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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

13.12.2018 klo 17-19.18

PAIKKA

Koivuniemen leirikeskus

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Seppälä Seppo

Läsnäolo- ja puheoikeus

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

Viitala Arto
Pekkarinen Raija
Korhonen Tiina

kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja
sihteeri

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
-

Alkuhartaus

Aluekappalainen piti alkuhartauden jouluruokailun jälkeen.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

47 §
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 7.12.2018.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

48 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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49 §
Kokouksen sihteerin valinta
Esitys

Kokouksen sihteeriksi valitaan Tiina Korhonen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

50 §
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 Olli Saloheimo.

51 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

52 §
Kolehtisuunnitelma 1.1. – 30.4.2019
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Alueneuvoston tehtävänä on Alueseurakunnan johtosäännön 9 §:n mukaan
hyväksyä alueseurakunnan kolehtisuunnitelma. Aluekappalainen laatii
esityksen alueneuvoston päätettävissä olevista kolehdeista. Kuokkalassa on
pääsääntöisesti vahvistettu vuoden kolehtisuunnitelma kolmessa jaksossa,
siksi kolehtisuunnitelma esitetään vahvistettavaksi huhtikuun loppuun asti,
vaikka alueneuvosto vaihtuukin vuodenvaihteessa. (LIITE 1)
Esitys

Alueneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman 1.1.2019- 30.4.2019.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

53 §
Talousarvion toteuma 1.1. – 4.12.2018
(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)
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Esitys

Merkitään tiedoksi talousarvion toteutuma 1.1.-4.12.2018.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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54 §
Kuokkalan alueneuvoston esitys päiväkerho- ja nuorisotilojen hankkimiseksi
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Kuokkalan alueseurakunnan päiväkerho- ja nuorisotilojen
kuntoonsaattamisesta on käyty yli 10 viimeisen vuoden aikana paljon
keskustelua ja siitä on tehty lukuisia ehdotuksia ja selvityksiä ja
päätösesityksiä. Aikaisemmat vaiheet on kuvattu laajasti Kuokkalan
alueneuvoston kokouksen pöytäkirjassa 8.12.2016 §70

https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/documents/608801/6726881/Kuokkala
n+alueneuvoston+p%C3%B6yt%C3%A4kirja+6-2016.pdf/ed041e73-5eed52e6-09a3-fe0121139fc4.
Tuolloin päätösprosessi johti lopulta päätökseen toteuttaa arkkitehtitoimiston
esittämä remontti Polttolinja 37:ssä ja asiaan varattiin seurakunnan budjetissa
300000e määräraha. Asiaa vauhditti sekin, että aluehallintovirasto on
tarkastuksissaan 2016 ja 2017 kehottanut seurakuntaa toimiin riittävän
ilmanvaihdon huolehtimiseksi kerhotiloihin. Tarkemmissa selvittelyissä
riittävän ilmanvaihdon toteutuminen osoittautui kuitenkin erittäin haastavaksi.
Kiinteistöpäällikkö esitti kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle
28.8.2017/§94, että hankkeelle haetaan vuodelle 2018 350.000 €
lisämäärärahaa kiinteistötoimen käyttötalouden v. 2018 talousarvioon, koska
hankkeen kokonaiskustannusarvioksi oli tullut 653000e. Kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunta päätti kuitenkin yksimielisesti esittää
kirkkoneuvostolle, että ensisijaisesti selvitettäisiin tilan ostamista
uudisrakennuksesta Kuokkalan alueelta.
Kirkkoneuvosto päätyi kannattamaan tätä esitystä kokouksessaan
25.10.2017/180§. Kokonaisuudessaan kirkkoneuvoston päätös kuului:
”Kirkkoneuvosto päättää palauttaa asian Kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnalle lisävalmisteluun vaihtoehtoisten tilavaihtoehtojen sijainnin,
toteutusaikataulun ja kustannusten selvittämistä varten. Uudiskohteen
hankintaan tai nykyisten tilojen korjaamiseen tarvittavat määrärahat
budjetoidaan lisäselvitysten pohjalta tehtävän toteutuspäätöksen yhteydessä.”

