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Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Alkuhartaus aluekappalainen Eivor Pitkänen.
62 §
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 27.10.2016.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 7.11.2016 - 21.11.2016.
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.

63§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille lähetetty esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

64 §
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.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virolainen Raimo ja Hallamäki Irene.
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65 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

66 §
Kirkon Tulevaisuuskomitean mietinnön virikkeitä seurakuntayöhön ja –hallintoon (liite)
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Toukokuussa 2015 kirkolliskokous kaatoi muutaman äänen erolla
kirkkohallituksen esityksen seurakuntarakenteen muutoksesta. Esityksen
kaatuminen viritti keskustelun siitä, että kirkon rakenteita pitäisi arvioida
laajemmin kuin vain jollakin hallinnon tasolla kuten aikaisemmin oli tehty.
Tämä tehtävä annettiin kirkolliskokouksen perustamalle komitealle, joka otti
nimekseen Tulevaisuuskomitea. Se on nyt julkaissut mietintönsä, joka tulee
kirkolliskokouksen käsittelyyn 8.11.
Komitea katsoo mietinnössään että kirkko ei ole organisaationsa, hallintonsa
tai taloutensa puolesta kriisitilassa. Tulevaisuuden haasteista ei kuitenkaan
selvitä ilman merkittäviä uudistuksia.
Seurakunta on komitean mielestä kirkon perusyksikkö. Hiippakunnan ja
keskushallinnon tulee palvella seurakuntia. Hallinto pitää tehdä
joustavammaksi, byrokraattisuutta pitää purkaa sekä seurakunnissa että
kaikilla muilla kirkon tasoilla. Toimintakulttuurin muutos työntekijöiden kirkosta
seurakuntalaisten kirkkoon on avainasemassa. Kirkkokiinteistöjen tulee olla
laajasti ja monipuolisesti seurakuntalaisten käytössä. Liioista kiinteistöistä
tulee luopua.
Suurempiin talousyksiköihin siirtyminen on seurakuntien taloudellisen
tulevaisuuden kannalta tärkeää. Tähän ei kuitenkaan tarvita pakkoratkaisuja.
Ensisijainen vaihtoehto on sellaisten seurakuntayhtymien muodostaminen,
jossa yhtymä toimii itsenäisten seurakuntien palveluntarjoajana. Myös
vapaamuotoinen tai sopimuspohjainen yhteistyö tulee kyseeseen.
Ruohonjuuritasolla mielenkiintoisin esitys koskee seurakuntahallintoa.
(Komitean kannanotto 11) Komitea ehdottaa, että itsenäisissä seurakunnissa
luovutaan kirkkoneuvostoista. Luottamushenkilöistä ja seurakunnan
työntekijöistä koottu suppea johtoryhmä toimii kirkkovaltuuston valmistelevana
elimenä. Seurakuntayhtymissä puolestaan luovutaan yhteisestä
kirkkoneuvostosta, jonka tehtävät annetaan seurakuntayhtymän johdosta,
kirkkoherroista ja luottamushenkilöistä koostuvalle johtoryhmälle.
Kiintiöpaikoilla varmistetaan nuorten äänen kuuluvuus. Kirkkovaltuustoihin ja
yhtymäseurakuntien seurakuntaneuvostoihin asetetaan 15 vuotta täyttäneille,
konfirmoiduille nuorille kiintiöpaikat. Kiintiöpaikalle valituilla nuorilla on
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Toimintakulttuurin muutos, jossa seurakuntalaisista tulee varsinaisia
toimijoita, on ehkä suurin haaste. Toisaalta se on muutos, jonka voi aloittaa
heti. Kirkon työntekijät ovat hyvin koulutettuja ja ammattitaitoisia. Heidän
panoksensa seurakuntatyössä on jatkossakin tärkeä. Mutta heidän työnsä
tulee jatkossa muuttumaan enemmän seurakuntalaisten tekemän työn
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mahdollistamiseen kuin itse työn tekemiseen. Toimintakulttuurin muuttamisen
voi aloittaa heti ilman ylhäältä tulevia ohjeita. Avainasemassa on seurakunnan
johto ja johtavat luottamushenkilöt.
Jyväskylän seurakunta on hallinnollisesti eräänlainen seurakuntayhtymä.
Alueseurakunnilla on kuitenkin monissa päätöksissä enemmän valtaa kuin
monilla seurakuntayhtymien itsenäisillä seurakunnilla. Työntekijöiden
liikkuvuus yli alueseurakuntarajojen on myös vahvuus verrattuna nykyisiin
seurakuntayhtymiin. Tietty byrokraattisuus vaivaa kuitenkin myös Jyväskylän
seurakunnan toimintaa. Toisaalta alueseurakunnilla olisi nykyiselläänkin
melko suuri vapaus toimia omien määrärahojen puitteissa. Tätä
toimintavapautta ei ole laajemmalti hyödynnetty.
Toimintakulttuurin muuttaminen on omissa käsissä. Alueneuvostossa tulee
käydä keskustelua aiheesta. Huhtikuun 2017 yhteistapaaminen työntekijöiden
kanssa olisi hyvä varata tähän keskusteluun.
Lähivuosien seurakuntarakennekehitys Jyvässeudulla on vielä avoin. Tällä
hetkellä viritellään Keski-Suomen seurakuntien kanssa
keskusrekisterihanketta sekä ainakin eteläisten seurakuntien
talousyhteistyötä. Muuttuuko Jyväskylän seurakunnan toiminnallinen ja
hallinnollinen rakenne lähivuosina, se kysymys on avoin. Joka tapauksessa
seurakunnan päätöksenteon ja toiminnan tulee olla mahdollisimman lähellä
seurakuntalaisia. Talouden, henkilöstöhallinnon ja kiinteistöjen
ammattiosaaminen voi olla kauempana ruohonjuuriseurakunnasta.
Tulevaisuuskomitean mietintö löytyy kokonaisuudessaan kirkon sivuilta.
Yhteenveto komitean kannanotoista liitteenä.
Esitys

