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OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

08.12.2017 klo 17-

PAIKKA

Vesalan kurssikeskus, Vesanka

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
Mäkinen Miika

kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja
sihteeri

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
-

Alkuhartaus
Kokouksen avaus

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.
Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu 1.12.2016
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.

63 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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64 §
Kokouksen sihteeri
Esitys

Kokouksen sihteeriksi valitaan Miika Mäkinen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

65 §
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. Pöytäkirj
an nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
kokouskutsun /esityslistan lähettämisestä alkaen.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Päytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuulia Kuntsi ja Liisa Kuparinen.

66 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

67 §
Talousarvion toteuma 1.1.-24.11.2016
(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
toteutuman 1.1.-1.12.2016 (LIITE 1).
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

68 §
Suomen Pipliaseuran kanssa solmitun nimikkosopimuksen uusiminen
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Jyväskylän seurakunnalla on ollut vuodesta 2007 nimikkokohdesopimus
Suomen Pipliaseuran kanssa Lähi-Idän ja Kiinan raamattutyön tukemiseksi.
Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Sopimukseen on sidottu
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Jyväskylän seurakunnan Suomen Pipliaseuralle osoitetuista
talousarviovaroista 15 000€.
Yhteistyöneuvotteluissa Suomen Pipliaseuran (Markku Kotilan ja Martti
Asikaisen kanssa) on todettu, että Lähi-Idän ja Kiinan raamattutyö tarvitsevat
edelleen tukea.
Sopimus on vuonna 2013 hyväksytty Kuokkalan alueneuvostossa, jolloin
sopimuksesta Kuokkalassa päätettiin pitää esillä erityisesti Lähi-idän
raamattutyötä. Sittemmin tämä kokoseurakunnallinen sopimus on jalkautettu
niin, että Lähi-Idän ja Kiinan raamattutyönsopimusta on tukenut yhteinen
seurakuntapalvelu (Taulumäen kirkko) ja Kuokkalan alueseurakunta.
Vaajakosken alueseurakunta on ilmoittanut olevansa kiinnostunut pitämään
esillä ja tukemaan raamattutyötä Suomen Pipliaseuran kautta.
Työalasihteeri Ulla Klemettisen ehdotus on, että Kuokkalan alueseurakunta
pitää esillä ja tukee Kiinan raamattutyötä ja Vaajakosken alueseurakunta
Lähi-idän raamattutyötä. Lisäksi yhteisessä seurakuntapalvelussa,
Taulumäen kirkossa on esillä molemmat raamattutyön kohteet.
Esitys

Kuokkalan alueneuvosto puoltaa sitä, että Jyväskylän seurakunta uusii Lähiidän ja Kiinan raamattutyötä tukevan nimikkosopimuksen Suomen
Pipliaseuran kanssa. Sopimuksen summa on 15 000€ ja se katetaan
Jyväskylän seurakunnan Suomen Pipliaseuralle osoitetuista
talousarviovaroista. Sopimus solmitaan toistaiseksi. Kuokkalan
alueseurakunta sitoutuu pitämään esillä ja tukemaan Kiinan raamattutyötä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

69 §
Kolehtisuunnitelma 1.1.-31.5.2017
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Alueneuvoston tehtävänä on Alueseurakunnan johtosäännön 9 §:n mukaan
hyväksyä alueseurakunnan kolehtisuunnitelma. Aluekappalainen laatii
esityksen alueneuvoston päätettävissä olevista kolehdeista. Nyt
täydennetään kolehtisuunnitelma ajalle 1.1.2017-31.5.2017 (LIITE 2).
Esitys

Alueneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman 1.1.2017 - 31.5.2017.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

