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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

06.11.2018 klo 17- 18.53

PAIKKA

Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Seppälä Seppo

Läsnäolo- ja puheoikeus

Kuntsi Tuulia, poistui klo 17.34.
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

Viitala Arto
Pekkarinen Raija
Korhonen Minna

kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja
sihteeri

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
-

Alkuhartaus

Aluekappalainen piti alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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 postitettu 30.10.2018.
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.

38 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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39 §
Kokouksen sihteerin valinta
Esitys

Kokouksen sihteeriksi valitaan Minna Korhonen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

40 §
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 Riku Tenhunen ja Erkki Savolainen

41 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

42 §
Lausuntopyyntö luottamushenkilöorganisaatiota tarkastelevan työryhmän raportista kirkkoneuvostolle
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Kirkkoneuvosto päätti 23.1.2018, 15 §, perustaa luottamushenkilöorganisaatiota tarkastelevan työryhmän. Luottamushenkilöjäseniksi
työryhmään nimettiin yksi jokaisesta kirkkovaltuuston valitsijayhdistyksestä ja
sitä täydennettiin viranhaltijoilla. Työryhmän tehtäväksi kirkkoneuvosto
määritteli Jyväskylän seurakunnan luottamushenkilöiden roolin ja
organisaation tarkastelun ja kehittämisen. Työryhmälle annettiin velvoite
tuoda väliraportti työskentelystään kesäkuun 2018 kirkkoneuvostoon sekä
loppuraportti syyskuun 2018 kirkkoneuvostoon.
Kirkkoneuvosto käsitteli 26.9.2018 organisaatiota tarkastelleen työryhmän
loppuraporttia ja päätti pyytää siitä lausunnon alueneuvostoilta ja johtokunnilta
lokakuun loppuun mennessä. Pyynnöstä lausuntopyynnön takarajaa
venytettiin 7.11. asti niin, että myös muun muassa Kuokkalan alueneuvoston
lausunto ehtii siihen mukaan.
Työryhmän raportti on liitteenä (LIITE 1).
Kirkkoherran laatimassa lausuntopyynnön läheteviestissä pyydetään
kiinnittämään huomiota ensinnäkin osuuteen, jossa raportoidaan viime
keväänä luottamushenkilöille tehdyn kyselyn tuloksia. Todetaan, että tästä on
suositeltavaa käydä keskustelua toimielimissä.
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Toiseksi pyydetään huomaamaan, että kaikkien toimielinten toimintaa koskee
myös mm. palkkiosäännön uudistamiseen liittyvä osuus.
Kolmanneksi ja erityisesti alueneuvostoja koskien: Raportin käytännön
ehdotukset painottuvat alueneuvostojen kokoonpanoon ja työskentelyyn.
Yhteisen seurakuntapalvelun (työn) johtokunnan osalta konkreettisia
muutosehdotuksia on vähemmän. Ehdotettu muutos olisi kylläkin hyvin
merkittävä eli yksikön useiden viranhaltijavalintojen siirtäminen johtokunnalle.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ja arvioinnin johtokunta eivät ole
erikseen huomion kohteena raportissa, kuten eivät myöskään
yhteisjohtokunnat (niiltä lausuntoa ei pyydetä).
Esitys

Alueneuvosto antaa kirkkoneuvoston pyytämän lausunnon loppuraportista.

