminta-ja
taloussuunnitelmat.
Aluekappalainen on valmistellut alueseurakunnan Toiminta-ja taloussuunnitelman vuodelle
2016 esitettäväksi kirkkoneuvostolle.
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Esitys
Alueneuvosto hyväksyy:
1. Työalojen Toiminta-ja taloussuunnitelmat vuodelle 2016 seuraavassa järjestyksessä:
-Lapsi-ja perhetyö
-Varhais-, nuoriso-, erityisnuoriso- ja rippikoulutyö
-Lähetys- ja kansainvälinen työ
-Diakoniatyö
-Musiikkityö
-Yleinen seurakuntatyö
Päätös
Alueneuvosto hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2016.
Keskusteltiin sisäilmaongelmista ja päätti kutsua sisäilmatyöryhmän jäsenen tai kiinteistöpäällikkö
Veikko Toivakan seuraavaan kokoukseen.
2. Esittää kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi Vaajakosken alueseurakunnan Toiminta- suunnitelman
vuodelle 2016.
Päätös Alueneuvosto hyväksyi kirkkoneuvostolle lähetettävän toimintasuunnitelman.
4/46 §
Talousarvion toteutuminen. Liite.
Esittelijä: Hannu Huttunen, p. 050 5215 405
Alueneuvoston tehtävänä on Johtosäännön 8§, 6 mukaan mm. ...”seurata alueseurakunnan talousja toimintasuunnitelman toteutumista”. Taloussuunnitelman yhteenveto Vaajakosken
alueseurakunnan osalta on annettu taloustoimistosta. Yhteenveto jaetaan kokouksessa.
Esitys
Alueneuvosto merkitsee tiedoksi talousarvioseurannan.
Päätös Alueneuvosto merkitsi tiedoksi talousarvion tilanteen kuluvalta vuodelta.
4/47§
Ympäristötyöryhmän jäsenten nimeäminen
Esittelijä: Hannu Huttunen, p. 050 5215 405
Kirkkoneuvoston käsittely:
Jyväskylän seurakunnalla on voimassa Kirkon ympäristödiplomi 2015 loppuun.
Kirkkoneuvoston koko seurakunnan yhteisen ympäristötyöryhmän toimikausi päättyi
2014 lopussa. Uuden ympäristödiplomin uusiminen on jo käynnistetty kirkkoneuvoston
22.1.2014 päätöksellä nimetty Anna-Kaisa Tupala. Nyt toimikautensa päättäneen
ympäristötyöryhmän päätehtävänä on ollut ympäristötyön koordinointi ja kehittäminen siten, että
se ”jalkautuu” seurakunnan eri toimiyksiköihin ja kaikkien työntekijöiden työn luonnolliseksi
osaksi.
Työryhmässä on ollut laajasti edustettuna henkilöstöä eri työmuodosta ja lisäksi kaksi
kirkkoneuvoston nimeämää jäsentä. Tämä on ollut välttämätöntä, jotta ympäristötyölle asetettu
ympäristötyön ”jalkauttaminen” on ollut mahdollista. Ympäristötyön keskeisin painopiste tulee
olemaan 2015 vuoden aikana uuden ympäristödiplomin saaminen seurakunnalle. Ympäristötyötä
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tulee seurakunnassa saada vahvistettua ja edelleen vakiinnuttaa sitä luontevaksi osaksi arkipäivän
työntekemistä ja -suunnittelua. Tämän lisäksi ympäristötyöhön sitoutuneita työntekijöitä sekä
myös seurakuntalaisia tulee saada vahvemmin mukaan. Alueseurakunnissa ja eri työmuodoissa on
ollut nimettynä ympäristötyöryhmät tai -vastaavat. On osoittautunut, että näiden työryhmien
toiminta on ollut vaihtelevaa johtuen osittain löyhästä nimitysprosessista sekä puutteellisesta
raportointivelvollisuudesta. Näiden työryhmien toiminta tulisi jatkossa jäntevöittää ja niiden asemaa
seurakunnan ympäristöorganisaatiossa vahvistaa selkeällä hallinnollisella päätöksellä ja
valvonnalla. Alueneuvostoille tulee antaa tehtäväksi nimetä alueseurakuntaan ympäristötyöryhmä.
Ympäristötyön organisaation vahvistamisella, lähemmäs arkipäivän toimintaa saadaan ympäristötyötä
”jalkautettua” ja samalla voidaan koko seurakunnan ympäristötyöryhmän kokoonpanoa pienentää.
Esitys
Kirkkoneuvosto
1.
asettaa ympäristötyöryhmän toimikaudelle 2015-2018;
2.
määrittelee ympäristötyöryhmän tehtäväksi
-suunnitella ja koordinoida seurakunnan ympäristötyötä
