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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

06.10.2016 klo 16.30 -

PAIKKA

Kuokkalan kirkko

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Seppälä Seppo
Laakkonen Vesa
Kuntsi Tuulia
Kuparinen Liisa
Puolimatka Mia
Sahindal Anna-Leena
Saloheimo Olli
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
Palola Ulla

kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja
sihteeri

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
-

Alkuhartaus
Kokouksen avaus

49 §
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 29.9.2016.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksytään yksimielisesti

50 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksytään yksimielisesti
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51 §
Kokouksen sihteerin valinta
Esitys

Kokouksen sihteeriksi valitaan Ulla Palola.

Päätös

Esitys hyväksytään yksimielisesti

52 §
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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Olli Saloheimo ja Erkki
Savolainen

53 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksytään yksimielisesti

54 §
Alueneuvoston lausunto seurakunnan strategiaan
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Jyväskylän seurakunnan uuden strategia vuoteen 2025 on miltei valmistunut.
Ohjausryhmä on hyväksynyt 16.9. luonnoksen uudeksi strategiaksi (LIITE 1)
ja se on nähtävissä myös Jyväskylän seurakunnan julkisilla verkkosivuilla.
Toimielinten lausunnot strategialuonnokseen annetaan kirkkoneuvostolle
tiedoksi, mikäli lausunnot tulevat ennen 12.10. kirkkoneuvoston kokousta,
jossa strategia on tarkoitus hyväksyä. Kirkkoherra ja ohjausryhmä toivoo
ainakin muutamia lausuntoja kentältä vielä tässä loppuvaiheessa.
Esitys

Päätös

55 §

Alueneuvosto laatii lausunnon strategialuonnoksesta ja välittää sen tiedoksi
kirkkoneuvostolle.
Esitys hyväksytään yksimielisesti. Lausunto: Strategiassa on hyvin sanoitettu
seurakunnan perustehtävää. Alueneuvosto esitti kysymyksen, millä
perusteella tämä on juuri Jyväskylän seurakunnan vuonna 2016 laadittu
strategia, eikä jonkun toisen seurakunnan toisena aikana tehty. Alueneuvosto
toivoo täsmennystä, miten strategia liitetään tähän aikaan ja Jyväskylään.
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Diakonian viran täyttäminen
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 8.6.2016 julistaa haettavaksi
Kuokkalan alueseurakuntaan sijoitetun diakonian viran siten, että virkasuhde
alkaa 1.1.2017. Viran kelpoisuusehtona on sellainen tutkinto, joka ilmenee
piispainkokouksen päätöksestä, joka on annettu piispainkokouksessa
13.9.2005 (diakonian viran kelpoisuus).Tehtävään valittavan tulee olla
Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.
Viranhaltijan lähiesimiehenä toimii Kuokkalan aluekappalainen ja
virkapaikkana on Kuokkalan kirkko. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502
mukainen, järjestelmän mukainen peruspalkka 2.297,26 €/kk. Virka on
työaikalaissa (2 §) ja kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu
hengellinen virka, johon ei sovelleta työaikalakia. Virkaan valitun tulee ennen
viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.
Virassa sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.
Kuokkalan alueneuvosto määritteli kokouksessaan 25.5., että virkaan sisältyy
yleisen diakoniatyön tehtävät. Kuokkalan messukeskeisessä toimintatavassa
diakoniatyöntekijä osallistuu säännöllisesti jumalanpalveluselämään.
Rippikoulu ja muut yhdessä sovittavat tehtävät kuuluvat viranhoitoon
vuosittain, joinakin vuosina myös kokoaikaisena leirillä olona. Alueseurakunta
näkee diakoniatyöntekijän tehtävän hengellisen työn virkana, jossa
seurakuntaa palvellessa tulee olla valmiutta ylittää vanhoja työalarajoja.
Viranhoitajalta edellytetään hyvää kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että
tiimissä. Kehittämiskykyä toivottiin yhteisöllisille tukikeinoille (olohuoneet,
vertaisryhmät) ja diakonian vapaaehtoistyön kehittämiselle. Työssä on eduksi
kyky verkostoitua ja innostaa seurakuntalaisia toteuttamaan diakoniaa.
Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 8.6.2016 haastattelutyöryhmän, johon
puheenjohtajaksi nimettiin Kuokkalan alueseurakunnan aluekappalainen Riku
Bucht. Jäseniksi nimettiin diakonian työalasihteeri Heini Lekander, Kuokkalan
alueneuvoston edustajat Liisa Kuparinen ja Olli Saloheimo sekä
kirkkoneuvoston edustajana Raija Pekkarinen.
Tehtävää haki hakuajan loppumiseen mennessä 18 hakijaa, joista 16 täytti
tehtävän kelpoisuusehdon hakuajan loppuun mennessä. Haastatteluun
kutsuttiin viisi hakijaa: Heidi Kallio, Anna Sainpalo, Riikka Jussila, Kirsti
Kataikko ja Elina Vepsäläinen. (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
diakoniatyön tarkoituksesta ja kehityssuunnista.
Haastattelutyöryhmä esitti yksimielisesti, että alueneuvosto valitsee avoimena
olevaan diakonian virkaan Kirsti Kataikon ja varalle Anna Sainpalon.
Esitys