Päätös

Alueneuvosto antaa lausunnon loppuraportista:
Raportissa esille tulleet ilmapiiriongelmat eivät ulotu alueneuvostoon, jossa
työskentely koetaan toista kunnioittavana ja rakentavana. Samoin
päätöksenteonkankeus koetaan koskevan lähinnä alueneuvoston päätöksiä,
jotka hautautuvat jonnekin ilman jatkokäsittelyä, esim. pyydettyjä lausuntoja ei
aina jatko käsitellä. Se turhauttaa alueneuvoston työskentelyssä.
Alueneuvoston päätöksenteko koetaan olevan sujuvaa ja toimivaa.
- Kanttorin valinta siirretään alueneuvoston päätettäväksi: kannatettiin
yksimielisesti. Pidettiin hyvänä myös jatkossa valita suntio alueneuvoston
toimesta.
- Kannatetaan selvitystä valtuustokauden 2019-22 aikana valita alueneuvosto
paikallistasolla.
- Alueneuvoston nimen muutoksessa odotetaan kirkkolain/ -järjestyksen
muutosta.
- Nuorten edustus alueneuvoston kokouksiin nähdään hyvänä. Alueiden tulee
itse saada valita omat edustajansa -varsinainen ja varajäsen- jo srk:n
toiminnassa olevista nuorista.
- Luottamushenkilöiden keskinäisen yhteistyön kehittäminen nähtiin hyvänä
esitetyillä tavoilla.
- Alueneuvoston koon muutos -puheenjohtaja ja viisi jäsentä- sai kannatusta.
Samoin vanha käytäntö, joka on koettu hyväksi. Ryhmien edustuksellisuus
tulee turvata.
- Varajäsenten nimeäminen siten, että kellään ei ole henkilökohtaista
varajäsentä sai kannatusta. Vaihtoehtona voisi olla kiertävä lista
varajäsenistä. Uudessa mallissa varajäsenillä tulisi olla läsnäolo- ja
puheoikeus. Vanha käytäntö, jossa jokaisella jäsenellä henkilökohtainen
varajäsen koettiin myös hyvänä ja toimivana.

43 §
Talouden toteuma 1.1. – 29.10.2018
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Alueseurakunnan johtosäännön 8 §:n 3. momentin mukaan alueneuvoston
tehtävänä on seurata alueseurakunnan talous- ja toimintasuunnitelman
toteutumista. (LIITE 2) Samoin alueseurakunnan johtosäännön 9 § 2.
momentin mukaan alueneuvosto päättää talousarvioon tehtävistä muutoksista
kirkkovaltuuston hyväksymien sitovuusohjeiden puitteissa.
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Kuluvana vuonna diakonia-avustusten tarve Kuokkalan alueella on ollut
selkeästi aiempia vuosia suurempi. Vaikka linja avustusten suhteen on
pysynyt samana, avustusmäärärahat ovat tässä vaiheessa vuotta jo lähes
kokonaan käytetyt. Uusia diakonia-asiakkaita tulee viikoittain, ja avustusten
tarve on usein joulukuussa ollut kaikista suurin. Diakonian kustannuspaikan
tilanne kokonaisuudessaankin on sellainen, että se tarvitsee lisävaroja
alueseurakunnan sisäisellä siirrolla. Vastaavasti rippikoulutyön
kustannuspaikalta pystyy siirtämään varoja: kustannuspaikalta on mennyt
kuluvana vuonna vain yhden leirin kulut ja myös hiukan edellisvuosia
pienempi perusisosikäluokan koko antavat siihen budjettiin pelivaraa.
Toinen loppuvuonna edessä oleva mahdollinen siirron tarve koskee ikonin
toisen erän maksamista 31.12.2018. Kuokkalan taidehankintoihin on kerätty
tänä vuonna 436e, mutta viime vuodenvaihteessa maksetusta 2000e
summasta toinen 1000e on merkitty jo tänä vuonna toteutuneeksi maksuksi.
Vuoden loppuun mennessä maksuun tulevan 1000e maksuerän kerääminen
on tänä vuonna mahdollista, mutta budjettiin tulisi tällöinkin tuo 1000e
alijäämä. Tähän kuitenkin voidaan palata joulukuun kokouksessa, jolloin
konserteilla kerättävä tuotto on paremmin tiedossa.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja tekee kuluvaa vuotta 2018 koskevan
talousarviomuutoksen siirtäen 3000e kustannuspaikalta 1042350000
(rippikoulutyö, 2200e sisäisistä leirikuluista, 800e sivukulut huomioiden
kerhonohjaajapalkkioista) diakonia-avustuksiin kustannuspaikalle
1042410000 (diakoniatyö).

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

44 §
Ilmoitusasiat
Riku Bucht päivitti tiedot alueseurakunnan tilojen remonttitarpeesta ja
suntioiden uusista työjärjestelyistä. Seuraava kokous Koivuniemessä, jonne
yhteislähtö Kuokkalan kirkon pihalta.

45 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

46 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53
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Allekirjoitukset

Seppo Seppälä
puheenjohtaja

Minna Korhonen
sihteeri

Käsitellyt asiat

37 - 46 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Kuokkalan kirkolla 9.11.2018

Allekirjoitukset
Riku Tenhunen

Erkki Savolainen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

12.11.-26.11.2018
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

30.10.2018

Todistaa
ilmoitustaulun hoitaja
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