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Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

25.4.2017 klo 17.30 -18.40

PAIKKA

Tikkakosken kirkko, seurakuntasali, Kirkkokatu 18

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Tomi Pirttimäki
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Gunilla Ranta
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ei
(Reijo Peura)
aluekappalainen, sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeus

Arto Viitala
Inkeri Tuunanen

kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
lapsityönohjaaja Eija Simpanen

§ 41
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alkuhartaus

Risto Vallipuro piti alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tomi Pirtti avasi kokouksen klo 17.40.

.

37 §
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 20.4.2017.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

38 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Ilmoitusasioissa Pentti
Vilpunaho nostaa esiin joitain kirkkoneuvoston viime aikaisia päätöksiä, joita
kirkkoneuvoston jäsen Inkeri Tuunanen oli kehoittanut kertomaan kokousedustajille.

39 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan Tikkakosken kirkolla yleensä kokousviikon
perjantaina. Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (14pv), tavallisesti seuraavan viikon maanantaista lähtien. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Hirvonen ja Leena Uutela.

40 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti,
Eija Simpaselle § 41:n ajaksi.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41 §
Toiminnan painopisteet Tikkakosken alueseurakunnassa vuonna 2018
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.3.2017 (61 §) nimennyt seuraavat 3
aihetta yhteisiksi painopisteiksi vuoden 2018 toimintasuunnitteluun ja pyytää
lisäksi eri yksiköitä ottamaan huomioon Kirkkopäivien järjestämisen Jyväskylässä 2019.
o

Annamme eväitä lapsille ja nuorille turvalliseen kasvuun
 Kasvatuksen työalojen organisointia tarkastellaan 2017, luontevaa
olisi jatkoksi asettaa yhteisiä painopisteitä/tavoitteita
 Tämän painopisteen sisällä tulisi kehittää lasten ja nuorten sekä
perheiden toiminnan kokonaisuutta

o

Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluksesta"
 2018 on seurakuntavaalien vuosi ja on tämänkin vuoksi tärkeää
vahvistaa seurakuntalaisuutta
 myös luottamushenkilöiden roolia ja organisaatiota on aihetta tarkastella ja kehittää?
 seurakuntalaisten yhteistä vastuuta jumalanpalvelusten toteuttamisesta tulee laajentaa nykyisestä

o

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.
Työntekijät ovat käsitelleet Tikkakosken toiminnan vuoden 2018 painopisteitä
työntekijäkokouksessa 20.4.2017.

Esitys

Tutustutaan painopisteisiin ja pohditaan Tikkakosken alueseurakunnan näkökulmasta seurakunnan tavoitteita ja suuntaviivoja huomioon otettavaksi
toimintasuunnitelmia laadittaessa.

Päätös

Työntekijät olivat omassa kokouksessaan 20.4.17 käsitelleet tätä asiaa. He
päätyivät ehdottamaan, että kirkkoneuvoston esittämät painopisteet otetaan
suunnittelun pohjaksi, ja jokainen työalavastaava laatii niiden pohjalta, niitä
käyttäen omat tavoitteensa.
Kirkkoneuvoston painopisteistä keskusteltiin ja ne todettiin asiallisiksi ja hyväksi pohjaksi tavoitteiden asetteluun ja suunnitteluun. Lapsityönohjaaja Eija Simpanen oli mukana kokouksessa tämän pykälän ajan osallistuen keskusteluun. Keskustelun aikana Risto Vallipuro nosti esiin, että Tikkakosken
neljänneksi tavoitteeksi nostettaisiin strategiassakin oleva ”Autamme apua
tarvitsevia”. Tomi Pirttimäki ehdotti tarkennettavan sitä vielä lauseella
”Rohkaisemme auttamaan arjessa” ja sanoilla ”Ei vain työntekijävetoisesti”.
Tätä kannatettiin.

Tarkastajien
nimikirjaimet
LH

LU

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
TIKKAKOSKEN ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
20.4.2017
PÖYTÄKIRJA
25.4.2017

