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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

25.05.2016 klo 16.30 – 18.20

PAIKKA

Kuokkalan kirkko

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Seppälä Seppo poissa 17.44-53 §43 aikana
Laakkonen Vesa
Kuntsi Tuulia
Kuparinen Liisa
Puolimatka Mia
Sahindal Anna-Leena
Saloheimo Olli
Savolainen Erkki
Bucht Riku

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
kirkkoherra
Pekkarinen Raija poistui 17.54 §43 jälkeen kirkkoneuvoston edustaja
Mäkinen Miika
sihteeri

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

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
-

Alkuhartaus

Riku Bucht piti alkuhartauden klo. 16.40

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja aloitti kokouksen klo. 16.46

38 §
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 19.5.2016.
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.

39 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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40 §
Kokouksen sihteerin valinta
Esitys

Kokouksen sihteeriksi valitaan Miika Mäkinen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

41 §
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 Mia Puolimatka ja Meeri Savolainen.

42 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

43 §
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Alueseurakunnan johtosäännön 8 §:n 2 momentin mukaan alueneuvoston
tehtävänä on käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvostolle esitettäväksi
alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma (LIITE 1).
Jyväskylän seurakunnan käytäntönä on sitoa toiminta- ja taloussuunnitelma
seurakunnan voimassa olevaan strategiaan. Vuosittain työmuodot ja
alueseurakunnat valitsevat strategian mukaiset painopistealueet, joiden
suuntaan työtään kehittävät. Lisäksi vuosittain seurakunnassa sovitaan
yhteiset painopisteet kullekin kalenterivuodelle.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4/2016 vahvistanut yhteiseksi
painopisteeksi vuodelle 2017 reformaation merkkivuoden ja Suomen
itsenäisyyden juhlavuoden viettämisen painottaen erityisesti seuraavia osaalueita:
- osallistava jumalanpalveluselämä
- kristillisen kasvatus
- toimiminen yhdessä muiden kanssa
Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto määritteli Kuokkalan alueseurakunnan
toiminnan talousarvioraamiksi vuodelle 2017 117843 e.
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Kuokkalan alueseurakunnassa on laadittu työalakohtaiset
toimintasuunnitelmat ja yleisen seurakuntatyön toimintasuunnitelma näitä
ohjeita noudattaen.
Esitys

Alueneuvosto vahvistaa Kuokkalan alueseurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelman vuodelle 2017.

Päätös

Alueneuvosto pyytää huomion kiinnittämistä syrjäytymisvaarassa oleviin
nuoriin nuorisotyön suunnittelussa.
Alueneuvosto pyytää musiikkityön toimintasuunnitelman uudelleenmuotoilua
ohjeistuksen mukaiseksi.
Esitys hyväksyttiin ylläkuvatuin tarkennuksin.

44 §
Osa-aikaisen vakituisen lastenohjaajan tehtävän täyttäminen
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 13.4.2016 julistaa haettavaksi
Kuokkalan alueseurakuntaan sijoitetun osa-aikaisen 50 % lastenohjaajan
tehtävän siten, että työsuhde alkaa 1.8.2016. Tehtävän kelpoisuusehtona on
piispainkokouksen 9.9.2009 tekemän päätöksen mukainen kelpoisuus
lastenohjaajan tehtävään. Tehtävään valittavan tulee olla Suomen ev.lut.
kirkon konfirmoitu jäsen.
Lastenohjaajan lähiesimies on alueseurakunnan lapsityönohjaaja, virkapaikka
on Polttolinja 29:n kerhotila Kuokkalassa ja tehtävässä noudatetaan
yleistyöaikaa. Palkkaus on vaativuusryhmän 402 mukainen, jolloin
järjestelmän mukainen peruspalkka on 1942,15 €/kk (50 % = 971,08 €/kk);
Työsuhteessa sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.
Kuokkalan alueneuvosto määritteli kokouksessaan 10.3.2016, että
lastenohjaajan osa-aikainen toimi painottuu kerhotyöhön. Osa-aikaisuuden
toteutumiseksi työtehtävät sijoittuvat 3-4 päivään viikossa (pääsääntöisesti
ma-to välillä) alueen kerhokalenterin tarkemmin määrittämällä tavalla.
Työpaikkailmoituksessa määritettiin, että lastenohjaajan työsuhteen
pääasiallisena tehtävänä on seurakunnan varhaiskasvatus sisältäen mm.
päivä- ja perhekerhotyötä, leiri- ja retkitoimintaa ja osallistumista
jumalanpalveluselämän suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Toimeen valittu toimii lastenohjaajana seurakunnassa tukien lasten ja
perheiden kristillistä kasvatusta ja seurakuntayhteyttä. 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 tiimin työtä.
Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 13.4.2016 haastattelutyöryhmän,
johon puheenjohtajaksi nimettiin Kuokkalan alueseurakunnan
aluekappalainen. Jäseniksi nimettiin Kuokkalan alueseurakunnan
lapsityönohjaaja, lapsi- ja perhetyön työalasihteeri sekä Kuokkalan
alueneuvoston edustaja, joksi Kuokkalan alueneuvosto oli nimennyt
kokouksessaan 24.2.2016 Mia Puolimatkan. Kirkkoneuvoston edustajaksi
työryhmään nimettiin Mikko Jegoroff.
Tehtävää haki hakuajan loppumiseen mennessä 11 henkilöä, joista 6 täytti
tehtävän kelpoisuusehdon. Haastatteluun kutsuttiin nämä kaikki kuusi: Satu
Ojansivu, Katja Romppanen, Jenni Tahvonen, Sirpa Talvitie, Marjatta
Tuominen ja Marika Saarela.
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(Tiedot hakijoista: LIITE 2. Yhteenveto sekä haastattelutyöryhmän
lausunto sisältävät JulkL 6:24 § kohtien 29 ja 32 mukaista tietoa ja ovat
näiltä osin salassa pidettäviä.) Haastattelutyöryhmä esitti kaikille hakijoille
samat kysymykset. Haastattelussa pyrittiin erityisesti selvittämään hakijoiden
motiiveja hakea tehtävää, vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä hakijoiden
näkemyksiä seurakunnan lapsityön fokuksesta.
Haastattelutyöryhmä esitti yksimielisesti, että alueneuvosto valitsee avoimena
olevaan lastenohjaajan tehtävään Katja Romppasen ja varalle Marjatta
Tuomisen.
Esitys