70 §
Lausunto Polttolinja 37:n hankesuunnitelmaan
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Kuokkalan lapsi- ja nuorisotyön tilojen kuntoon saattamista Polttolinjalla on
odotettu pitkään, remontointi on ollut puheissa jo kymmenen vuotta.
14.11.2007 alueneuvoston ja työntekijöiden iltakoulun muistiossa todettiin
Polttolinja 29:n kerhotilojen olevan kesäisin ”kuumia kuin sauna”, nuorisotyö
totesi asianmukaisten tilojen ilmeisesti joutuvan odottamaan kirkon
valmistumista. Ilmanvaihto oli riittämätön. 25.3.2009 Kuokkalan alueneuvosto
esitti kokouksessaan Polttolinja 37:n, 29:n ja 37:n iltapäiväkerhotilojen
korjaamista asianmukaiseksi. Liitteenä olleessa työntekijöiden lausunnossa
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todettiin näissä tiloissa toimitun jo vuosien ajan ilmanvaihdon ja lämpötilan
osalta hankalissa olosuhteissa. Seurakunnassa tehtiin tuolloin
kokoseurakunnallinen kiinteistöstrategia. Kiinteistöstrategiassa 2010
Polttolinjan tilat asetettiin luokkaan 2 – tiloiksi, joiden tarpeellisuus tulee
selvittää. Tällöin seurakunnalla oli Polttolinjalla siis kolme kiinteistöä.
Kuokkalan alueen pyynnöstä selvitys aloitettiin heti ja niin valmistui
ensimmäinen hankesuunnitelma vuonna 2010 (Pohjapiirros Polttolinja 37:n
malliksi LIITE 3). Alueseurakunnan tyrmistykseksi suunnitelmassa pyrittiin
toiminnot sijoittamaan kolmen kiinteistön sijaan yhteen kiinteistöön ja lisäksi
ehdotettiin lapsityön kerhotilojen hankkimista tulevalta Äijälänrannan
asuntomessualueelta. Konsultilla oli käytössään virheellisiä faktoja – hän
ajatteli päiväkerhotoiminnan siirtyvän osaltaan kirkkoon, missä sille ei ole
tiloja. Alueneuvosto totesi kokouksessaan, että hankesuunnitelma ei toteuta
alueen toimintojen välttämättömiäkään tarpeita ja pyysi Polttolinja 29:n ja 37:n
tilojen kuntoon saattamista ja säilyttämistä.
Tämän jälkeen alueseurakunta on tietoisesti vähentänyt tiloja toiveenaan, että
tämä auttaa jäljellä olevien tilojen saamista kuntoon: ennen vuotta 2010
Kuokkalan alueseurakunnalla oli neljäkin lapsityön kerhokäytössään ollutta
kiinteistöä, joita ei nykyään ole: Jenkkakujan ja Hauhontien kerhotilat, Tikan
seurakuntakodin kerhotila ja Polttolinja 37:n iltapäiväkerhotila. Tilalle tuli
Kuokkalan kirkko, jonne rakennettiin lapsityön tilat vain perhekerhotoimintaa
ja muskareita (ei päiväkerhotoimintaa) varten. Kuokkalan alueen lapsityön
puitteita on karsittu rajulla kädellä. Alueen ajatuksena oli, että lapsityö
keskitetään Polttolinja 29:n kiinteistöön, joka näistä neljästä tilasta
luopumisen jälkeen remontoitaisiin ajanmukaiseen kuntoon. Polttolinja 37:n
nuorisotyön tilat ajateltiin olevan nuorisotyötä ja aikuistyön pienryhmiä varten.
Asian jäätyä seisomaan Kuokkalan alueneuvosto pyysi uudestaan ratkaisua
asiaan vuosina 2013 ja 2014, edellyttäen molempien tilojen säilyttämistä ja
kuntoon saattamista. Vuonna 2014 Kiinteistötyön johtokunta antoi vastauksenaan, että tilojen kuntoonsaattaminen edellyttää Polttolinja 29:stä luopumista, minkä Kuokkalan alueneuvosto kokouksessaan 3.9.2014 yksityiskohtaisen selonteon perusteella hylkäsi (kokouksen pöytäkirja löytyy seurakunnan nettisivuilta). Vuonna 2015 seurakunta päätti käynnistää tilojen osalta
uuden hankesuunnitelman – jälleen päämääränä toimintojen yhdistäminen
Polttolinja 37:n kiinteistöön. Tämä prosessi tehtiin aiempaa paremmin ja
keskustellen työntekijöiden kanssa. Valmistunut hankesuunnitelma
(http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/documents/608801/1480671/LIITE+1+

