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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

Ti 24.4.2018 klo 17.30 –20.44

PAIKKA

Tikkakosken kirkko, seurakuntasali, Kirkkokatu 18

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Tomi Pirttimäki
Pentti Vilpunaho
Leena Hirvonen
Tapani Kalenius
Raija Kolu
Leena Uutela
Seppo Piilonen
Gunilla Ranta
Ville von Gross

Henk.koht. varajäsen:
(Raili Makkula)
(Sari Airaksinen)
(Lasse Huntus)
Keijo Häkkinen
(Mirja Silvennoinen)
(Kari Kuusijoki)
(Jaana Iivarinen)
(Reijo Peura)
vs. aluekappalainen, sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeus

Arto Viitala
Inkeri Tuunanen

kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alkuhartaus

Vs. aluekappalainen Ville von Gross piti alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Alueneuvoston puheenjohtaja Tomi Pirttimäki avasi kokouksen.

24 §
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 19.4.2018.
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 laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

25 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäyksenä pykälä 34 Kiinteistöstrategian toteutuminen Sarpatin
osalta.

26 §
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. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Uutela ja Seppo Piilonen.
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kokouspaikalla kokouksen jälkeen.

27 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 §
Toiminnan painopisteet Tikkakosken alueseurakunnassa vuonna 2019
(Esittelijä Ville von Gross, 040 523 5172)

Kirkkoneuvosto 21.3.2018
”66§Toiminnalliset painopisteet toiminta- ja taloussuunnitelman
valmistelussa (Esittelijä Arto Viitala, puh. 0400 540 490)
Vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu on käynnistynyt 15.2.2018 aiempien vuosien tapaan järjestetyllä kirkkovaltuuston ja
muiden johtavien luottamushenkilöiden sekä johtavien viranhaltijoiden seminaarilla. Vuoden 2019 talousarvion yksikkökohtaiset talouden raamit on
tarkoitus hyväksyä kirkkoneuvoston 18.4.2018 pidettävässä kokouksessa.
Kirkkoneuvoston on kuitenkin syytä määritellä toiminnan suunnittelua ohjaavat toiminnalliset painopisteet jo aiemmin, koska alueseurakunnissa ja
muissa yksiköissä on todettu tarpeelliseksi käynnistää oma suunnittelu hyvissä ajoin keväällä, joissain tapauksissa jo maaliskuun puolella.
Toiminta – ja taloussuunnitelma sisältää seuraavan vuoden (2019) osalta
yksityiskohtaisen tavoiteasettelun sekä lisäksi kahdelle seuraavalle vuodelle
(2020-2021) yleiset tavoitteet. Jyväskylän seurakunnan toiminta- ja taloussuunnittelun lähtökohtana on marraskuussa 2017 kirkkovaltuustossa hyväksytty strategia vuoteen 2025 ”Rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä”.
Strategiassa on tehtävän, tavoitteen ja arvojen ohella määritelty kahdeksan
toiminnan suuntaviivaa, jotka ovat:
 Vaikutamme kristittyinä arjessa
 Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluksesta
 Kuljemme vierellä erilaisissa elämäntilanteissa
 Toimimme yhteistyöverkostoissa arvojemme mukaisesti
 Autamme tukea tarvitsevia
 Viemme hyvää sanomaa lähelle ja kauas
 Tarjoamme mahdollisuuksia kristillisen uskon tuntemuksen syventämiseen
 Annamme lapsille ja nuorille eväitä turvalliseen kasvuun
Tarkoitus on tietenkin, että kaikki nämä ovat antamassa suuntaa jokaisen
vuoden toiminnalle. On kuitenkin mielekästä ottaa niistä vuosittain aina joku
tai jotkut erityisen huomion kohteeksi. Vuonna 2018 näistä ovat painopisteinä: ”kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluksesta” sekä ”annamme lapsille ja nuorille eväitä turvalliseen kasvuun”. Lisäksi 2018 painopisteenä on viestintä.
Aiempaan tapaan on aihetta jättää kullekin yksikölle myös riittävästi vapautta määritellä omia tavoitteita strategian nojalla ja oman vastuualueen tilanne
mielessä pitäen. Alueneuvosto tai johtokunta voi evästää yksittäisiä
työaloja yksikön yhteisillä painopisteillä/tavoitteilla.
Edellä mainitussa 15. helmikuuta järjestetyssä seminaarissa ja esimiesten iltapäivässä 13. maaliskuuta käytyjen keskustelun jälkeen on vuoden 2019
erityisiksi painopisteiksi nostettavissa ensinnäkin seuraavat kaksi strategian
suuntaviivaa: ”autamme tukea tarvitsevia” ja ”toimimme yhteistyöverkostoissa arvojemme mukaisesti”
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seuraavassa on hahmoteltu käytyjen keskustelujen nojalla näiden suuntaviivojen yhteyteen myös eräitä konkreettisempia tavoitteita:
Autamme tukea tarvitsevia
- Kiinnitämme erityistä huomiota seurakuntayön diakoniseen ulottuvuuteen ja kehitämme niin aineelliseen kuin henkisen ja hengellisen tuen
antamista
- Lievitämme yksinäisyyttä ja vahvistamme yhteisöllisyyttä esimerkiksi
yhteisöllisiä ruokailuja järjestämällä
Toimimme yhteistyöverkostoissa arvojemme mukaisesti
- Vahvistamme sellaista toimintakulttuuria, jossa toteutuu kumppanuus
muiden toimijoiden kanssa ja kohtaamme erilaisia uusiakin kohderyhmiä
- Kirkon kasvatuksen yhteistä rauha-teemaa korostetaan varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön yhteistyösuhteissa
- Kirkkopäivillä Jyväskylässä toukokuussa 2019 ollaan laajasti mukana
niin toteuttajina kuin osallistujina ja tällöin luodaan pysyviä yhteistyösuhteita eri toimijoihin.
Lisäksi on painopisteeksi aihetta ottaa seurakunnan uusien luottamushenkilöiden perehtyminen tehtäviinsä ja heidän yhteistyönsä työntekijöiden kanssa.”
Kirkkoneuvosto nimesi edellä mainitut aiheet yhteisiksi painopisteiksi vuoden 2019 toimintasuunnitteluun.
Esitys