Kuokkalan alueneuvosto valitsee Katja Romppasen Kuokkalan
alueseurakunnan lastenohjaajan tehtävään ja varalle Marjatta Tuomisen.
Päätös on ehdollinen niin kauan, kuin tehtävään valittu on esittänyt
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6
§ 2. momentin mukaisen rikosrekisteriotteen. Tehtävässä noudatetaan 4
kuukauden koeaikaa.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

45 §
Diakonian viran auki julistaminen
(Esittelijä Riku Bucht, puh. 050 407 0115)

Kuokkalan alueella olevista diakonin viroista toinen vapautuu haettavaksi
kesäkuussa 2016. Seurakunnan henkilöstöstrategian mukaisesti tehtävän tai
viran vapautuessa on arvioitava täytetäänkö tehtävä ja onko tehtäväkuvaa
muutettava. Alueseurakunnan vuonna 2011 tekemän henkilöstösuunnitelman
mukaisesti diakonin virka katsotaan täytettäväksi – alueseurakunnan
perustoiminta vaatii kahta diakonin virkaa.
Kirkkoneuvosto antaa luvan tehtävän täyttämiseen, alueneuvosto hyväksyy
diakoniatyöntekijän tehtäväkuvan. (LIITE 3). Valintaprosessin jouduttamiseksi
alueneuvosto voi jo nyt hyväksyä tehtäväkuvan sekä valita jäsenen/jäsenet
haastattelutyöryhmään. Diakonin tehtävänkuvaksi ehdotetaan seuraavaa:
Virkaan sisältyisi yleisen diakoniatyön tehtävät. Kuokkalan messukeskeisessä
toimintatavassa diakoniatyöntekijä osallistuisi säännöllisesti
jumalanpalveluselämään. Rippikoulu ja muut yhdessä sovittavat tehtävät
tulisivat vastaan vuosittain, joinakin vuosina myös kokoaikaisena leirillä olona.
Diakonaattiajatuksen hengessä alueseurakunta näkee diakoniatyöntekijän
tehtävän hengellisen työn virkana, jossa seurakuntaa palvellessa tulee olla
valmiutta ylittää vanhoja työalarajoja. Edellytämme hakijalta hyvää kykyä
työskennellä sekä itsenäisesti että tiimissä. Kuokkalan alueella on tarvetta
yhteisöllisille tukikeinoille (olohuoneet, vertaisryhmät) ja diakonian
vapaaehtoistyön kehittämiselle. Työssä on eduksi kyky verkostoitua ja
innostaa seurakuntalaisia toteuttamaan diakoniaa. Annamme mahdollisuuden
uusille ideoille. Työ edellyttää kykyä käyttää sujuvasti tarvittavia ohjelmia ja
oppia uutta.
Viran kelpoisuusehtona on tutkinto, joka ilmenee piispainkokouksen
päätöksestä 13.9.2005. Tehtävään valitun tulee ennen valinnan vahvistamista
esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakijan tulee olla
ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 4 kk koeaikaa.
Jos kirkkoneuvosto antaa luvan tehtävän täyttämiseen, valintaprosessin
aikataulu on seuraava: Hakuaika 14.9.2016 klo 16 saakka. Haastattelut
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tehtävää varten järjestetään 26.9.2016. Haastatteluun valitut hakijat kutsutaan
tilaisuuteen henkilökohtaisesti hakuajan päättymisen jälkeen.

Esitys

Alueneuvosto
1. pyytää kirkkoneuvostolta lupaa täyttää diakoniatyöntekijän virka,
2. hyväksyy diakonian tehtävänkuvan,
3. valitsee alueneuvoston jäsenet (1-2 kpl) haastattelutyöryhmään.

Päätös

Alueneuvosto
1. pyytää kirkkoneuvostolta lupaa täyttää diakoniatyöntekijän virka,
2. hyväksyy diakonian tehtäväkuvan,
3. valitsee haastattelutyöryhmään alueneuvoston jäsenet Liisa Kuparinen ja
Olli Saloheimo

46 §
Ilmoitusasiat
Seuraavat alueneuvoston kokoukset: 6.9.2016 (tarvittaessa) ja 6.10. klo
16.30.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

47 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
48 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.20
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Allekirjoitukset

Seppo Seppälä
puheenjohtaja

Miika Mäkinen
sihteeri

Käsitellyt asiat

38 – 48 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Kuokkalan kirkolla 25.5.2016

Allekirjoitukset
Mia Puolimatka

Meeri Savolainen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

30.5. – 13.6.2016
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

19.5.2016

Todistaa
ilmoitustaulun hoitaja
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