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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

31.5.2018 klo 17.13-

PAIKKA
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JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Seppälä Seppo
Laakkonen Vesa
Kuntsi Tuulia
Kuparinen Liisa
Puolimatka Mia
Sahindal Anna-Leena
Saloheimo Olli
Savolainen Erkki
Bucht Riku

Henk.koht. varajäsen:
Lehto Anja
Tenhunen Riku
Timlin Matti
Örnmark Maija
Dachauer Krista
Savolainen Meeri
Tenhunen Mikko
Hyytiälä Erkki
aluekappalainen

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Pekkarinen Raija
Reukauf Kati

kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja
sihteeri

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
-

Alkuhartaus

Riku Bucht piti alkuhartauden klo 17.07.

15 §
Kokouksen sihteerin valinta
Esitys

Kokouksen sihteeriksi valitaan Kati Reukauf.

Päätös

Esityksen mukainen.

16 §
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 Liisa Kuparinen ja Mia Puolimatka.

17 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.
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Esityksen mukainen.

18 §
Talouden toteutuma 1.1. – 22.5.2018
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Alueseurakunnan johtosäännön 8 §:n 3. momentin mukaan alueneuvoston
tehtävänä on seurata alueseurakunnan talous- ja toimintasuunnitelman
toteutumista. (LIITE 1)
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

19 §
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Alueseurakunnan johtosäännön 8 §:n 2. momentin mukaan alueneuvoston
tehtävänä on käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvostolle esitettäväksi
alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma (LIITE 2).
Taloussuunnittelua ajatellen suurin muutos edelliseen vuoteen on suntioiden
siirtyminen alueen työntekijöiksi. Suntiotyön selvitys on menossa, mutta
taloussuunnittelussa tähän on varauduttu siirtämällä vakinaisen suntiotyön
kuluja alueiden toimintamääräraharaamiin (esim. matka-, puhelin-, ja
koulutuskulut). Sijaissuntioiden palkkauskulujen määrärahat jäivät vielä tässä
vaiheessa kiinteistötoimeen. Kuokkalan alueen raamibudjetti kasvoi
pääasiassa suntiotyön vuoksi 121526 euroon (vuonna 2018 117815e). Myös
laskentaperusteiden muuttaminen vaikutti tähän hiukan, nyt alueen
toimintamäärärahoihin vaikuttaa enää perusosa (35%) ja alueen viiteluvun
(viiteluku= alueella asuvien määrän ja seurakuntaan kuuluvien keskiarvo)
mukaan tuleva osa (65%).
Suntiotyön kulut tulisi ohjeiden mukaan kohdistaa jumalanpalveluselämän
alle. Kuokkalassa ei kuitenkaan ole ollut suuressa laajuudessa tätä
kustannuspaikkaa, vaan jumalanpalvelukset on mielletty osaksi yleistä
seurakuntatyötä. Tarvittaessa nämä olisi eriytetty vuodelle 2019, mutta
taloushallinto-ohjelmassa tilien luonti ei onnistu alueelta käsin. Niin
vakinaisten suntioiden kulut on sijoitettu Kuokkalassa kustannuspaikalle
1042050000 yleinen seurakuntatyö.
Toiminnan suunnittelua on ohjannut paitsi seurakunnan strategia, myös
kirkkoneuvoston vuodelle 2019 nostamat suuntaviivat: ”autamme tukea
tarvitsevia” ja ”toimimme yhteistyöverkostoissa arvojemme mukaisesti”.
Kirkkoneuvosto on hahmotellut näiden suuntaviivojen yhteyteen myös eräitä
konkreettisempia tavoitteita: Autamme tukea tarvitsevia - Kiinnitämme
erityistä huomiota seurakuntatyön diakoniseen ulottuvuuteen ja kehitämme
niin aineellisen kuin henkisen ja hengellisen tuen antamista - Lievitämme
yksinäisyyttä ja vahvistamme yhteisöllisyyttä esimerkiksi yhteisöllisiä
ruokailuja järjestämällä. Yhteisten ruokailujen merkitys ei kuitenkaan
Kuokkalassa korostu yhtä paljon kuin jollakin toisella alueella, koska ViaDia
järjestää jo osin vastaavaa hyvää toimintaa kirkon läheisyydessä.
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Toimimme yhteistyöverkostoissa arvojemme mukaisesti on kirkkoneuvoston
mukaan tarkentunut näin: 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 kirkkoneuvosto evästi, että painopisteeksi on aihetta ottaa
seurakunnan uusien luottamushenkilöiden perehtyminen tehtäviinsä ja heidän
yhteistyönsä työntekijöiden kanssa. Erityisenä tapahtumana kaikkien
yksiköiden tulee ottaa huomioon 2019 toukokuussa järjestettävä
valtakunnallinen tapahtuma Kirkkopäivät Jyväskylässä.
Esitys

Alueneuvosto vahvistaa Kuokkalan alueseurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelman vuodelle 2019.

Päätös

Esityksen mukainen.

20 §
Kolehtikohteet 1.6. – 30.9.2018
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Alueneuvoston tehtävänä on Alueseurakunnan johtosäännön 9 §:n mukaan
hyväksyä alueseurakunnan kolehtisuunnitelma. Aluekappalainen laatii
suunnitelman (LIITE 3) alueneuvoston päätettävissä olevista kolehdeista.
Alueneuvoston päätettävissä olevat kolehtikohteet ovat merkittynä tässä
suunnitelmassa punaisella värillä.
Esitys

Alueneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman 1.6. – 30.9.2018.

Päätös

Esityksen mukainen.

21 §
Alueneuvoston kokoukset syksyllä 2018 ja kevään 2019 ensimmäinen kokoontuminen
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Esitys

Kuokkalan alueneuvosto kokoontuu syksyllä 2018 to 30.8., ti 6.11. ja ke
12.12. klo 17.30. Kokoontumispaikkana 30.8. ja 6.11. Kuokkalan kirkko,
12.12. mahdollisesti joku leirikeskus. Keväällä 2019 (uusi alueneuvosto)
kokoontuu ensimmäisen kerran alustavasti 24.1.2019.

Päätös

Esityksen mukainen, sillä muutoksella, että 12.12 muutettiin 13.12. ja
alkamisajankohdaksi päätettiin klo 17.00.

22 §
Ilmoitusasiat
1. Kuokkalan alueseurakunnan investointiesitykset 2019
2. Seurakuntavaalit 2018, mahdollinen toteutuminen vaalipiireissä
3. Alueneuvoston jäseniä pyydetään mukaan messuvastuisiin (mahdollisuus
varata vuoro)
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4. Lapsityönohjaajan viran muuttuminen Kuokkala-Vaajakoski –alueen
varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi
5. Lastenohjaajan työsuhteen kokoaikaistuminen
6. Kuokkalan kirkko –joukkue 20. kerran mukana kirkkovenesoudussa, lähtö
14.6. klo 18
7. Suntiotyön selvitys ja mahdolliset muutokset 2019 alusta
23 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Esitys

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Ei ollut muita asioita.

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

25 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.26.

Allekirjoitukset

Seppo Seppälä
puheenjohtaja

Kati Reukauf
sihteeri

Käsitellyt asiat

13 – 25 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Kuokkalan kirkolla 8.6.2018

Allekirjoitukset

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

(Liisa Kuparinen)

(Mia Puolimatka)

Kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikana

11. - 25.6.2018

Nähtäville asettamisesta Kirkkoherranviraston
ilmoitettu
ilmoitustaululla

Todistaa
ilmoitustaulun hoitaja

24.5.2018

