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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

31.5.2017 klo 17.12

PAIKKA
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JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Henk.koht. varajäsen:
Seppälä Seppo
Lehto Anja
Laakkonen Vesa
Tenhunen Riku
Kuntsi Tuulia
Timlin Matti
Kuparinen Liisa
Örnmark Maija
Puolimatka Mia (poistui klo 17.46, 31§ aikana) Dachauer Krista
Sahindal Anna-Leena
Savolainen Meeri
Saloheimo Olli (poistui klo 18.20, 31§ aikana) Tenhunen Mikko
Savolainen Erkki
Hyytiälä Erkki
Bucht Riku
aluekappalainen

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Pekkarinen Raija
Korhonen Minna

kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja
sihteeri

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
Kuokkalan alueseurakunnan tiimivastaavat Eija-Liisa Väisänen, Marjo
Nieminen, Päivi Heikkilä, Tiina Korhonen

Alkuhartaus

Riku Bucht piti alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.12

26 §
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 24.5.2017.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

27 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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28 §
Kokouksen sihteerin valinta
Esitys

Kokouksen sihteeriksi valitaan Minna Korhonen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

29 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan Kuokkalan kirkolla yleensä kokousviikon
perjantaina. Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa
oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (14/30 pv),
tavallisesti seuraavan viikon maanantaista lähtien. Pöytäkirjan nähtävillä
pitämisestä ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokouskutsun
/esityslistan lähettämisestä alkaen.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuulia Kuntsi ja Erkki Hyytiälä

30 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä, että kokoukseen kutsuttujen
Kuokkalan alueseurakunnan tiimivastaavilla läsnä- ja puheoikeus 31§ asti.
Työalojensa toiminta- ja taloussuunnitelman esittelivät:
Tiina Korhonen: perhe- ja lapsityö
Päivi Heikkinen: diakonia
Minna Korhonen: aikuis- ja lähetystyö
Marjo Nieminen: nuorisotyö
Eija-Liisa Väisänen: musiikkityö

31 §
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Alueseurakunnan johtosäännön mukaan alueneuvoston tehtävänä on
vuosittain käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvostolle esitettäväksi
alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma. Tämän lisäksi
alueneuvostolle esitellään työmuotojen toimintasuunnitelmat, joita ei lähetetä
kirkkoneuvostolle.
Jyväskylän seurakunnassa toimintasuunnitelma(t) sidotaan seurakunnan
voimassa olevaan strategiaan. Lisäksi vuosittain seurakunnassa sovitaan
yhteiset painopisteet kullekin kalenterivuodelle. Vuosittain työmuodot ja
alueseurakunnat asettavat itselleen 4 strategian ja painopisteiden mukaista
tavoitetta, joiden suuntaan työtään kehittävät.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.3.2017 vahvistanut Jyväskylän
seurakunnan painopisteiksi vuodelle 2018:
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1. Annamme eväitä lapsille ja nuorille turvalliseen kasvuun
- Tämän painopisteen sisällä tulisi kehittää lasten ja nuorten sekä perheiden
toiminnan kokonaisuutta
2. Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluksesta
- 2018 Seurakuntavaalit (marrask.) ja on tämänkin vuoksi tärkeää vahvistaa
seurakuntalaisuutta
- myös luottamushenkilöiden roolia ja organisaatiota on aihetta tarkastella ja
kehittää
- seurakuntalaisten yhteistä vastuuta jumalanpalvelusten toteuttamisesta
tulee laajentaa
3. Viestintä laajasti ymmärrettynä, ei vain viestintäyksikköä koskien
- ulkoinen ja sisäisen viestintä sekä muu keskinäinen kommunikointimme
- vastuunkantajien viestintäosaaminen
- sähköinen viestintä (ja palvelut) ja siihen liittyvät osaaminen, asenteet,
kalusto jne.
Näiden painopisteiden lisäksi kirkkoneuvosto pyytää yksiköitä huomioimaan
toiminnan ja talouden suunnittelussaan valmistautumisen Jyväskylässä
vuonna 2019 järjestettäviin Kirkkopäiviin.
Kuokkalan alueseurakunnassa on laadittu työalakohtaiset
toimintasuunnitelmat ja yleisen seurakuntatyön toimintasuunnitelma näitä
kirkkoneuvoston ohjeita noudattaen (LIITE 1). Kuokkalan alueseurakunnan
taloussuunnitelman nettomenoraami v. 2018 on 117815 e (2017: 117843 e).
Esitys

