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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

20.01.2016 klo 16.30 – 18.25

PAIKKA

Kuokkalan kirkko

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Seppälä Seppo
Laakkonen Vesa
Ikkelä-Koski Tuulia
Kuparinen Liisa
Puolimatka Mia
Sahindal Anna-Leena poistui klo 18.20
Saloheimo Olli poistui klo 17.50
Savolainen Erkki
Bucht Riku

Henk.koht. varajäsen:
Lehto Anja
Tenhunen Riku
Timlin Matti
Örnmark Maija
Dachauer Krista
Savolainen Meeri
Tenhunen Mikko
Hyytiälä Erkki
aluekappalainen

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Pekkarinen Raija
Tuominen Ritva

kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja
sihteeri

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
-

Alkuhartaus

Aluekappalainen Riku Bucht piti alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Seppo Seppälä avasi avasi kokouksen klo 16.45

1§
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 14.1.2016.
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.

2§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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3§
Kokouksen sihteeri
Esitys

Kokouksen sihteeriksi valitaan Ritva Tuominen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4§
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 Liisa Kuparinen ja Mia Puolimatka.

5§
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6§
Toimintakertomukset v. 2015
(Esittelijä Riku Bucht, puh. 050 407 0115)

Alueneuvoston tehtävänä on käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvostolle
esitettäväksi alueseurakunnan toimintakertomus. Toimintakertomukset on
laadittu vuoden 2015 toimintasuunnitelman pohjalta. Toimintakertomuksissa
arvioidaan täten erityisesti asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Tiimiyhdyshenkilöt ovat valmistaneet työalojensa toimintakertomukset
(LIITE 1). Kati Reukauf valmisti ja Riku Bucht täydensi Kuokkalan alueen
yhteisen toimintakertomuksen (LIITE 2).
Vuosi 2015 oli Kuokkalan alueen näkökulmasta muutoksen aikaa.
Pitkäaikainen aluekappalainen Pekka Mustonen eläköityi.
Esitys

Alueneuvosto käsittelee tehtäväalueittain arvioinnit menneen vuoden
toiminnasta ja hyväksyy yhteenvetoarvion kirkkoneuvostolle vietäväksi.

Päätös

Toimintakertomukset vuodelta 2015 käsiteltiin tehtäväalueittain. Yhteenvetoarvio hyväksyttiin.
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7§
Toimintatilastot v. 2015
(Esittelijä Riku Bucht, puh. 050 407 0115)

Alueneuvoston johtosäännön mukaan alueseurakunnan työtä johtavat
yhdessä aluekappalainen ja alueella asuvista jäsenistä koostuva
alueneuvosto. Alueseurakunnan työn johtamiseen kuuluu olennaisena osana
toteutuneen työn arviointi. Toteutuneen työn arvioimiseksi seurakunnissa
kerätään vuosittain toimintatilastot. Esityslistan liitteenä on näistä tiivistelmä
(liite 2, sivu 3).
Vuoden 2015 toimintatilastot näyttävät hyvin samankaltaisilta kuin
edellisvuonna. Messun kokonaiskävijämäärä kasvoi vuodesta 2014 ja
näyttää vakiintuneen maakunnallisesti korkealle
tasolle. Pääjumalanpalveluksiin osallistui keskimäärin 158 henkeä (vuonna
2014 keskiarvo 149). Muihin jumalanpalveluksiin osallistui keskimäärin 104
henkeä (vuonna 2014 88 henkeä, näissä keskiarvoero selittyy
koulujumalanpalvelusten suhteellisen osuuden nousulla muista
jumalanpalveluksista). Päiväkerholaisten ja isoskoulutukseen osallistuneiden
määrä kasvoi hiukan, samoin nuorten iltoihin osallistuneiden määrä.
Sen sijaan musiikkitilaisuuksia järjestettiin vuosiin 2013 ja 2014 verrattuna
selvästi vähemmän. Kävijöiden määrä musiikkitilaisuutta kohti oli kuitenkin
edellisvuotta suurempi (keskimäärin 171, edellisvuonna 149). Ero aiempiin
vuosiin ei ollut silti välttämättä niin suuri kuin tilastoista näyttäisi – sähköisen
tilastoinnin takia ulkopuolisten tahojen kirkossa järjestämät musiikkitilaisuudet
vain eivät enää tule vahingossakaan seurakunnan tilastoihin mukaan. Niissä
kävi vuonna 2015 noin 2000 kävijää.
Erityisen vilkas oli joulunaika, joulukuussa kirkossa järjestetyissä
tilaisuuksissa oli 5836 kävijää.
Diakonian asiakaskontaktien määrä kasvoi vuonna 2015 edellisvuoteen
verrattuna hiukan. Avun tarpeen syynä oli usein taloudelliset syyt, mutta usein
siihen liittyy myös muu tuen tarve. Diakoniatyöntekijät toimivat Kuokkalassa
erityisesti yksin asuvien ilman työtä olevien ja yksin asuvien eläkeläisten
kanssa. Opiskelijoiden osuus oli suhteellisen pieni, alle 10 % diakoniatyön
kontakteista, eikä turvapaikanhakijoiden tulo vielä toistaiseksi näy
diakoniatyön tilastoissa. Tähän on odotettavissa muutosta vuonna 2016.
Kirkollisten toimitusten osalta kokouksessa nähtävissä olevasta tarkemmasta
tilastokaavakkeesta näkyy Kuokkalan pappien toimittamat kasteet, vihkimiset
ja hautaan siunaamiset. Kirkon tilastot niistä ei näy: vuonna 2015 Kuokkalan
kirkossa oli 65 (62) kastetta, 20 (25) vihkimistä tai avioliiton siunaamista ja 4
(4) hautaan siunaamista.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

