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Alkuhartaus
Kokouksen avaus

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.
Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu 17.2.2016.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

15 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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16 §
Kokouksen sihteeri
Esitys

Kokouksen sihteeriksi valitaan Kati Reukauf.

Päätös

Valittiin.

17 §
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

Valittiin Erkki Savolainen ja Meeri Savolainen.

18 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin.

19 §
Talouden toteuma vuonna 2015
Alueneuvoston tehtävänä on seurata alueseurakunnan talous- ja
toimintasuunnitelman toteutumista. Aluekappalainen esittelee Kuokkalan
alueseurakunnan talousarvion toteutumisen vuodelta 2015 (LIITE 1)
Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

20 §
Kuokkalan alueseurakuntaan sijoittuvan osa-aikaisen vakituisen 50 % lastenohjaajan toimen auki
paneminen ja täyttäminen kevään 2016 aikana
Kuokkalan alueseurakunnasta eläköityi vuosina 2014 ja 2015 kaksi
lastenohjaaja. Näistä toimista henkilösuunnitelman mukaisesti jää Kuokkalaan
puolikas lastenohjaajan toimi, jota on viimeisimmän eläköitymisen jälkeen
hoidettu määräaikaisin sijaisjärjestelyin. Sijaisjärjestely perustui
seurakunnassa tehtyyn kartoitukseen, jossa arvioitiin olisiko mahdollista
perustaa kahden yksikön yhteinen virka. Tällaista ei ole toteutumassa. On siis
syytä laittaa auki henkilöstösuunnitelman mukainen osa-aikainen vakituinen
lastenohjaajan toimi Kuokkalaan.
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Tehtävä tulisi saada haettavaksi ja täytettäväksi niin, että tehtävään valittu
työntekijä voisi aloittaa tehtävänsä 1.8.2016. Tehtävän täyttämisessä
toimivaltainen toimielin on Jyväskylän seurakunnan johtosääntöjen mukaisesti
Kuokkalan alueneuvosto. Kirkkoneuvosto kuitenkin julistaa toimen
haettavaksi. Hakuajan olisi hyvä päättyä noin 13.5., jolloin keväällä
tutkintonsa valmiiksi saavia voitaisiin huomioida haussa. Päätös valinnasta
tulisi asiaksi kevään viimeiseen alueneuvoston kokoukseen.
Alueneuvosto asettaa valintaa varten haastattelutyöryhmän, johon kuuluu
kirkkoneuvoston edustaja, 1-2 alueneuvoston edustajaa, lapsi-ja perhetyön
työalasihteeri, Kuokkalan lapsityönohjaaja ja Kuokkalan aluekappalainen.
Lastenohjaajan osa-aikainen toimi painottuu kerhotyöhön. Osa-aikaisuuden
toteutumiseksi työtehtävät sijoittuvat 3-4 päivään viikossa (pääsääntöisesti
ma-to välillä) alueen kerhokalenterin tarkemmin määrittämällä tavalla.
Esitys

1) Kuokkalan alueneuvosto esittää kirkkoneuvostolle osa-aikaisen vakituisen
50% lastenohjaajan toimen auki panemista niin, että toimi voitaisiin täyttää
1.8.2016 alkaen.
2) Kuokkalan alueneuvosto nimeää keskuudestaan 1-2 henkilöä
haastattelutyöryhmään

Päätös

Päätös oli esityksen mukainen. Alueneuvosto nimesi haastattelutyöryhmään
Mia Puolimatkan ja varalle Erkki Savolainen.

21 §
Alueneuvoston projektimäärärahan käyttö vuonna 2016 - esitys, että projektimääräraha käytetään
maahanmuuttajatyöhön Kuokkalan alueella, erityisesti yhteistyöhön Salmirannan kanssa
Kuokkalan alueseurakunnan nettomenoraamiin on varattu vuosittain
projektimääräraha, jonka käyttö on alueneuvoston päätettävissä.
Projektimäärärahan suuruus vuonna 2016 on 2000e. Projektimäärärahaa on
tarkoitettu sellaisten eteen tulevien alueseurakunnan kannalta mielekkäiden
hankkeiden toteuttamiseen, joita ei ole luontevaa kohdentaa työmuotojen
melko tiukasti perustoimintaan mitoitettuihin budjetteihin.
Vuonna 2016 Kuokkalan alueseurakunnalle vastaan tulleena haasteena on
ainakin yhteistoiminta Salmirannan vastaanottokeskuksen kanssa.
Oletettavasti moni vastaanottokeskuksen asukas tulee myös asettumaan
Jyväskylään ja Kuokkalaan. Kristillisestä uskosta käsin on tärkeää olla
tukemassa ja auttamassa heidän kotoutumistaan, tehtävä on kristillisestä
lähimmäisenrakkaudesta nouseva, myös lähetyskäskystä nouseva.
Projektimäärärahalla pyritään edistämään vastaanottokeskuksen asukkaiden
ja Kuokkalan asukkaiden yhteistoimintaa. Seurakunnan on tärkeää myös
nykytilanteessa toimia mielipidevaikuttajana, joka näkee kaikenlaiset ihmiset
pohjimmiltaan veljinä ja sisarina, Jumalan lapsina.

