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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alkuhartaus

Risto Vallipuro piti alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tomi Pirttimäki avasi kokouksen klo 17.45.

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 11.2.2016.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväskyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin:
13 § Tietoa kirkkoneuvoston päätöksistä alueneuvostolle.
14 § Terveiset ystävyysseurakuntamatkalta Sortavalaan.

3§
Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan Tikkakosken kirkolla yleensä kokousviikon
perjantaina. Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (14pv), tavallisesti seuraavan viikon maanantaista lähtien. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Kalenius ja Pentti Vilpunaho.

4§
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.
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Tikkakosken alueseurakunnan nimikkosopimusasiat
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)
(Valmistelija Ulla Klemettinen, 050 340 9889)

Jyväskylän seurakunnalla on ollut nimikkosopimus Riitta Luumen työn tukemiseksi Suomen Lähetysseuran kanssa vuodesta 2011. Nimikkosopimus
on kuulunut Tikkakosken alueseurakunnan vastuulle. Riitta Luume on palannut kotimaahan ja hän ei palaa takaisin kentälle. Suomen Lähetysseura
on ilmoittanut, että Riitta Luumen sopimus tulee päättää.
Seurakunnan isoissa lähetystyönkokouksissa 20.11.2015 ja 5.2.2016 työalasihteeri Ulla Klemettinen on käynyt lävitse seurakunnan nimikkosopimuksia alueseurakunnittain eri järjestöjen näkökulmasta. Jyväskylän seurakunta
antaa talousarviotukea kuudelle kirkon viralliselle lähetysjärjestölle (Pipliaseura, Kylväjä, SLS, Sley, Medialähetysjärjestö Sansa ja Kansanlähetys).
Jyväskylän seurakunnassa eri järjestöjen nimikkosopimukset jakautuvat
alueseurakuntien kesken. Työalasihteeri Ulla Klemettinen näkee, että olisi
tärkeää, että jokaisessa alueseurakunnassa olisi vähintään kahden lähetysjärjestön sopimuksia.
Tikkakosken uudeksi nimikkosopimukseksi Suomen Lähetysseura tarjoaa
seuraavia hankkeita Israelissa: rauhan työn edellytysten vahvistaminen eri
väestönryhmien välillä, thaivierastyöläisten ihmisarvon ja kansalaisoikeuksien vahvistaminen tai lasten oikeuksien puolustaminen yhteistyössä defence children internationalin kanssa. Suomen Lähetysseuran kautta on myös
mahdollisuus tukea Tansaniassa stipendiaattiohjelman kautta teologian
opiskelijaa Benjamin Samwel Martinia.
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta nimikkosopimus vaihtoehdot ovat:
Hannu ja Liliann Keskinen seurakuntatyö Pietarissa, Kari ja Susanna Valkama raamatunkäännöstyö Kaakkois-Aasiassa Skypen välityksellä ja Heidi
Tohmola Lähi-Idässä.
Lähetysyhdistys Kylväjän kautta nimikkosopimus vaihtoehdoiksi ovat: Kukka-Maaria Rydenfelt ja Tuomas Lindell Aasiassa tai Elisa Lees EtuAasiassa.
Kaikilta järjestöiltä voi myös kysyä mahdollisia muita vaihtoehtoja.
Esitys:

1) Työalasihteeri Ulla Klemettinen esittelee eri järjestöjen nimikkosopimusvaihtoehtoja.
2) Alueseurakunta päättää, minkä järjestön sopimus esitetään alueen uudeksi nimikkosopimukseksi.

Päätös:

Tikkakosken alueseurakunta esittää yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalle, että:
1) Riitta Luumen nimikkosopimus Suomen lähetysseuran kanssa päätetään.
2) Solmitaan nimikkosopimus Suomen Lähetysseuran kanssa Tansanian
stipendiaattiohjelman kautta teologian opiskelija Benjamin Samwel Martinin
opiskelujen tukemiseksi. Sopimuksen taloudellinen tuki määräytyy Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle osoitetun talousarviotuen puitteissa.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Solmitaan nimikkosopimus Kukka-Maaria Rydenfelt ja Tuomas Lindellin
työn tukemiseksi Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa. Sopimuksen taloudellinen tuki määräytyy Jyväskylän seurakunnan Lähetysyhdistys Kylväjälle osoitetun talousarviotuen puitteissa.
6§
Edustajien nimeäminen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)
(Valmistelija Ulla Klemettinen p. 050 340 9889)

