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Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Alkuhartaus aluekappalainen Eivor Pitkänen.
26 §
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.
Esityslista on lähetetty 8.6.2018.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 19.6.2018 - 3.7.2018.
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.

27 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille lähetetty esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

28 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kokouspaikalla kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen tai
valituksen tekemiselle varatun ajan (14 pv), tavallisesti seuraavan viikon
maanantaista lähtien. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokouskutsun/esityslistan lähettämisestä
alkaen.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa
kokouksen jälkeen.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Valittiin Jokinen Annikki ja Hallamäki Irene.
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29 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

30 §
Sihteerin valinta
Esitys

Sihteeriksi esitetään Kirsti Yli-Suvantoa.

Päätös

Esityksen mukaan.

31 §
Diakonian viran täyttäminen (liite salassa pidettävä)
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Kirkkoneuvosto julisti kokouksessaan 21.3.2018 haettavaksi diakonin viran,
joka on sijoitettu Keltinmäen alueseurakuntaan. Viran painopisteeksi asetettiin
etsivä vanhustyö sekä yhteistyö päiväkeskusten, palvelutalojen ja muiden
vanhuspalvelujen tarjoajien kanssa.
Perusdiakoniatyössä yhteisiin tehtäviin kuuluu
- seurakuntalaisten ja muiden diakonisen avun tarpeessa olevien hengellinen,
henkinen ja aineellinen auttaminen erilaisissa kohtaamisissa
(vastaanottotyö, kotikäynnit, some/internet)
- leirit ja retket
- verkostoituminen sosiaali- ja terveyspalvelun toimijoiden kanssa
- jumalanpalvelusdiakonin tehtävät
- rippikoulutyöhön osallistuminen
Lisäksi todettiin, että
valittavan henkilön tulisi olla kiinnostunut tehtävän kehittämisestä yhdessä
työtovereiden ja erilaisten verkostojen kanssa. Siksi valittava henkilö tarvitsee
hyvät tiimityöskentelytaidot. Koska alueseurakunta on laaja, ja
liikenneyhteydet julkisilla kulkuneuvoilla ovat puutteelliset, tehtävän
hoitaminen edellyttää mahdollisuutta oman auton käyttöön.
Viran hakuaika päättyi.20.4.2018. Virkaa haki yhteensä 11 henkilöä, joista 1
henkilö perui hakemuksen. Virkaan kelpoisia oli 7. Haastatteluun kutsutut
valitsi työryhmä Anne-Maria Perttula, Heini Lekander ja Eivor Pitkänen.
Haastatteluun 14.5. kutsuttiin kolme henkilöä, joista yksi perui saatuaan viran
muualta. Haastattelutyöryhmä Anne-Maria Perttula, Tuulikki Väliniemi, Heini
Lekander ja Eivor Pitkänen totesi yksimielisesti, että virka tulisi laittaa
uudelleen haettavaksi. Uusi haku tuotti 5 uutta hakijaa, joista 4 oli kelpoisia
virkaan. Lisäksi 4 hakijaa edelliseltä kierrokselta oli saanut kelpoisuuden
hakea virkaa.
Haastattelutyöryhmä Perttula, Lekander, Pitkänen haastatteli 8.6.2018
3 uutta hakijaa. Tuulikki Väliniemi oli estynyt. Haastateltavina olivat
ensimmäisessä vaiheessa Marjo Mattila ja Nina Klemmt, Toisessa
vaiheessa haastatteluun kutsuttiin Ulla Hautamäki, Heli Pikkarainen sekä
Marita Riikonen. Nina Klemmt perui hakemuksensa.
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Haastattelutyöryhmä päätyi yksimielisesti esittämään Ulla Hautamäen
valintaa diakonin virkaan. Ulla Hautamäellä oli hakijoista vahvin vanhustyöhön
liittyvä koulutus ja työkokemus sekä tarvittavaa osaamista mm. kriisi- ja
surutyöstä. Hänellä on tuore diakonin tutkinto sekä valmius laaja-alaiseen
diakoniatyöhön. Tiimityötaidot arvioitiin hyviksi. Hautamäen valinta arviointiin
tuovan uutta osaamista diakoniatiimiin ja näin vahvistavan tiimin osaamista.
Haastattelutyöryhmän lausunto lähetetään kirjepostina, ja yhteenveto
hakijoista on nähtävänä kokouksessa. (Haastattelutyöryhmän lausunto
sekä kokouksessa nähtävillä oleva yhteenveto hakijoista sisältävät
JulkL 6:24§ kohdan 29 ja 32 mukaista tietoa ja ovat näiltä osin salassa
pidettäviä.)
Virka tulee ottaa vastaan 1.9.2018. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502
mukainen, jolloin järjestelmän mukainen peruspalkka on 2.297,26 €/kk. Virka
on työaikalaissa (2 §) ja kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu
hengellinen virka, johon ei sovelleta työaikalakia; kuitenkin niin, että
Jyväskylän seurakunnassa on aloitettu 1.6.2018 modulityöaikakokeilu ja
koskee myös tätä virkaa.
Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6§:n 2 momentissa
tarkoitettu rikosrekisteriote. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden
koeaikaa.
Esitys