Alueneuvosto käy keskustelun Tulevaisuuskomitean mietinnöstä.

Päätös

Alueneuvosto kävi keskustelun Tulevaisuuskomitean mietinnöstä.

67 §
Jyväskylän seurakunnan strategia vuoteen 2025 (liite)
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan strategian vuoteen 2025
kokouksessaan 25.10. Uusi strategia on säilyttänyt vanhan nimen ”Rohkeasti
hengellinen, reilusti välittävä”.
Esitys

Alueneuvosto käy keskustelun seurakunnan uudesta strategiasta.

Päätös

Alueneuvosto kävi keskustelun seurakunnan uudesta strategiasta.

68 §
Keltinmäen kirkon kirkkotekstiilit
(Esittelijä Eivor Pitkänen, puh. 050 590 0265)
Taiteilija Annukka Laine esitteli suunnittelemiaan kirkkotekstiilejä
alueneuvoston kokouksessa 22.9.2016. Violetin ja punaisen sarjan osalta
suunnitelmat eivät vielä ole täydelliset. Suunnittelu valmistuu taiteilijan
mukaan marraskuussa. Tamperelainen Ateljé Solemnis on antanut hintaarvion projektin toteuttamisesta. Tekstiilien ompeleminen tulee Solemniksen
arvion mukaan maksamaan kokonaisuudessaan noin 25.000 €. Hinta
perustuu siihen, että käytetään valmiina ostettavaa villakangasta, kirjailu
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käsin. Tätä summaa ei ole suunnitelmien keskeneräisyyden ja näin ollen
hinta-arvion puuttuessa voitu vielä anoa vuoden 2017 määrärahaksi. Koska
hinta-arvio on pienempi kuin alun perin oletettiin, kannattaa tekstiilien
toteuttamista anoa vuoden 2017 määrärahoihin. Varat merkitään
kiinteistötoimen investointikustannuksiin.
Seurakunnan taidetoimikunta käsitteli 27.10. tekstiilihanketta ja puolsi
hankkeen toteuttamista suunnitelmien pohjalta. Lisäksi taidetoimikunta puolsi
hankkeen toteuttamista vuoden 2017 varoista. Taidetoimikunta piti hanketta
edullisena verrattuna moniin muihin seurakunnan tekstiilihankkeisiin.
Taidetoimikunta päätti, että hankkeen toteuttamista varten kutsutaan
paikallisia artesaaneja arvioimaan hankkeen valmistamista ja kustannuksia.
Tekstiilit toteutetaan Annukka Laineen kuvien mukaisesti valmiista
villakankaasta käsin kirjailtuna. Arviointia varten annetaan tarkat ohjeet
toteutusta varten. Vertailun tarkoitus on selvittää, kuka hankkeen voi
parhaiten toteuttaa. Annikki Jokinen valtuutettiin ottamaan yhteyttä osaajiin
paikallisen asiantuntijan kautta.
Taidetoimikunta valitsee hankinnan toteuttajan vertailtuaan eri tekijöitä.
Määrärahapäätös tehdään kiinteistötoimen päätöksenä.
Esitys

Alueneuvosto päättää esittää, että kiinteistötoimi varaisi 25.000 €
tekstiilihankintaa varten vuoden 2017 talousarvioon.

Päätös

Alueneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei ollut ilmoitusasioita.

69 §
Ilmoitusasiat

70 §
Seuraava alueneuvoston kokous ja kevään 2017 kokoukset
Esitys

Seuraava alueneuvoston kokous on 15.12.2016, klo 16.30, Keltinmäen
kirkolla, Keltinmäentie 10.
Kevään 2017 kokoukset 23.2., 30.3., 27.4., 15.6.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

71 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
72 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.44.
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