Alueneuvosto käsittelee Kuokkalan alueseurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelman vuodelle 2018 ja hyväksyy sen esitettäväksi
kirkkoneuvostolle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

32 §
Alueneuvoston projektimäärärahan käyttöesitys ikonin käsirahaan
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Kuokkalan alueseurakunnan nettomenoraamiin on varattu vuosittain
projektimääräraha, jonka käyttö on alueneuvoston päätettävissä.
Projektimäärärahan suuruus vuonna 2017 on 2000 e. Projektimäärärahaa on
tarkoitettu sellaisten eteen tulevien alueseurakunnan kannalta mielekkäiden
hankkeiden toteuttamiseen, joita ei ole luontevaa kohdentaa työmuotojen
melko tiukasti perustoimintaan mitoitettuihin budjetteihin.
Kuokkalan kirkkoon on parhaillaan vireillä kaksi taidehankintaa, jotka pyritään
kattamaan keräysvaroin: ikoni ja kastepuu. Taidehankinnoista
seurakuntasaliin tuleva ikoni valmistunee kesän aikana. Se olisi mahdollista
saada paikalleen reformaation juhlavuoden aikana. Suunnitteilla on, että
lähiaikoina tehtävässä sopimuksessa ikonin 4000 euron hankintahinta
maksettaisiin neljässä erässä neljän vuoden aikana. Ensimmäinen erä olisi
tyylikästä maksaa ikonin luovuttamisen yhteydessä.
Syksyyn mennessä ei tuhannen euron summaa saa kerättyä lahjoitusvaroin.
Alueneuvostoa pyydetään harkitsemaan, voisiko vuoden 2017
projektimäärärahasta käyttää 1000 euroa ikonin ensimmäisen maksuerän
maksamiseksi.
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Esitys

Kuokkalan alueseurakunnan projektimäärärahasta (yleisen seurakuntatyön
kustannuspaikka 447000) käytetään vuonna 2017 1000 e seurakuntasaliin
hankittavan ikonin ensimmäisen maksuerän maksamiseen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

33 §
Muutos kolehtisuunnitelmaan
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Kuokkalan alueneuvosto hyväksyi kokouksessaan 26.4.2017
kolehtisuunnitelman, jossa vahvistettiin 28.5.2017 pidettävän
hyväntekeväisyyskonsertin kolehtikohde. Kolehtikohteena suunnitelmassa
ollut nuori ja hänen perheensä pyysi kokouksen jälkeen ohjaamaan konsertin
tuoton Tatu ry:lle, tapaturmaisesti loukkaantuneiden lasten ja nuorten sekä
heidän perheidensä tukiyhdistykselle ja siellä narkolepsiaan sairastuneiden
nuorten toimintaan. Tämä vastaa hyvin kolehtisuunnitelmassa ollutta
tarkoitusta. Hallinnollisesti kohteen vaihtumisesta on hyvä olla olemassa
myös alueneuvoston päätös.
Esitys

28.5. Kuokkalan kirkossa olleen hyväntekeväisyyskonsertin tuotto ohjataan
Tatu ry:lle ja siellä narkolepsiaan sairastuneiden nuorten toimintaan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

34 §
Alueneuvoston kokousten ajankohdat syksyllä

Alueneuvosto on kokoontunut viime vuosina asioista riippuen 2-4 kertaa
toimintakaudessa, yleensä noin 6 kertaa vuodessa. Vuonna 2017 keväällä
alueneuvosto kokoontui 3 kertaa. Syksyyn olisi hyvä varata kolme
kokousaikaa.
Esitys

Kuokkalan alueneuvoston kokoukset syksyllä 2017 pidetään
to 7.9. klo 17
ke 1.11. klo 17
ti 12.12. klo 17 (Vesala)

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

35 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

36 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.37
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Allekirjoitukset

Seppo Seppälä
puheenjohtaja

Minna Korhonen
sihteeri

Käsitellyt asiat

26 - 36 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Kuokkalan kirkolla 2.6.2017

Allekirjoitukset
Tuulia Kuntsi

Erkki Hyytiälä

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

5. – 19.6.2017
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

24.5.2017

Todistaa
ilmoitustaulun hoitaja
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