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan johtosäännön 8 § / 3 mukaan johtokunta valitsee seurakunnan edustajat kirkon virallisten lähetysjärjestöjen
kokouksiin.
Jyväskylän seurakunta on Suomen Lähetysseuran jäsen ja näin seurakunnalla on oikeus lähettää Lähetysseuran vuosikokoukseen neljä edustajaa.
Suomen Pipliaseuran jäsenenä olevalla seurakunnalla on äänioikeus hallituksen jäsenten valinnassa ja oikeus lähettää yksi edustaja.
Suomen Merimieskirkon jäsenenä olevalla seurakunnalla on mahdollisuus
lähettää 1-2 edustajaa.
Muiden lähetysjärjestöjen kokoukset ovat tärkeitä informaatiotilaisuuksia
seurakuntien edustajille. On perusteltua lähettää seurakunnan edustaja virallisten lähetysjärjestöjen kokouksiin, koska seurakunnallamme on kaikkien
järjestöjen kanssa nimikkosopimuksia.
Seurakunnan edustajien nimeämisessä on otettava huomioon kokoseurakunnallisuus ja toisaalta alueseurakuntien edustuksellisuus. Toisaalta jokainen nimetty edustaja on koko seurakunnan edustaja.
Lähetystyön ja kansainvälisen vastuun talous- ja toimintasuunnitelmassa on
kustannuksien korvauksiin varauduttu seuraavan periaatteen mukaisesti:
matkakulut korvataan julkisen liikenteen mukaan, majoituskulut yhdeltä yöltä, ja kokouspäivältä maksetaan päiväraha.
Seurakunnan edustajiksi nimetyiltä pyydetään johtokunnalle lyhyt raportti
kokouksesta.
Jyväskylän seurakunta lähettää seurakunnan edustajat seuraaville kesäpäiville ja – juhlille:
21.–22.5. Raamattutapahtuma, Pipliaseura, Hyvinkää
21.–22.5.”Elämän aallot” Medialähetyspäivät, Lappeenranta
11.–12.6. ”Olet tässä” Lähetysjuhlat, Suomen Lähetysseura, Vihti ( 4 henk.)
17.–19.6. ”Sykkeessä” Lähetyksen kesäpäivät, Lähetysyhdistys Kylväjä, Pori
1.-3.7. ”Uskon puolesta” Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
1.-3.7. ”Elävän veden virrat” valtakunnallinen evankeliumijuhla, Sley, Virrat
13.–14.8. Merimieskirkon kesäjuhlat, Lappeenranta
Alueseurakuntia pyydetään nimeämään kirkon virallisten lähetysjärjestöjen
ja merimieskirkon kokouksiin edustajaehdokkaita työntekijöistä ja luottamushenkilöistä. Yhteisestä seurakuntapalvelusta ja sen johtokunnasta kysytään myös ehdokkaita. Ehdokkaat tulee ilmoittaa lähetystyön ja kansainväli-

Tarkastajien
nimikirjaimet
TK

PV

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
TIKKAKOSKEN ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
11.2.2016
PÖYTÄKIRJA
18.2.2016

6

1/2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sen vastuun työalasihteerille Ulla Klemettiselle 16.3.2016 mennessä. Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta nimeää ehdokkaat kesäjuhlille 30.3.2016
kokouksessaan.
Esitys

Alueneuvosto nimeää edustajaehdokkaat kirkon virallisten lähetysjärjestöjen
ja merimieskirkon kokouksiin.

Päätös

Alueneuvosto päätti yksimielisesti esittää luottamushenkilöitä Tikkakosken
alueseurakunnasta kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja Merimieskirkon kokouksiin kesälle 2016 seuraavasti: 11.–12.6. ”Olet tässä” Lähetysjuhlille,
Suomen Lähetysseura, Vihtiin Tapani Kaleniusta, 17.–19.6. ”Sykkeessä”
Lähetyksen kesäpäiville Lähetysyhdistys Kylväjä, Poriin Inkeri Tuunasta ja
13.–14.8. Merimieskirkon kesäjuhliin Lappeenrantaan Pentti Vilpunahoa.
Tikkakosken työntekijät katsovat puolestaan työntekijäkokouksessaan
25.2.2016 tuleeko heidän joukostaan mahdollisesti esityksiä, jotka sitten
toimitetaan välittömästi Ulla Klemettiselle.