Alueneuvosto valitsee Keltinmäen alueseurakunnan diakonian virkaan Ulla
Hautamäen.
Päätös on ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun tehtävään valittu on
toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä
rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukaisen rikosrekisteriotteen.
Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

32 §
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 (liitteet a ja b)
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Alueseurakunnan johtosäännön 8 §:n 2 momentin mukaan alueneuvoston
tehtävänä on käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvostolle esitettäväksi
alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma.
Esitys

Alueneuvosto vahvistaa Keltinmäen alueseurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelman vuodelle 2019.

Päätös

Toimintasuunnitelman yleiskuvaukseen lisätään lause: Alueseurakunnan
toiminnassa korostuu toimintavuonna 2019 etsivä vanhustyö sekä opiskelijaja nuorisotyö. Tällä täydennyksellä hyväksyttiin yksimielisesti toiminta- ja
taloussuunnitelma vuodelle 2019.
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33 §
Kolehtisuunnitelma 1.6.-30.9.2018 (liite)
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Alueneuvoston tehtävänä on Alueseurakunnan johtosäännön 9 §:n mukaan
hyväksyä alueseurakunnan kolehtisuunnitelma. Aluekappalainen laatii
suunnitelman alueneuvoston päätettävissä olevista kolehdeista.
Esitys

Alueneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman 1.6.- 30.9.2018.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

34 §
Talousarvion toteutuma 1.1.-29.5.2018 (liite a ja b)
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Alueseurakunnan johtosäännön 8 §:n 3. momentin mukaan alueneuvoston
tehtävänä on seurata alueseurakunnan talous- ja toimintasuunnitelman
toteutumista.
Esitys

Merkitään tiedoksi talousarvion toteutuma 1.1.-29.5.2018.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

35 §
Keltinmäen alueseurakunnan seurakuntavaalitilaisuus
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Syksyn seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.11.
Äänestyspaikkoina ovat Taulumäen kirkko sekä alueseurakuntien pääkirkot.
Äänestys alkaa heti klo 10 alkaneen jumalanpalveluksen jälkeen.
Ennakkoäänestys järjestetään 6-10.11. Äänestyspaikoista ei ole vielä tietoa.
Edellisten vaalien tapaan olisi hyvä järjestää vaalipaneeli, joihin kutsuttaisiin
erityisesti Keltinmäen alueseurakunnan alueella asuvia ehdokkaita.
Tervetulleita olisivat myös muualla seurakunnan alueella asuvat ehdokkaat.
Tärkeintä olisi saada aikaan kiinnostusta vaaleja kohtaan. Valittavana olisi
kaksi päivämäärää: sunnuntai 28.10 ja 4.11.Toinen paneeleista voitaisiin
järjestää Keltinmäessä, toinen Kortepohjassa. Keltinmäessä tilaisuus voisi
olla 28.10. klo 15 ja Kortepohjassa 4.11. klo 14.30 ennen klo 16 alkavaa
messua. Sunnuntai 11.11. on isänpäivä, joten se ei soveltune
paneelipäiväksi.
Esitys

Alueneuvosto
1. päättää järjestää vaalipaneelin Keltinmäessä sunnuntain 28.10. klo 15
sekä Kortepohjassa sunnuntaina 4.11. klo 14.30.
2. valitsee 2-3 henkeä valmistelemaan paneelia yhdessä aluekappalaisen
kanssa.