-laatia ja ylläpitää seurakunnan ympäristöohjelmaa sekä ohjata ja valvoa sen toteuttamista
-järjestää ympäristökoulutusta, valmistaa ja koota materiaalia alueseurakunnissa ja muissa
työyksiköissä toteutettavaa ympäristötyötä varten
-koordinoida ja kehittää seurakunnan ympäristötiedottamista yhteistyössä viestinnän kanssa
toimia verkostoyhteistyössä Lapuan hiippakunnan ympäristötyöryhmän
sekä muiden
ympäristötyötä tekevien tahojen kanssa (kaupunki, seurakunnat, järjestöt ja yhdistykset);
3. määrää ympäristötyöryhmän kokoonpanoksi toimikaudelle 2015-2018 seuraavan:
-aluekappalaisten edustaja
-viestinnän edustaja
-hallintopalveluiden edustaja
-kiinteistöpalveluiden edustaja
-yhteisenseurakuntapalvelunedustaja
-kirkkoneuvoston valitsema edustaja
Kirkkoherra määrää asianomaista työalaa/työntekijöitä ja toiminnallista
johtoryhmää kuultuaan aluekappalaisten edustajan, viestinnän edustajan
ja yhteisen seurakuntapalvelun edustajan ja hallintojohtaja määrää esimiehiä ja asianomaisia
työntekijöitä kuultuaan tukipalveluiden yksiköiden edustajat.
4. päättää, että seurakunnassa on kolme ympäristövastaavaa, jotka valitaan seurakunnan
työntekijöistä siten, että kaksi ympäristövastaavaa nimetään tukipalveluista ja yksi seurakunnan
toiminnallisista työntekijöistä. Ympäristövastaavat nimeää toiminnallisten työntekijöiden osalta
kirkkoherra ja tukipalveluiden työntekijöiden osalta hallintojohtaja.
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5. nimeää ympäristötyöryhmän puheenjohtajan kaudelle 2015 –2018.
6. valitsee edustajansa ympäristötyöryhmään toimikaudelle 2015-2018.
7. pyytää alueneuvostoja nimeämään ympäristötyöryhmät sekä tukipalveluiden työmuotoja
ympäristötyön yhdyshenkilönhuhtikuun 2015 loppuun mennessä.
Päätös
Esittelijä tarkensi päätösesitystä
seuraavien kohtien osalta:
3. hallintopalveluiden ja kiinteistöpalveluiden edustajien sijasta ym
päristötyöryhmän kokoonpanoon kuuluu kaksi tukipalveluiden edustajaa;
7. alueneuvostoja pyydetään nimeämään ympäristötyöryhmät toimikaudelle 2015-2018.
Keskustelun jälkeen tarkennettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkoneuvoston edustajiksi ympäristötyöryhmään valittiin Tuulikki Väliniemi ja Jari Tuukkanen.
Ympäristötyöryhmän puheenjohtajaksi toimikaudelle 2015-2018 nimettiin Tuulikki Väliniemi.
----------------------------------Vaajakosken alueseurakunnassa on työntekijäjohtoinen ympäristötyöryhmä. Jäseninä ovat olleet
diakonissa Marja-Leena Liimatainen, nuorisotyönohjaaja Assi Nieminen ja suntio Mirva Liukkonen.
Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti on järkevää valita työryhmään myös alueneuvoston
edustajat.
Esitys

Alueneuvosto nimeää keskuudestaan kaksi jäsentä ympäristötyöryhmään
toimikaudelle 2015-2018.

Päätös

Alueneuvosto valitsi ympäristötyöryhmään toimikaudelle 2015-2018 Juhani
Malisen ja Riitta-Liisa Göösin.

5/48 §
Muut asiat
Bändikämppä laitteineen on huollon tarpeessa. Aarne Vesterinen ja Pasi Toivola selvittävät asiaa.
5/49§
Ilmoitusasiat
Vaajakosken aluesrk järjestää Koivuniemen juhannusjuhlan.
Kohinakonsertti on lauantaina 8.8.2015 klo 18.00.
Elokuun 22.-23-8.2015 vieraanamme on Tallinnan Pyhän Pietarin suomalaisen seurakunnan
jäseniä. Lauantaina on ystävyydenilta klo 18.00 ja sunnuntaina yhteinen messu. Messussa saarnaa
kirkkoherra Markku Päiviö.
5/50 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
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5/51 §
Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 26.8.2015.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.
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