https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/documents/608801/18435126/171025
09PkKnML+NE.pdf/667a7249-7492-217a-7d6e-46ac9caabfe8
Tämän jälkeen asiassa ei ole tapahtunut edistystä. Kenties seurakunnan
kiinteistöasioiden paljouden takia kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ei
ole käsitellyt asiaa. Kuitenkin Kuokkalan kirkon läheisyydessä on käyty
arkkitehtikilpailu https://www.asuntoreformi2018.fi , jonka voittaja julkistettiin
30.8.2018. Tähän hankesuunnitelmaan mukaan pääseminen antaisi
ainutlaatuisen mahdollisuuden hankkia kerho- ja nuorisotilat kirkon
välittömästä läheisyydestä. Kyseessä on Kuokkalan alueseurakunnan ainoa
päiväkerho- ja nuorisotila, joten käyttötarve on todennäköisesti pysyvä, mutta
sekä tilojen hankinta että vuokraus olisivat mahdollisia vaihtoehtoja.
Arkkitehtikilpailun voitti ehdotus Kalon. Voittajaehdotuksen luonnoskuvista
huomaa, että suunniteltu rakennusmassa sijoittuu kirkon välittömään
läheisyyteen ja arkkitehtikilpailun voittajaehdotukseen liittyy myös kirkon tontin
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alueen muutostöitä:

https://www.asuntoreformi2018.fi/storage/uploads/GkKgbabSIblYCp9zsQlYb
InXHx4ReaPROur7jCtz.pdf
Hankkeen suunnitelmavaihe ei ole alueneuvoston esityslistan lähtöön
mennessä tiedossa.
Aikanaan Polttolinja 37:n remonttisuunnitelmia varten tehdyissä laskelmissa
(Infonia) nykyisten laajuisen nuorisotoiminnan, päiväkerhotoiminnan,
kouluikäisten kerhojen, toimistokäytön ja varastotilan vaatimaksi
laskennalliseksi neliömääräksi 271m2. Polttolinja 37:n tilat ovat 237m2:n
kokoiset ja ne olivat kaikkien toimintojen sijoittumiseksi riittämättömät,
varastotilan tarpeeseen alueneuvosto kiinnitti erityistä huomiota. On realistista
arvioida, että tilojen tulisi tuon laskennan pohjalta olla 230-250m2 kokoiset,
kokonaan uuden tilan suunnittelussa kun voi jonkinlaiseen säästöön
neliömetreissä päästä. Lapsityön kannalta olisi oleellista päästä toimimaan
katutasossa. Tämänkokoisia tiloja suunnitelmassa olisi ”jooga/kuntoilutila”,
mikäli siitä hankittaisiin kaksi päällekkäistä kerrosta. Tämän vaihtoehdon etu
olisi se, että kirkkopuistoa pääsisi hyödyntämään ulkoilussa ja tila voisi olla
esim. kouluikäisten kerhotoiminnan kannalta paremmin valvottavissa
kirkoltakin käsin. Toinen vaihtoehto avautuisi 158,5m2 kimppa-asuntojen
paikoilta. Tällainen pohjakerroksen tila yhdistettynä sisäportailla 2 kerrokseen
menevään n. 70m2 nuorisotilaan voisi olla toiminnallisesti erittäin hyvä
ratkaisu. Uudisrakennuksessa ilmanvaihto olisi helpompi ja
kustannustehokkaampi toteuttaa heti toiminnan vaatimalla tavalla.
Esitys

Kuokkalan alueneuvosto esittää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle
kirkkoneuvoston asettaman tehtävän hoitamista ja välittömien toimien
aloittamista 230m2-250m2 kerhotilojen saamiseksi kirkon viereen rakentuvaan
Kalon-asuntokokonaisuuteen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti korjaten seuraavaan muotoon:
Kuokkalan alueneuvosto esittää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle
kirkkoneuvoston asettaman tehtävän hoitamista ja välittömien toimien
aloittamista 230m2-250m2 kerhotilojen hankkimiseksi kirkon viereen
rakentuvaan Kalon-asuntokokonaisuuteen, kirkon välittömään läheisyyteen.

55 §
Ilmoitusasiat

1. Vuoden 2019 ensimmäinen alueneuvoston kokous sovittiin kokouksessa
31.5.2018 alustavasti pidettäväksi 24.1.2019, mutta siirtyy myöhemmäksi.
2. Todettiin aluesihteeri- ja suntiotyön muutokset.

56 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

57 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.18.
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SEPPO SEPPÄLÄ
puheenjohtaja

TIINA KORHONEN
sihteeri

Käsitellyt asiat

47 - 57 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Kuokkalan kirkolla 21.12.2018

Allekirjoitukset

TUULIA KUNTSI

OLLI SALOHEIMO

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

27.12.2018-10.1.2019
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

7.12.2018

Todistaa
ilmoitustaulun hoitaja
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