Päätös

1. päättää järjestää vaalipaneelin Keltinmäessä sunnuntain 28.10. klo 15 sekä
Kortepohjassa sunnuntaina 4.11. klo 15.
2. paneelia valmistelemaan valittiin Tuija Elina Lindström, Annikki Jokinen ja
Eivor Pitkänen
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36 §
Yhteistoiminta-alueen varhaiskasvatuksen työntekijätilanne
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Kirkkoneuvoston vahvistaman henkilöstösuunnitelman mukaan KeltinmäenSäynätsalon-Korpilahden yhteistoiminta-alueelta siirtyy yksi lastenohjaajan
tehtävä Palokan-Tikkakosken yhteistoiminta-alueelle syksyllä 2019. Asiaa
käsiteltiin lapsityönohjaaja Kirsti Yli-Suvannon johdolla kokouksessa 25.5.,
jossa läsnä olivat yt-alueen lastenohjaajien lisäksi aluekappalaiset Koivisto,
Väätäinen ja Pitkänen.
Yli-Suvannon mukaan Korpilahdella tarvitaan jatkossakin kaksi lastenohjaajaa
kutakin ryhmää varten, Säynätsalossa tehtävissä on tällä hetkellä väljyyttä ja
osin myös Keltinmäessä. Yhden tehtävän siirtyminen merkitsee muutoksia
jokaisessa alueseurakunnassa. Yhteisesti todettiin, että ryhmien määrää ja
sisältöä voidaan muokata tarpeen mukaan. Kunnallisen varhaiskasvatuksen
ulottaminen 5-vuotiaisiin haastaa muutenkin miettimään, mihin toimintoihin
seurakunnassa keskitytään.
Tässä vaiheessa on ilmoittautunut ainakin yksi henkilö, joka on halukas
vaihtamaan toiselle yt-alueelle. Ennen kuin siirtoja tehdään, selvitetään, onko
seurakunnassa muitakin halukkaita vaihtamaan yt-aluetta.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

37 §
Kortepohjan kehittäminen
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)

Kortepohjan keskustaan sekä ylioppilaskylän alueelle suunnitellaan suuria
muutoksia. Siinä yhteydessä on selvitetty myös mahdollisuuksia kehittää
Kortepohjan seurakuntakeskusta. Keskusteluihin ovat osallistuneet
kiinteistöpäällikkö Maritta Lukkarinen sekä pastori Johanna Salminen että
aluekappalainen Eivor Pitkänen. Selvitystyön edetessä asia tulee
keskusteluun myös seurakunnan luottamuselimissä. Maritta Lukkarinen on
luvannut informoida asiasta tarkemmin myös alueneuvostoa.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut.

38 §
Ilmoitusasiat

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Keltinmäen alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
8.6.2018
PÖYTÄKIRJA
15.6.2018

3/2018

8

39 §
Alueneuvoston syksyn 2018 kokoukset
Esitys

Seuraava alueneuvoston kokous on 13.9.2018, klo 16.30.
Syksyn 2018 alueneuvoston kokoukset:
13.9., 11.10., 8.11., 29.11.

Päätös

Päätettiin alueneuvoston kokoukset syksyllä 2018 Keltinmäen kirkolla klo 17.

40 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
41 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.14.
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Allekirjoitukset
TUIJA ELINA LINDSTRÖM
puheenjohtaja

KIRSTI YLI-SUVANTO
sihteeri

Käsitellyt asiat

26 – 41 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Keltinmäen kirkko

15.6.2018

ANNIKKI JOKINEN
nimenselvennys

IRENE HALLAMÄKI
nimenselvennys

Kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikana

19.6.2018 - 3.7.2018

Allekirjoitukset

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Nähtäville asettamisesta Kirkkoherranviraston
ilmoitettu
ilmoitustaululla
Todistaa
ILMOITUSTAULUN HOITAJA

8.6.2018
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