4/2017

5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alueneuvosto päätti, että esittelytekstissä olleet kirkkoneuvoston kolme tavoitetta ja kokouksessa nostettu ”Autamme apua tarvitseville” ovat Tikkakosken alueseurakunnan vuoden 2018 toimintasuunnitelman tukipilareita,
joita työalavastaavat käyttävät, soveltaen, ei kutenkaan liian orjallisesti, niitä omien työalojensa toimintasuunnitelmiin vuodelle 2018.
42 §
Luottamushenkilön nimeäminen Kirkkopäiville
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Kirkkopäivät järjestetään Turussa 19.-21.5.2017. Tapahtuma on samalla yksi reformaation merkkivuoden päätapahtumista. Kirkkopäiviin on sisällytetty
tällä kertaa myös Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat ja eräiden muiden järjestöjen vuositapahtumia.
Kahden vuoden välein järjestettävät Kirkkopäivät olivat Turussa 2007, Jyväskylässä 2009, Lahdessa 2011, Kuopiossa 2013 ja Kouvolassa 2015.
Aiempaan tapaan Kirkkopäiville lähetetään nytkin ryhmä, jossa on edustusta
eri työyksiköistä ja toimielimistä. Tämän ryhmän lisäksi Jyväskylästä ollaan
tekemässä eräitä muitakin retkiä Kirkkopäiville.
Erityinen syy Turun Kirkkopäiville osallistumiseen seuraa siitä, että Jyväskylän seurakunta on todennäköinen vuoden 2019 Kirkkopäivien järjestäjä. Toivottavaa on, että Turun Kirkkopäiville löytyy monia sellaisia lähtijöitä, jotka
ovat kiinnostuneita kantamaan myöhemmin vastuuta Jyväskylän kirkkopäivistä. Lähtijöiksi voidaan nimetä niin työntekijöitä ja luottamushenkilöitä kuin
myös muita seurakuntalaisia.
Kirkkopäivien erittäin monipuolisesta ohjelmasta löytyy tarkempaa tietoa
osoitteesta http://www.kirkkopaivat.fi/ohjelma
Johtoryhmä on varannut määrärahan 40 henkilön ryhmää varten ja näistä
paikoista annetaan kiintiö kullekin yksikölle. Kaikki tälle retkelle lähtevät
saavat seurakunnan kustantamana matkan, majoituksen kahdeksi yöksi hotellissa kahden hengen huoneessa (sisältäen aamupalan) sekä pääsylipun
tapahtumaan. Muut kulut (mm. ruokailut ja pääsymaksut erityistilaisuuksiin,
jos sellaisiin haluaa) jäävät kunkin itse maksettavaksi.
Lähtö Jyväskylästä perjantaina 19.5. puolenpäivän aikoihin ja paluu sunnuntaina 21.5. illan suussa. Lähtijöille ilmoitetaan myöhemmin tarkemmat tiedot.
Yksiköiden johtavia viranhaltijoita pyydän käsittelemään tämän asian työkokouksissa ja luottamuselinten kokouksissa ja nimeämään lähtijät huhtikuun
loppuun mennessä.
Kunkin alueseurakunnan kiintiö on 3 edustajaa. Tikkakosken alueseurakunnan työntekijäkokouksessa 20.4.2017 pyritään valitsemaan yksi työntekijä
osallistujaksi Turun kirkkopäiville.
Esitys

Alueneuvosto nimeää keskuudestaan osallistujat Turun kirkkopäiville.

Päätös

Kirkkopäiville lähtevät Eija Simpanen ja Pentti Vilpunaho. Aluekappalainen
Vallipuro valtuutettiin tiedustelemaan, ja löydettyään edelleen ilmoittamaan
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------eteenpäin muutaman päivän sisällä, jos vielä Tikkakoskelta löytyisi kolmas
lähtijä.
43 §
Talousarvion toteutumavertailu
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Alueneuvoston tehtävänä on Asrkjs 8 §:n mukaan seurata alueseurakunnan
talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista.
Esitys

Alueneuvosto tutustuu talousarvion toteutumaan ja merkitsee sen tiedoksi.
Talousarviototeuman tilanne 18.4.2017. (liite)

Päätös

Talousarvion toteuman todettiin olevan varsin maltillinen: 18.4.17 rahaa oli
käytetty 15686,66 €, joka on 20,1 %:ia toimintaraamista. Merkittiin tiedoksi.

44 §
Lähiajan toiminnan esittely
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Aluekappalainen esittelee lähiajan toimintaa Tikkakosken alueseurakunnassa.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Aluekappalainen Vallipuro esitteli lähiajan toimintaa. Merkittiin tiedoksi.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Pentti Vilpunaho esitteli alueneuvostolle muutamia kirkkoneuvoston viime
aikaisia päätöksiä Inkeri Tuunasen, joka ei itse pääsyt kokoukseen, evästämänä. Merkittiin tiedoksi.

45 §
Ilmoitusasiat

46 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
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Allekirjoitukset

TOMI PIRTTIMÄKI
Tomi Pirttimäki
puheenjohtaja

RISTO VALLIPURO
Risto Vallipuro
sihteeri

Käsitellyt asiat

37 – 46 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Tikkakosken kirkolla

28.4.2017

LEENA HIRVONEN
Leena Hirvonen

LEENA UUTELA
Leena Uutela

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

2.5.2017 – 16.5.2017
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

20.4.2017

Allekirjoitukset
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