%C2%A7+66+Sisustusluonnos+1+sivu.pdf/326a879c-684a-4c14-a0bc03fa269a4c95) todettiin kuitenkin myös monilta osin ongelmalliseksi
toteutuessaan. Alueen työntekijät laativat kirkkoherran pyynnöstä 30.9.2015
muistion, johon nuo ongelmakohdat oli kirjattu.
(http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/documents/608801/1480671/LIITE+2+
%C2%A7+66+Polttolinja.pdf/7899044a-8a9a-43b6-9643-b5b9ffd5f97b)
29.10. 2015 Kuokkalan alueneuvoston kokouksessa alueneuvosto
yksimielisesti esitti kiinteistö- ja hautatoimen johtokunnalle, että se ei hyväksy
silloista hankesuunnitelmaa lapsi- ja nuorisotyön yhdistämisestä Polttolinja 37
tiloihin, vaan esitti tarvittavien korjausten ja remonttien Polttolinja 29:ssä ja
Polttolinja 37:ssä saattamista toimeen välittömästi ja vaihtoehtoisesti selvittää
mahdollisuus hankkia toiminnoille kokonaan uudet tarkoituksenmukaiset tilat
kirkon lähelle valmistuviin Puukuokka-rakennuksiin.
Alueella on ollut tunne, että asia on päätetty jo muualla perehtymättä edes
alueelta annettuihin vastauksiin. Strategiaseminaarissa kiinteistötyön
johtokunnassa oleva luottamushenkilö puhui Polttolinjan tilojen
vähentämisestä jo kauan sitten olleen periaatepäätöksen, vaikka sellaista ei
ole. On vain kiinteistötyön johtokunnan itsensä tekemä esitys vuodelta
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2014. Kiinteistöstrategiassa on ainoastaan maininta, että tilojen yhdistämisen
mahdollisuus selvitetään. Se on selvitetty nyt jo kaksi kertaa, Infonia Oy:n
hankesuunnitelmassa vuonna 2010 ja Arkkitehti Kimmo Kauton laatimassa
hankesuunnitelmassa vuonna 2015.
Aluehallintovirasto suoritti syksyllä 2016 työsuojelutarkastuksen Polttolinjan
tiloihin. Toimenpidesuosituksia tuli paljon – kiinteistöjen osalta niin paljon, että
tarkastaja ei nähnyt mielekkääksi kirjata kaikkia yksityiskohtia muistioon, vaan
oli niistä suoraan yhteydessä kiinteistötoimeen. Polttolinja 29:n tila on kevään,
kesän ja alkusyksyn ajan lämpötilaltaan työpaikaksi asetusten vastainen.
Molempien tilojen ilmanvaihto on riittämätön. Uusintatarkastus ongelmien
poistamiseksi on tulossa keväällä 2017. Työnantajalla ei ole mahdollisuutta
vitkastella – sen on toimittava tilojen saattamiseksi asetusten vaatimalle
tasolle.
Jyväskylän seurakunnan kiinteistötilanne on vaikea, investointitarpeet ovat
suuret. On välttämätöntä, että asiaan saadaan kymmenen vuoden odottelun
jälkeen päätös.
Esitys

Kuokkalan alueneuvosto esittää, että vuoden 2017 budjettiin tehdyllä 300.000
e varauksella saatetaan sekä Polttolinja 29:n että Polttolinja 37 kiinteistöt
asianmukaiselle tasolle. Tämä esitys ei saa johtaa tilanteeseen, jossa
Polttolinjan tulevaisuutta mietitään taas seuraavat 10 vuotta.
Vaihtoehtoisesti Kuokkalan alueneuvosto esittää, että Polttolinja 37:n
hankesuunnitelma toteutetaan Arkkitehtitoimisto LPV:n/Kimmo Kauton
suunnitelman pohjalta. Tällöin seurakunnan on hankittava kirkon ja
Polttolinjan välittömästä lähistöstä vähintään 20 m2:n varastotilat, koska sekä
kirkon että hankesuunnitelman pohjaesityksen varastotilat ovat riittämättömät.
Tilojen vähentyessä alle nykyisen toiminnan vaatiman määrän
alueseurakunnan on myös saatava vuokrata tiloja ulkopuolelta
satunnaiskäyttöön ryhmien toimintaa varten ilman, että tämä rasittaa
alueseurakunnan toimintamäärärahoja. Polttolinjan tilojen siivoaminen on
myös hoidettava useita kertoja viikon aikana – käytännössä vähintään ti-pe
aamuisin, sillä nuorten vetämien ryhmien yhteensovittaminen lasten
kerhotoiminnan kanssa samoissa tilanteissa ei saa johtaa siihen, että
lastenohjaajat aloittavat päivänsä siivoamisella.