Kuokkalan alueneuvosto valitsee Kirsti Kataikon Kuokkalan alueseurakunnan
diakonian virkaan ja varalle Anna Sainpalon. Päätös on ehdollinen niin kauan,
kuin tehtävään valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen
terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukaisen
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rikosrekisteriotteen. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
Päätös

Esitys hyväksytään yksimielisesti

56§
Talousarvion toteuma 1.1.-27.9.2016
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Alueneuvoston tehtävänä on seurata alueseurakunnan talous- ja
toimintasuunnitelman toteutumista. Pyrkimyksenä on, että talouden
toteutumasta raportoidaan alueneuvostolle neljästi vuodessa.
Aluekappalainen esittelee Kuokkalan alueseurakunnan talousarvion
toteutumisen 1.1.-27.9.2016 (LIITE 3).
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksytään yksimielisesti

57§
Kuokkalan alueneuvoston edustaja luottamushenkilöiden neuvottelupäiville
Lapuan hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä on 29. lokakuuta
Kuortaneella Haapaniemen hiippakuntakartanossa. Neuvottelupäivän ohjelma
on liitteenä (LIITE 4). Kullakin alueneuvostolla ja johtokunnalla on
mahdollisuus nimetä yksi edustaja tilaisuuteen.
Yhteislähtö on Jyväskylästä noin klo 7 ja paluu noin klo 17.30. Lähtijöille
ilmoitetaan tarkemmin aikataulu ja lähtöpaikka.
Esitys

Kuokkalan alueneuvosto valitsee edustajansa luottamushenkilöiden
neuvottelupäiville.

Päätös

Esitys hyväksytään yksimielisesti. Valitaan Erkki Savolainen alueneuvoston
edustajaksi.

58 §
Alueneuvoston kokoukset kevät 2017
Alueneuvosto on kokoontunut viime vuosina asioista riippuen 2-4 kertaa
toimintakaudessa, yleensä noin 6 kertaa vuodessa. Vuonna 2016 keväällä
alueneuvosto kokoontui 4 kertaa, syksyllä 2-3 kertaa. Molempiin
toimintakausiin olisi hyvä varata vähintään kolme kokousaikaa, mieluummin
neljä kokousaikaa.
Esitys

Alueneuvoston kokoukset keväällä 2017 (maalis- ja huhtikuun kokouksista
vain toinen tod. näk. toteutuu).
ke 1.2. klo 16.30
ke 22.3. klo 16.30
ke 26.4. klo 16.30
ke 31.5. klo 16.30
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Päätettiin muuttaa alkamisajankohta klo 17. Muulta osin esitys hyväksytään
yksimielisesti

59 §
Ilmoitusasiat
1. Reformaation juhlavuoden ja itsenäisyyden juhlavuoden suunnitelmat ja
haetut erillismäärärahahakemukset
2. Kotimaanavulta saatu 1500e avustus turvapaikanhakijoiden hyväksi
tehtävään toimintaan
3. Kirkon parkkipaikkatilanne
4. Polttolinja 29 ja 37 tilanne
5. Seuraavat alueneuvoston kokoukset 8.11. klo 16.30 (kirkko, tarvittaessa),
8.12. klo 16.30 (Vesala)
Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Esitys hyväksytään yksimielisesti

60 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

61 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58
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Allekirjoitukset

Seppo Seppälä
puheenjohtaja

Ulla Palola
sihteeri

Käsitellyt asiat

49 - 61 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Kuokkalan kirkolla 14.10.2016

Allekirjoitukset
(Olli Saloheimo)

(Erkki Savolainen)

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

17.10. – 31.10.2016
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

29.9.2016

Todistaa
ilmoitustaulun hoitaja
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