7§
Tikkakosken kirkossa maalis-toukokuussa kannettavat jumalanpalveluskolehdit
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Alueneuvoston tehtävänä on Asrkjs 9 §:n mukaan hyväksyä alueseurakunnan kolehtisuunnitelma.
Esitys

Alueneuvosto hyväksyy aluekappalaisen tekemän kolehtisuunnitelman
maalis- toukokuulle 2016 (liite).

Päätös

Alueneuvosto hyväksyi yksimielisesti kolehtisuunnitelman.

8§
Vuoden 2015 talousarvion toimintaraamin toteutuminen
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Toimintaraamin suuruus vuodelle 2015 oli kaikkineen 77 853 euroa.
Siitä käytettiin 69 447, 56 euroa (edellisenä vuonna 72 759,79 euroa). Käyttämättä jäi 8 405,44 euroa (edellisenä vuonna 6 561,21 euroa).
Talousarvion toteutumisprosentti näin ollen vuonna 2015 oli 89,2 %:ia. (liite.)
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Todettiin että rahaa jäi yllättävän paljon käyttämättä. Keskusteltiin myös siitä
voiko KIPA:lla olla asian kanssa tekemistä. Merkittiin tiedoksi.

9§
Tikkakosken alueseurakunnan toimintakertomus vuodelta 2015
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Alueseurakunnan johtosäännön 8 §:n mukaan alueneuvoston tehtävänä on
mm. käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvostolle esitettäväksi alueseurakunnan
toimintakertomus.
Toimintakertomuksen laadintaan sovelletaan kirkkohallituksen antamia tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisohjeita. Pohjana toimintakerto-
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toteutumista ja arviointiin hyväksyttyjen mittareiden ja keinojen käyttökelpoisuutta ja tuloksia toimintakertomuksessa arvioidaan.
Kukin työmuoto laatii oman toimintakertomuksensa, jonka alueneuvosto käsittelee. Aluekappalaisen johdolla laadittu yhteenvetoarvio on käsiteltävä ja
hyväksyttävä alueneuvostoissa 21.2.2016 mennessä.
Kirkkoneuvoston ja – valtuuston käsiteltäväksi viedään vain alueneuvoston
hyväksymä yhteenvetoarvio koko alueseurakunnan toiminnan tavoitteiden
toteutumisesta. Yhteenvetoon liitetään kooste olennaisista toimintaa kuvaavista tilastoista.
Yhteenvedot koostetaan talouspalveluissa koko seurakunnan toimintakertomukseksi ja viedään kirkkoneuvoston (16.3.2016) ja edelleen kirkkovaltuuston (24.5.2016) hyväksyttäväksi.
Esitys

Alueneuvosto käsittelee tehtäväalueittain laaditut arvioinnit vuoden 2015
toiminnasta (7 liitettä) ja hyväksyy yhteenvedon Tikkakosken alueseurakunnan vuoden 2015 toiminnasta tilastoineen (2 liitettä) kirkkoneuvostolle esitettäväksi.

Päätös

Alueneuvosto käsitteli ja hyväksyi yksimielisesti tehtäväalojen toimintakertomukset sekä kirkkoneuvostolle esitettäväksi alueseurakunnasta laaditun
yhteenvedon tilastoineen.

10 §
Alueneuvoston kevään kokouspäivämäärät
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Sovitaan alueneuvoston kevään 2016 kokouspäivämäärät.
Esitys

Alueneuvoston seuraavat kokoukset ovat ke 16.3., ti 26.4. ja ke 22.6. klo
17.30 seurakuntasalissa.

Päätös

Keskustelun jälkeen kokouspäiviksi päätettiin yksimielisesti to 17.3. (pappila), ti 26.4. ja ke 15.6.