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

Päätös

Alueneuvosto nimesi Tikkakosken alueseurakunnan yleisiksi toiminnan
painopisteiksi/tavoitteiksi vuodelle 2019: Toimimme yhteistyöverkostoissa
arvojemme mukaisesti (Tikkakosken Tohinat), autamme tukea tarvitsevia (yhteiset ruokailut) sekä tarjoamme mahdollisuuksia kristillisen uskon tuntemuksen syventämiseen (luennot, alfa-kurssi sekä muu opetus.)

29 §
Vuoden 2019 talousarvion yksikkökohtaiset talouden raamit
(Esittelijä Ville von Gross, 040 523 5172)

Kirkkoneuvosto päätti 18.4.2018 vuoden 2019 talousarvion valmistelun
nettomenoraamit kokoseurakunnalliselle toiminnalle ja alueseurakunnille.
Alueseurakuntien nettoraamien uusiksi laskentaperusteiksi päätettiin:
tasasuuruinen perusosa 35 % ja seurakunnan jäsenluvun ja alueseurakunnan asukasluvun keskiarvosta laskettu viitearvio 65 %.
Perusraamia voidaan tarvittaessa täydentää vuosittain erikseen hyväksyttyyn tarkoitukseen kohdistettavalla määräaikaisella projektirahoituksella.
Projektirahoitukseen ja yhteiseen toimintaan liittyviä tarkempia yksityiskohtia
saatetaan tarvittaessa kirkkoneuvoston käsiteltäväksi toukokuun kokouksessa.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tikkakosken alueseurakunnan vuoden 2019 nettomenoraamin suuruudeksi
hyväksyttiin 74 473 €, mikä on 99,47 % kuluvan vuoden tasosta.
Alueseurakuntien raameja laskettaessa pohjana on ollut vuoden 2018 raamien yhteissumma, johon on lisäyksenä laskettu alueseurakuntien henkilöstöön siirtyvän kirkonpalveluskunnan matkakorvaukset, puhelinkulut sekä vaatteisto- ja suojavaatekustannukset.
Kirkonpalveluskunnan kulut, jotka vuonna 2017 olivat 2 400 €, kohdistetaan
alueseurakunnassa jumalanpalveluselämän tehtäväalueelle. Kulu arvioidaan
saman suuruiseksi vuonna 2019 ja tämän kululisäyksen jälkeen työmuotojen
raamia on pienennetty.
Vuoden 2019 raamijako (suluissa kuluvan vuoden raami):
Yleinen seurakuntatyö
16 053 €
Jumalanpalveluselämä
2 400 €
Musiikki
7 990 €
Lapsi/perhe/päiväkerhotyö 15 215 €
Rippikoulutyö
5 445 €
Nuorisotyö
14 815 €