8§
Polttolinja 29/37:n tilanne
(Esittelijä Riku Bucht, puh. 050 407 0115)

Hankesuunnitelma, jossa tarkasteltiin mahdollisuutta Polttolinja 29 ja 37
tilojen yhdistämiseksi valmistui loppuvuonna 2015. Kuokkalan alueneuvosto
29.10.2015 esitti kiinteistö- ja hautatoimen johtokunnalle, että se ei hyväksy
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tehtyä suunnitelmaa lapsi- ja nuorisotyön yhdistämisestä Polttolinja 37 tiloihin,
vaan pyytää laittamaan välittömästi toimeen tarvittavat korjaukset ja remontit
Polttolinja 29:ssä ja Polttolinja 37:ssä. Lisäehdotuksena pyydettiin
kartoittamaan mahdollisuutta rakentaa tarkoituksenmukaiset tilat
Puukuokkaan ja myydä Polttolinjan tilat. Päätökseen liitettiin myöhemmin
LAVA-arviointi (Lapsivaikutusten arviointi).
Tämän jälkeen kiinteistö- ja hautatoimen johtokunta vei koko
kiinteistöstrategian kirkkovaltuustolle uudelleen arvioitavaksi joulukuussa
2015. Kirkkovaltuusto päätti uudelleenarvioinnissa, että Polttolinja 29/37:n tilat
ovat edelleen kahdessa korissa eli vaativat lisäselvitystä. Ajallisesti näiden
kohteiden toimenpidetarve määriteltiin 1-10 vuoden päähän.
Tiedusteltaessa ilmeni, että syy, miksi näistä ei vielä päätöstä tehty, on se,
että Puukuokka-asiaa selvitetään. Tämän vuoksi päätöstä tiloja koskien ei
tehty. Tämä selvitystyö on annettu tehtäväksi kiinteistötoimelle. Alueneuvosto
seuraa asiaa ja toivoo siinä edettävän ripeästi.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

9§
Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivät 14.2.2016 Saarijärvellä
Kuokkalan alueseurakunnalla on neljän lähtijän kiintiö Jaetut eväät –
jumalanpalveluspäiville seurakunnan yhteisessä bussikuljetuksessa.
Esitys

Valitaan alueneuvoston edustaja ko. päiville.

Päätös

Kysellään alueneuvoston edustajaksi Jaetut eväät –jumalanpalveluspäiville
varajäseniä.

10 §
Ilmoitusasiat
1. Alueneuvoston ja työntekijöiden iltakoulu:
Kuokkalan alueneuvoston ja työntekijöiden iltakoulu pidetään 4.2.2015
Kuokkalan kirkolla aiheena turvapaikanhakijat ja heidän kotouttamisensa
tukeminen Kuokkalan alueseurakunnan toimesta. Iltakoulu alkaa kevyellä
ruokailulla klo 17 ja aikaa pyydetään varaamaan klo 19.30 asti.
2. Alueneuvoston kokouspäivät:
Alueneuvosto päätti joulukuun kokouksessaan vuoden 2016 kevään
kokouspäiviksi ke 24.2., ti 12.4., ke 25.5., ti 6.9., to 6.10., ke 9.11. ja to 8.12.
Syksyn osalta kokouspäivien tarvetta voidaan arvioida kevään viimeisessä
kokouksessa uudelleen, sillä niitä on varattu aiempiin vuosiin verrattuna
reilusti.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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11 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Esitys

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Muita asioita ei ollut.

12 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
13 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.
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Allekirjoitukset

Seppo Seppälä
puheenjohtaja

Ritva Tuominen
sihteeri

Käsitellyt asiat

1 – 13 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Kuokkalan kirkolla 20.1.2016

Allekirjoitukset
Liisa Kuparinen

Mia Puolimatka

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

25.1.-8.2.2016
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

14.1.2016

Todistaa
ilmoitustaulun hoitaja
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