11 §
Lähiajan toiminnan esittelyä
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Aluekappalainen Risto Vallipuro esittelee lähiajan toimintaa Tikkakosken
alueseurakunnassa.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Aluekappalainen Vallipuro esitteli lähiajan toimintaa ja sopi muutaman alueneuvoston jäsenen kanssa muutamista jumalanpalvelusavustuksista.
Merkittiin tiedoksi.
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Ilmoitusasiat
1) Toiminnallinen johtoryhmä päätti 15.12.2015, että kaikissa alueseurakunnissa tulee järjestää Jäsen 360-koulutus. Koulutus liittyy käynnistyvään strategiaprosessiin. Luottamushenkilöiden mukanaolo on olennaista.
Tikkakosken alueseurakunnan Jäsen 360 koulutus toteutetaan Vanhassa
Pappilassa, Vapaudenkatu 26, ma 4.4. klo 16–20, ruokailu klo 16–17.
Jäsenpalvelujen ydin on Kotimaa Oy:n toteuttama Jäsen 360° -tutkimus
suomalaisten seurakunta- ja kirkkosuhteesta. Sen tekemisessä ovat olleet
mukana Kirkon Tutkimuskeskus, TNS-Gallup ja Fonecta. Se on laajimpia
maassamme koskaan toteutettuja segmentointihankkeita.
Hanke syntyi, koska jäsenyyden ymmärtämiseen eivät enää riitä ikään, sukupuoleen, asuinpaikkaan tai herätysliiketaustaan liittyvät tiedot. Seurakunnat ovat jo pitkään kaivanneet tarkennettua kuvaa ja tutkittua tietoa suomalaisista ja heidän kirkkosuhteestaan.
Segmentoinnilla yhtäältä pelkistetään ja toisaalta laajennetaan käsitystä
suomalaisista. Tutkimustulosten avulla voidaan piirtää selkeä kuva erilaisten
ryhmien arjesta ja juhlasta, mediakäytöstä ja kulutuksesta, odotuksista ja
toiveista, kirkkosuhteesta ja hengellisestä elämästä.
Jäsen 360° tuo jäsennäkymän satoine yksityiskohtaisine kysymyksineen kirkon kaikkien eri toimijoiden käyttöön. Se antaa tukea niin uskollisimpien jäsenten toiveiden kuunteluun kuin jo kaukana kirkon arjesta olevien ihmisten
ajattelutavan ymmärtämiseen.
Seurakuntaelämän kehittämisessä on erityisen tarpeellista luoda tarkempaa
kuvaa niistä ihmisistä, jotka eivät seurakunnan päivittäisessä arjessa juurikaan ole mukana. Mikäli Jäsen 360°:n antama kuva suomalaisista hyödynnetään koko laajuudessaan, seurakunta voi entistä vahvemmin kertoa olevansa kaikille avoin, kaikkia kuunteleva ja jokaiselle mahdollinen yhteisö.
Jos jäsenistön moninaisuus voidaan kääntää vahvuudeksi, seurakunta voi
reilusti seistä usein kuullun lupauksensa takana: ”Olemme kaikille avoin
seurakunta”.
2) Seurakuntamestarin viran sijaiseksi (50 %) on nimitetty Antti Helen
11.1.2016 – 28.2.2016. Viransijaiseksi aiemmin nimetty Annu Vantanen hoitaa kyseisen ajan Palokan alueseurakunnan seurakuntamestarin virkavapaan sijaisuutta.
Esitys

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Jäsen 360 koulutukseen päätettiin yksimielisesti kutsua myös varajäsenet
Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
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Tietoa kirkkoneuvoston päätöksistä alueneuvostolle
Esitys

Inkeri Tuunanen esitteli tärkeimpiä lähiajan kirkkoneuvoston päätöksiä alueneuvostolle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
Lasse Huntus poistui kokouksesta klo 20.20.

14 §
Terveiset ystävyysseurakuntamatkalta Sortavalaan
Esitys

Pentti Vilpunaho toi terveisiä ystävyysseurakuntamatkalta Sortavalaan
11.–13.12.2015.

Päätös

Pentti Vilpunaho jakoi Seppo Hautalahden laatiman lyhyen tiivistelmän ko.
Sortavalan matkasta ja jakoi ne kokousväelle. Hän kertoi lisäksi omia kokemuksiaan matkasta.
Merkittiin tiedoksi.
Leena Uutela poistui kokouksesta klo 20.30.

15 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.
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Allekirjoitukset

TOMI PIRTTIMÄKI
Tomi Pirttimäki
puheenjohtaja

RISTO VALLIPURO
Risto Vallipuro
sihteeri

Käsitellyt asiat

1–15 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Tikkakosken kirkolla

19.2.2016

TAPANI KALENIUS
Tapani Kalenius

PENTTI VILPUNAHO
Pentti Vilpunaho

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

22.2.2016 – 7.3.2016
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

11.12.2016

Allekirjoitukset

Todistaa
Ilmoitustaulun hoitaja
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