(16 667 €)
(-)
(8 300 €)
(15 600 €)
(5 700 €)
(15 600 €)

11 455 €
1 100 €

(11 900 €)
(1 100 €)

Diakoniatyö
Lähetystyö
Esitys

Alueneuvosto hyväksyy alueseurakunnan talousarvioraamin
sisäisen jaon vuodelle 2019 vs. aluekappalaisen esityksen mukaisesti.

Päätös

Alueneuvosto hyväksyi vs. aluekappalaisen esityksen alueseurakunnan
talousarvioraamin sisäiseksi jaoksi.

30 §
Talousarvion toteutuminen
(Esittelijä Ville von Gross, 040 523 5172)

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

Alueneuvosto tutustuu talousarvion toteutumistilanteeseen 18.4.2018 (liite)
ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Talouden toteuma merkittiin tiedoksi.

31 §
Yhteistoiminta-alueen lapsityönohjaajien tehtävänkuvat
(Esittelijä Ville von Gross, 040 523 5172)

Henkilöstösuunnitelman mukaan jatkossa jokaisella yhteistoiminta-alueella
on vain yksi lastenohjaajien esimiehenä toimiva lapsityönohjaaja.
Kirkkoneuvostossa 18.4.2018 pykälässä 81 oli tilannekatsaus henkilöstösuunnitelman toimeenpanoon ja lausuntojen pyytäminen:
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------”Palokka-Tikkakoski yhteistoiminta-alueella kummassakin alueseurakunnas-

sa on lapsityönohjaaja arviolta vuoteen 2020 asti (tällöin Tikkakosken viranhaltijan arvioitu eläkkeelle jääminen). Kirkkoneuvostossa päätettäväksi tulee
ensinnäkin, mikä on siirtymävaiheessa Tikkakosken lapsityönohjaajan tehtävänkuva ja lisäksi myös yhteisen lapsityönohjaajan tehtävänkuva.
Asiassa on syytä kuulla asianomaisia viranhaltijoita ja pyytää lausunto ko.
alueneuvostoilta (aluekappalaiset valmistelevat asiaa, myös varhaiskasvatuksen työalasihteeriä kuullen).”
Kirkkoneuvosto pyytää alueneuvoston lausuntoa 8.5. mennessä.
Tikkakosken ja Palokan aluekappalaiset ja lapsityönohjaajat pitävät palaverin 19.4. ja laativat lausuntoesityksen siitä, mikä on siirtymävaiheessa Tikkakosken lapsityönohjaajan ja mikä yhteisen lasityönohjaajan tehtävänkuva ja
mistä alkaen siirrytään järjestelyyn.
Esitys

Lausunto Tikkakosken ja Palokan lapsityönohjaajien siirtymävaiheen
työnkuvista:
Palokan lapsityönohjaaja Marja-Terttu Kivelä toimii yhteistyöalueen yhdyshenkilönä koko seurakunnallisessa työalakokouksessa. Lastenohjaajien tuntien laskeminen siirtyy 1.8.2018 alkaen Palokan lapsityönohjaajalle. Hän hoitaa myös yhteistyöalueen kaikkien lastenohjaajien kehityskeskustelut syksyllä 2018 ja Hava-keskustelut tammikuussa 2019. Palokan lapsityönohjaaja
osallistuu molempien alueiden tiimipalavereihin tiedonkulun varmistamiseksi. Syksystä 2018 lähtien järjestämme torstaiset työntekijäkokoukset eri viikoilla Tikkakoskella ja Palokassa. Tiimipalaverit pidetään samoin eri päivinä,
että Palokan lapsityönohjaajan osallistuminen niihin on mahdollista.
Tikkakosken lapsityönohjaaja Eija Simpanen on edelleen Tikkakosken lapsija perhetyön suunnittelussa ja toiminnassa mukana. Eija Simpanen opastaa
edelleen toiminnallisena lähiesimiehenä Tikkakosken työntekijöitä ja auttaa
heitä heidän arkisessa työssään. Hän on myös Palokan lapsityönohjaajan
loma- ja sairausajan sijainen ja toimii myös oppisopimusopiskelijan ohjaajana. Eija Simpasen työnimike tulisi olemaan varhaiskasvatuksenohjaaja. Hänen kohdallaan syksyllä tapahtuva muutos vapauttaa lisää työaikaa perheitä
koskevaan työhön.
Alueneuvosto hyväksyy lausuntoesityksen kirkkoneuvostolle lähetettäväksi.