22 §

Esitys

Kuokkalan alueseurakunnan projektimääräraha käytetään vuonna
2016 maahanmuuttajatyöhön Kuokkalan alueella, erityisesti yhteistyöhön
Salmirannan vastaanottokeskuksen kanssa.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Ketään ei jätetä rannalle ry:n yhteisöjäsenyys
Ketään ei jätetä rannalle ry on pyytänyt Kuokkalan alueseurakuntaa
yhteisöjäsenekseen. Ketään ei jätetä rannalle on 1.12.2015 rekisteröity
yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten terveiden
elämäntapojen omaksumista ja toimia päihteiden käytön vähentämiseksi.
Toimintatapana on viedä yhdistyksen M/S Satu aluksella lasten-, nuorten- ja
erityisryhmiä Vuoritsalon saareen Vuoritkievariin laajamittaisesti.
Tarkoituksena on myös työllistää nuoria aluksen henkilökunnaksi ja kerätä
varoja partiolippukunta Reippaille Pojille. Pyrkimys on, että ryhmien kuluista
pääsääntöisesti vastaisivat sponsorit ja jos näitä sponsoreita löytyy,
seurakunta saisi useita ryhmiään tai esimerkiksi turvapaikanhakijoita
tällaiselle retkelle tulevana kesänä. Varsinaisessa
yhteisöjäsenyyssopimuksessa kuitenkin yhdistys sitoutuu vain yhden tällaisen
retken toteuttamiseen, mikä uuden toiminnan alkaessa on ymmärrettävää.
Tietoja yhdistyksestä ja yhteisöjäsenyydestä tarkemmin liitteessä (LIITE 2).
Yhteisöjäsenmaksu on 500 euroa vuodessa. Yhteisöjäsenen edustajalla on
paikka ja äänivalta KEJR-yhdistyksen syys- ja kevätkokouksissa.
Yhteisöjäsen ilmoittaa vuosittain tarkennetun kohteensa KEJR:lle, joka
hankkii sponsorin tapahtuman toteutukseen. Vuoden 2016 kesäkauden
aikana KEJR sitoutuu järjestämään liittyneelle yhteisöjäsentaholle yhden
virkistystapahtuman Vuoritsalon saaressa, Vuorikievarissa, jossa on sauna,
uimaranta, luontopolku. Ensivuonna 100 vuotta täyttävän partiolippukunta
Reippaitten Poikien toimesta ja järjestämänä, tapahtuu virkistystapahtuman
saaritoiminnot: saunan lämmitys, makkara- ja nokipannukahvinuotiot, sekä
opastetut luontopolkuseikkailut. Päivän kestävälle tapahtumalle kuljetaan m/s
Satu matkustaja-alukselle, joka on rekisteröity 30:lle matkustajalle.
Esitys

Päätös

Kuokkalan alueneuvosto päättää, että Kuokkalan alueseurakunta liittyy
Ketään ei jätetä rannalle ry:n yhteisöjäseneksi vuodeksi 2016.
Esitys hylättiin. HyväksyttiinTuulia Ikkelä-Kosken esittämä ja Erkki Savolaisen
kannattama esitys, jossa Ketään ei jätetä rannalle ry:lle esitetään, että
yhteisöjäsenyys tehtäisiin Jyväskylän seurakunnan kanssa.

23 §
Ilmoitusasiat
1. Iltakoulun asioiden yhteenveto ja käynnistetyt jatkotoimenpiteet (LIITE 3)
2. Terveiset Jaetut eväät –jumalanpalveluspäiviltä.
3. Johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden talousseminaari 10.3.,
Säynätsalo.
4. Kirkko 360 -koulutus 11.3. klo 9–15, Kuokkalan kirkko
5. Erkki Savolainen kertoi, että Keijo Häkkinen otti yhteyttä: Kappeli

yhteisö ry:stä, Kangashäkki, jonka toiminnanjohtaja on Pekka
Mattila, järjestävät lähinnä miehillä toimintaa ja konsertteja. Hannu
Ilmolahti, tenori, voisi tulla konsertoimaan Kuokkalan kirkkoon.
Voivat ottaa suoraan yhteyttä Riku Buchtiin.
6. Diakonin virka on tulossa auki tämän vuoden aikana.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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24 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Esitys

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Ei ollut muita asioita.

25 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

26 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.09.

Allekirjoitukset

Seppo Seppälä
puheenjohtaja

Kati Reukauf
sihteeri

Käsitellyt asiat

14 - 26___ §

Pöytäkirjan
tarkastus

Kuokkalan kirkolla 26.2.2016

Allekirjoitukset

Erkki Savolainen

Meeri Savolainen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

29.2.-14.3.2016
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

17.2.2016

Todistaa
ilmoitustaulun hoitaja

6

