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Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Alkuhartaus aluekappalainen Eivor Pitkänen.
14 §
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 8.3.2016.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 21.3.2016–4.4.2016.
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.

15 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille lähetetty esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille lähetetty esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi. Muutoksella puheenjohtajan ollessa estynyt, puhetta johtaa
varapuheenjohtaja Annikki Jokinen.

16 §
Sihteerin valinta
Esitys

Kristiina Ridanpään ollessa estynyt osallistumaan kokouksen,
sihteeriksi esitetään Kirsti Yli-Suvantoa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

17 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan Keltinmäen kirkolla 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.
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Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tomi Jylänki ja Tero Tilus.
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18 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

19 §
Lastenohjaajan tehtävän auki julistaminen (liite)
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Lastenohjaaja Marjatta Tervonen on irtisanoutunut tehtävästään 1.7.2016
lukien siirtyäkseen eläkkeelle. Seurakunnan henkilöstöstrategian mukaisesti
tehtävän tai viran vapautuessa on arvioitava täytetäänkö tehtävä ja onko
tehtäväkuvaa muutettava. Alueseurakunnan vuonna 2011 tekemän
henkilöstösuunnitelman mukaan lastenohjaajan tehtävä esitetään
täytettäväksi. Tehtävän painopisteen ehdotetaan olevan lastenohjaajan
perustehtävissä.
Keltinmäen alueseurakunnassa on tällä hetkellä viisi lastenohjaajan tehtävää
sekä lapsityönohjaajan virka, joka on syyskuusta 2013 alkaen ollut yhteinen
Säynätsalon ja Korpilahden alueseurakuntien kanssa. Tervosen hoitama
tehtävä on ollut täytettynä puoliksi osa-aikaeläkkeen vuoksi. Tervonen on
hoitanut myös alueseurakunnan lähetysvastaavan tehtävää.
Vuosi sitten alueseurakuntaan valittiin lastenohjaaja irtisanoutuneen tilalle.
Tämä tehtävä painottuu perhetyöhön. Tästä tehtävästä käsin hoidetaan
syksystä alkaen myös alueseurakunnan lähetysvastaavan tehtäviä.
Perhetyöhön painottuvalla lastenohjaajan tehtävällä on varauduttu
henkilöstösuunnitelman mukaiseen yhden diakonin viran vähentämiseen noin
kahden vuoden kuluttua. Nyt vapautuva lastenohjaajan tehtävä tarvitaan
alueseurakunnan perustyöhön
Lastenohjaajan rekrytointiprosessi on syytä aloittaa mahdollisimman pian, niin
että uusi henkilö voidaan valita kevään viimeisessä alueneuvoston
kokouksessa 2.6. Kirkkoneuvosto antaa luvan tehtävän täyttämiseen,
alueneuvosto hyväksyy lastenohjaajan tehtäväkuvan. Valintaprosessin
jouduttamiseksi alueneuvosto voi jo nyt hyväksyä tehtäväkuvan sekä valita
jäsenen/jäsenet haastattelutyöryhmään.
Lastenohjaajan tehtävänkuvaksi ehdotetaan seuraavaa:
Tehtävä sisältää päivä- ja perhekerhotyötä, jumalanpalveluselämään
osallistumista, leiri- ja retkitoimintaa, opiskelijoiden ohjausta sekä
verkostotyötä. Tehtävä edellyttää aktiivista työotetta ja valmiuksia kohdata
perheiden erilaisia elämäntilanteita. Tehtävään valitulla tulee olla hyvät
vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä valmiuksia kehittää sekä omaa että
lapsi- ja perhetyön, varhaiskasvatustiimin työtä. Hänellä tulee olla myös kykyä
toimia joustavasti yhteistyössä eri työmuotojen kanssa sekä alueseurakunnan
laajalla alueella.
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Työsuhteen kelpoisuusehtona on piispainkokouksen 9.9.2009 tekemän
päätöksen mukainen kelpoisuus lastenohjaajan tehtävään. Tehtävään valitun
tulee ennen valinnan vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa tarkoitettu
rikosrekisteriote. Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen.
Tehtävään sovelletaan 4 kk koeaikaa.
Jos kirkkoneuvosto antaa luvan tehtävän täyttämiseen, valintaprosessin
aikataulu on seuraava:
Hakuaika 22.4.–6.5.2016 klo 15 saakka. Haastattelut tehtävää varten
järjestetään 17.5.2016. Haastatteluun valitut hakijat kutsutaan tilaisuuteen
henkilökohtaisesti hakuajan päättymisen jälkeen.
Esitys