Päätös

Kuokkalan alueneuvosto esittää, että Polttolinja 37:n hankesuunnitelma
toteutetaan Arkkitehtitoimisto LPV:n/Kimmo Kauton suunnitelman pohjalta.
Tällöin seurakunnan on hankittava/vuokrattava kirkon ja Polttolinjan
välittömästä lähistöstä vähintään 20 m2:n varastotilat, koska sekä kirkon että
hankesuunnitelman pohjaesityksen varastotilat ovat riittämättömät. Tilojen
vähentyessä alle nykyisen toiminnan vaatiman määrän alueseurakunnan on
myös saatava vuokrata tiloja ulkopuolelta satunnaiskäyttöön ryhmien toimintaa
varten ilman, että tämä rasittaa alueseurakunnan toimintamäärärahoja.
Kuokkalan alueseurakunnan käytössä olevat toimitilat ovat väestöpohjaan
suhteutettuna vähäiset. Suunnitelmassa on otettava huomioon tilan akustisten
ratkaisujen vaikutus tilan monipuoliseen käyttöön. Toteutussuunnitelmien
laatimisessa tulee osallistaa henkilöstöä. Polttolinjan tilojen siivoaminen on
myös hoidettava useita kertoja viikon aikana – käytännössä vähintään ti-pe
aamuisin, sillä nuorten vetämien ryhmien yhteensovittaminen lasten
kerhotoiminnan kanssa samoissa tiloissa ei saa johtaa siihen, että
lastenohjaajat aloittavat päivänsä siivoamisella.
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71 §
Lastenohjaajan osa-aikaisen toimen täyttäminen
(Esittelijä Riku Bucht p. 050 407 0115)

Kuokkalan alueneuvosto valitsi 25.5.2016 44§ osa-aikaiseen vakituiseen
lastenohjaajan toimeen Katja Romppasen ja varasijalle Marjatta Tuomisen.
Työsuhteen oli tarkoitus alkaa 1.8.2016. Katja Romppanen ilmoitti 13.6.
saaneensa Vaajakoskelta määräaikaisen kokoaikaisen tehtävän ja pyysi
voivansa ottaa tehtävän vastaan 1.1.2017 alkaen. Katsottiin, että tehtävän
vastaanottoa voi siirtää kerran ja pyyntöön suostuttiin. 17.11.2016
Romppanen ilmoitti, että kokoaikaisen tehtävän jatkuessa hän ei ota vastaan
osa-aikaista vakituista lastenohjaajan tehtävää Kuokkalan
alueseurakunnassa.
Mikäli virkaan tai toimeen valittu ei ota tehtävää vastaan ja varasijalle on
valittu henkilö, toimeen tulee valituksi tuo varasijalla oleva henkilö. Aiemman
päätöksen mukaisesti lastenohjaajan osa-aikaiseen toimeen on siis valittu
Marjatta Tuominen. Kyseessä on aiemman päätöksen täytäntöönpano.
Marjatta Tuominen on ilmaissut ottavansa vastaan mainitun osa-aikaisen
tehtävän 1.1.2017.
Koska Marjatta Tuominen on toiminut virassa sijaisena jo pitkään ja
toimittanut jo rikosrekisteriotteen ja terveystodistuksen seurakunnalle
aiemmin, viran täytäntöönpanoa ei ole syytä tehdä ehdolliseksi näistä.
Esitys

Merkitään tiedoksi, että Marjatta Tuominen aloittaa osa-aikaisessa
vakituisessa lastenohjaajan tehtävässä 1.1.2017 lukien. Marjatta Tuominen
on jo aiemmin on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen
terveydentilastaan ja toimittanut seurakuntaan rikosrekisteriotteen, joten niitä
ei edellytetä uudestaan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

72 §
Ilmoitusasiat
1. Kuokkalan kirkko on tulossa Tiekirkoksi kesällä 2017. Tiekirkkojen
aukioloaika on 12.6. - 11.8., jolloin kirkko on auki ma-pe klo 11-18
juhannusaattoa lukuun ottamatta.
2. Kevään alueneuvoston kokoukset aiemmin sovitun mukaisesti
ke 1.2. klo 17
ke 22.3. klo 17
ke 26.4. klo 17
ke 31.5. klo 17
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

73 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
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74 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.46.
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Allekirjoitukset

Vesa Laakkonen
puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

62 - 74 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Vesalassa 8.12.2016

Miika Mäkinen
sihteeri

Allekirjoitukset
Tuulia Kuntsi

Liisa Kuparinen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

19.12.2016 - 2.1.2017
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

1.12.2016

Todistaa
ilmoitustaulun hoitaja
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