Päätös

Alueneuvosto hyväksyi lausuntoesityksen kirkkoneuvostolle lähetettäväksi.

32 §
Lähiajan toiminnan esittely
(Esittelijä Ville von Gross, 040 523 5172)

Vs. aluekappalainen esittelee lähiajan toimintaa Tikkakosken alueseurakunnassa.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Lähiajan toiminta merkittiin tiedoksi.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33 §
Ilmoitusasiat
1. Kastepuukorua ei voida antaa ilmaiseksi verotuksellisista syistä, hinnaksi
arvioidaan n. 70€.
2. Huhtasuon alueneuvosto esittää kokouksessaan 19.8. että Huhtasuon
alueseurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan Outi Pirttimäki.
Virka täytetään 1.6.2018 lukien.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Outi Pirttimäki valittiin Huhtasuon
alueseurakunnan nuorisotyönohjaajaksi.

34 §
Kiinteistöstrategian toteutuminen Sarpatin osalta
(Esittelijä Ville von Gross, 040 523 5172)

Esitys

Tikkakosken alueneuvoston valmistelee lausunnon kiinteistöstrategi
asta Sarpatin leirimajan osalta.

Päätös

Tikkakosken alueneuvosto antoi seuraavan lausunnon:
Sarpatin leirimaja on oleellinen osa Tikkakosken alueseurakunnan toiminnassa. Päiväkohtainen kustannusrasite on hyvin kohtuullinen suhteessa
muihin leirikeskuksiin /toimipaikkoihin. Sarpatin käyttöaste suhteessa kustannuksiin on korkea. Käyttöastetta nostavat erityiset pienryhmät, joiden
toiminta isoissa ja etäisissä leirikeskuksissa ei olisi mitenkään kustannustehokasta. Sarpatin säilyttäminen kokoseurakunnallisen pienryhmätoiminnan
jatkuvuuden takaamiseksi on erittäin suositeltavaa, jopa välttämätöntä.
”Sarpatin henkilöstökuluissa eivät näy Tikkakosken kirkonpalveluskunnan
Sarpatissa tekemät kiinteistön hoito- ja huoltotyöt, koska niistä ei ole pidetty
erillistä seurantaa. Leirikeskussihteerin ja leirikeskusisännän työpanos on
kohdennettu seuraavasti: Vesala 63 %, Koivuniemi 24 %, Mutanen 10 % ja
Sarpatti 3 %”
”Vesalan käyttöpäiviä oli v. 2016 332/365, Koivuniemen 296/365, Mutasen
147/365 ja Sarpatin 215/365. Laskennallisesti leirikeskuksen toimintavuorokauden ylläpito v. 2016 maksoi vuositasolla Vesalassa 1990 €, Koivuniemessä 934 €, Mutasella 101 € ja Sarpatissa 38 €.”

35 §
Muut mahdollisesti esille tulleet asiat
Esitys

Seurakunnan palveluksessa oleva henkilöstö vähenee vuosi vuodelta. Tästä
johtuen vapaaehtoisten toimijoiden kulkeminen seurakunnan tiloissa on
mahdollistettava. Nykyisellään sähköisen kulkuluvan saaminen ulkoiselle
toimijalle seurakunnan tiloihin on vaikeaa.

Päätös

Tikkakosken alueneuvosto esittää alueseurakunnille suurempia oikeuksia
kulkulupien myöntämiseen.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Allekirjoitukset
TOMI PIRTTIMÄKI
Tomi Pirttimäki
puheenjohtaja

VILLE VON GROSS
Ville von Gross
sihteeri

Käsitellyt asiat

24 – 36 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Tikkakosken kirkolla

24.4.2018

LEENA UUTELA
Leena Uutela

SEPPO PIILONEN
Seppo Piilonen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

30.4.2018 – 14.5.2018
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

19.4.2018

Allekirjoitukset

Todistaa
Ilmoitustaulun hoitaja

Tarkastajien
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