Alueneuvosto
1. pyytää kirkkoneuvostolta lupaa täyttää lastenohjaajan tehtävä,
2. hyväksyy lastenohjaajan tehtävänkuvan,
3. valitsee alueneuvoston jäsenen haastattelutyöryhmään.

Päätös

Alueneuvosto pyytää kirkkoneuvostolta lupaa täyttää lastenohjaajan tehtävä.
Alueneuvosto hyväksyi lastenohjaajan tehtävänkuvan. Alueneuvosto valitsi
haastattelutyöryhmään Matti Jokitalon ja varalle Tomi Jylängin.

20 §
Kolehtisuunnitelma 1.4.–31.8.2016 (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.
10.2.2016 kerättiin epähuomiossa toiseen kertaan kolehti, joka oli kerätty jo
31.1. Kirkkohallituksen määräämä kolehti Päihde- ja kriminaalityöhön eri
järjestöille oli sijoitettu Tuhkakeskiviikkoon 10.2. Nyt se kerätään uuden
suunnitelman mukaisesti 3.4.2016.
Esitys

Alueneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman 1.4.-31.8.2016.

Päätös

Alueneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman.

21 §
Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1.–7.3.2016 (liite a, 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.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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22 §
Seurakunnan edustajien nimeäminen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin
(Valmistelija: Ulla Klemettinen p. 050-3409889) (Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan johtosäännön 8 § / 3 mukaan
johtokunta valitsee seurakunnan edustajat kirkon virallisten lähetysjärjestöjen
kokouksiin.
Jyväskylän seurakunta on Suomen Lähetysseuran jäsen ja näin
seurakunnalla on oikeus lähettää Lähetysseuran vuosikokoukseen neljä
edustajaa. Suomen Pipliaseuran jäsenenä olevalla seurakunnalla on
äänioikeus hallituksen jäsenten valinnassa ja oikeus lähettää yksi edustaja.
Suomen Merimieskirkon jäsenenä olevalla seurakunnalla on mahdollisuus
lähettää 1-2 edustajaa.
Muiden lähetysjärjestöjen kokoukset ovat tärkeitä informaatiotilaisuuksia
seurakuntien edustajille. On perusteltua lähettää seurakunnan edustaja
virallisten lähetysjärjestöjen kokouksiin, koska seurakunnallamme on kaikkien
järjestöjen kanssa nimikkosopimuksia.
Seurakunnan edustajien nimeämisessä on otettava huomioon
kokoseurakunnallisuus ja toisaalta alueseurakuntien edustuksellisuus.
Toisaalta jokainen nimetty edustaja on koko seurakunnan edustaja.
Lähetystyön ja kansainvälisen vastuun talous- ja toimintasuunnitelmassa on
kustannuksien korvauksiin varauduttu seuraavan periaatteen mukaisesti:
matkakulut korvataan julkisen liikenteen mukaan, majoituskulut yhdeltä yöltä,
ja kokouspäivältä maksetaan päiväraha.
Seurakunnan edustajiksi nimetyiltä pyydetään johtokunnalle lyhyt raportti
kokouksesta.
Jyväskylän seurakunta lähettää seurakunnan edustajat seuraaville
kesäpäiville ja –juhlille:
21.-22.5. Raamattutapahtuma, Pipliaseura, Hyvinkää
21.-22.5.”Elämän aallot” Medialähetyspäivät, Lappeenranta
11.-12.6. ”Olet tässä” Lähetysjuhlat, Suomen Lähetysseura, Vihti ( 4 henk.)
17.-19.6. ”Sykkeessä” Lähetyksen kesäpäivät, Lähetysyhdistys Kylväjä, Pori
1.-3.7. ”Uskon puolesta” Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
1.-3.7. ”Elävän veden virrat” valtakunnallinen evankeliumijuhla, Sley, Virrat
13.-14.8. Merimieskirkon kesäjuhlat, Lappeenranta
Esitys:

Alueseurakuntia pyydetään nimeämään kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja
merimieskirkon kokouksiin edustajaehdokkaita työntekijöistä ja
luottamushenkilöistä. Yhteisestä seurakuntapalvelusta ja sen johtokunnasta
kysytään myös ehdokkaita. Ehdokkaat tulee ilmoittaa lähetystyön ja
kansainvälisen vastuun työalasihteerille Ulla Klemettiselle 16.3.2016
mennessä. Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta nimeää ehdokkaat
kesäjuhlille 30.3.2016 kokouksessaan.

Päätös

Alueneuvosto ehdottaa Keltinmäen alueseurakunnasta 11.-12.6. Suomen
Lähetysseuran Lähetysjuhlille Vihtiin Erkki Hellettä.
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23 §
Kesäajan jumalanpalvelukset Kortepohjan seurakuntakeskuksessa
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265) .
Kortepohjan messu esitetään siirrettäväksi viime kesän tapaan kesäheinäkuuksi torstaina pidettäväksi viikkomessuksi. Kokemukset viime kesältä
olivat myönteiset. Torstain viikkomessu pidettäisiin talvikautena suositun
Torstaikahvilan aikaan klo 12.
Kortepohjan Kesätorstai alkaisi siten viikkomessulla klo 12, jonka jälkeen n.
klo 12.40 olisi kahvittelua, yhteislaulua, keskustelua. Näin Kesätorstai palvelisi
sekä heitä, jotka haluavat osallistua messuun että heitä, jotka kaipaavat
avointa kohtaamispaikkaa myös kesällä. Kesätoiminta tarjoaa myös tehtäviä
halukkaille seurakuntalaisille.
Alueneuvoston johtosäännön 3 luvun 8 §:n 8 momentin mukaan alueneuvosto
esittää kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi alueseurakunnan
jumalanpalveluspaikkojen jumalanpalvelusten säännölliset alkamisajat. Koska
kyseessä on alueseurakunnan toisen toimipisteen (Kortepohja)
jumalanpalveluksen ajankohdan väliaikainen muuttaminen, muutos voidaan
tehdä alueneuvoston päätöksellä.

Esitys

Alueneuvosto päättää että Kortepohjan messu siirretään ajalla 2.6–28.7.2016
pidettäväksi torstaisin klo 12.

Päätös

Alueneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

24 §
Ilmoitusasiat
Alueneuvostossa 11.2. esitettiin kysymys, miksi Henki & Elämä –lehdessä
alueseurakunnan tapahtumia ei löydy yhdestä paikasta alueseurakunnan
otsikon alla. Moni seurakuntalainen ei löydä tällä hetkellä
tapahtumailmoituksia. Asia on viety tiedoksi seurakunnan viestintäpäällikölle.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Alueneuvosto toteaa että nykyinen ilmoituskäytäntö ei
vastaa tarkoitusta eikä ole tyydyttävä.

25 §
Seuraava alueneuvoston kokous
Esitys

Seuraava alueneuvoston ja työntekijöiden yhteinen kokous on 14.4.2016,
klo 16.30, Keltinmäen kirkolla, Keltinmäentie 10.

Päätös

Merkittiin tiedoksi
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26 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

27 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.43
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ANNIKKI JOKINEN
varapuheenjohtaja

KIRSTI YLI-SUVANTO
sihteeri

Käsitellyt asiat

14 – 27 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Keltinmäen kirkolla

15.3.2016

TERO TILUS

TOMI JYLÄNKI

Kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikana

21.3.2016 - 4.4.2016

Allekirjoitukset
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nähtävänä
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