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Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.
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26.4.2016 klo 17.30 – 19.20

PAIKKA

Tikkakosken pappila, Kirkkokatu 18

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Tomi Pirttimäki
Pentti Vilpunaho
Leena Hirvonen
Tapani Kalenius
Raija Kolu
Leena Uutela
Seppo Piilonen
Gunilla Ranta
Risto Vallipuro

Henk.koht. varajäsen:
(Raili Makkula)
(Sari Airaksinen)
(Lasse Huntus)
Keijo Häkkinen
(Mirja Silvennoinen)
(Kari Kuusijoki)
(Jaana Iivarinen)
(Reijo Peura)
aluekappalainen, sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeus

Arto Viitala
Inkeri Tuunanen

kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alkuhartaus

Risto Vallipuro piti alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tomi Pirttimäki avasi kokouksen klo 17.45.

26 §
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 20.4.2016.
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.

27 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Risto Vallipuro totesi,
että esityslistan 31 §:ssä ollut Tikkakosken alueseurakunnan raamiluku oli
väärä, päätökseen oikea nettoraamiluku. Ilmoitusasioissa Inkeri Tuunanen
esittelee kirkkoneuvoston päätöksiä.

28 §
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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Uutela ja Seppo Piilonen.

29 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Paikalla oli alueneuvoston jäsenten lisäksi vain kirkkoneuvoston edustaja
Inkeri Tuunanen.
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Tikkakosken kirkossa kesä-syyskuussa kannettavat jumalanpalveluskolehdit
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

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

Alueneuvosto hyväksyy aluekappalaisen tekemän kolehtisuunnitelman
kesä- syyskuulle 2016 (liite).

Päätös

Alueneuvosto hyväksyi yksimielisesti aluekappalaisen laatiman kolehtisuunnitelman.

31 §
Talousarvioraami ja toiminnan painopisteet vuodelle 2017
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 5458720)

Kirkkoneuvosto päätti 13.5.2009 alueseurakuntien toimintaraamien määräytymisperusteista seuraavasti:
-tasasuuruinen perusosa 20 %,
-seurakunnan jäsenluvun ja alueseurakunnan asukasluvun keskiarvosta
laskettu väkiluvun viitearvo (35 %),
-alueseurakunnan henkilöstömäärä 40 % sekä
-viikoittaisten säännölliset jumalanpalveluspaikkojen määrä 5 %.
Perusraamia voidaan täydentää vuosittain erikseen myönnettävällä määräaikaisella projekti- ja kohderahoituksella.
Kirkkoneuvoston 13.4.2016 tekemän päätöksen mukaan
Tikkakosken alueseurakunnan vuoden 2017 budjetin nettomenoraamiksi
hyväksyttiin 79 513 €, joka on 99,71 % vuodesta 2015.
Toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen vuosille 2017–2019 sekä talousarvion 2017 laatiminen tulee toteuttaa vielä ottaen huomioon voimassa olevan strategian suuntaviivat vaikka uuden strategian laatiminenkin on jo
käynnistetty. Kirkkovaltuusto hyväksyi marraskuussa 2011 strategian ”rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä”, joka ulottuu vuoteen 2020 asti. Myös
uuden strategiaprosessin myötä syntyneitä ajatuksia tulevaisuuden toiminnan tarpeista on mahdollista ottaa soveltuvin osin huomioon.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 13.4. yhteiseksi painopisteeksi vuodelle 2017 reformaation merkkivuoden ja Suomen itsenäisyyden juhlavuoden viettämisen painottaen erityisesti seuraavia osa-alueita:
-osallistava jumalanpalveluselämä
-kristillinen kasvatus
-toimiminen yhdessä muiden kanssa
Näiden teemojen voi katsoa liittyvän useisiin voimassa oleva strategian
suuntaviivoihin ja myös niihin painotuksiin, jotka keskusteluissa ovat olleet
uuden strategian laatimisen yhteydessä esillä. Eri toimintayksiköiden tulee
ottaa suunnittelussaan huomioon yhteinen painopiste mutta niiden lisäksi on
mahdollista painottaa muitakin strategian suuntaviivoja. Tavoitteita asetetta-
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------essa on aihetta kiinnittää aiempaa enemmän huomiota siihen, että tavoitteet
on määritelty riittävän konkreettisiksi ja myös toteutumisen arviointiin on
määritelty riittävän konkreettiset arviointitavat ja -mittarit. Arvioinnin johtokunta on kiinnittänyt huomiota tähän kehittämistarpeeseen.
Tikkakosken alueneuvosto hyväksyi kokouksessaan 17.3. Tikkakosken
alueseurakunnalle vuoden 2017 toiminnan suuntaviivoiksi työntekijöiden
esittämät neljä kohtaa:
1. Tikkakosken kirkon 60-vuotisjuhla, reformaation 500-vuotisjuhla ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla.
2. Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.
3. Tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä.
4. Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista.
Tikkakosken työalavastaavat sopivat kokouksessaan to 21.4.2016 budjettiraamin työalakohtaisesta jakamisesta. Aluekappalainen Vallipuro esittelee
sen kokouksessa.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee tiedoksi alueseurakunnan nettoraamin ja vahvistaa
työalojen välisen raamijaon sekä toiminnan painopisteet vuodelle 2017.

Päätös

Alueneuvosto totesi jo edellisessä kokouksessaan hyväksymät suuntaviivat
vuodelle 2017 seurakunnan strategian pohjalta ja teroitti tavoitteiden asettamisessa selkeyttä ja niiden arvioitavuutta.
Aluekappalainen esitti Tikkakosken alueseurakunnan oikean nettoraamiluvun, joka on 78037 euroa (ei siis 79513 euroa). Hänen esityksessään, joka
on mukana pöytäkirjan liitteenä, on ko. raamisumman jakaminen työalojen
kesken. Alueneuvosto hyväksyi yksimielisesti esitetyn raamijaon.

32 §
Jäsen 360° -koulutus
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 5458720)

Tikkakosken alueseurakunnan luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettiin Jäsen 360°-koulutus ma 4.4. Vanhassa Pappilassa. Koulutus liittyi käynnistyvään strategiaprosessiin. Kouluttajana toimi Mikko Hormio. Koulutuksen
tarkoitus oli kääntää seurakuntatyön suunnittelun katse pois omista rutiineistamme alueen asukkaiden tarpeisiin. Tiedostetaan erilaisten ryhmien (segmenttien) olemassaolo, kun suunnitellaan seurakunnan toimintaa.
Miten näemme seurakuntatyön asukkaan ja jäsenen katseella? Miten tavoitamme ihmiset heidän omassa elämänpiirissään?
Segmentit: Irralliset (1,5 miljoonaa), Maltilliset (0,7 miljoonaa), Avomieliset
(0,4 miljoonaa) ja Uskolliset (1,0 miljoonaa).
Tikkakosken työntekijät keskustelivat työntekijäkokouksessaan to 7.4.2016
jäsen 360-koulutuksesta. Tässä kooste heidän ajatuksistaan:
Ajatuksia 360-tilaisuudesta
- Työkalun tarpeellisuus
- Mitkä ovat 360-tutkimuksen vaikutukset tulevien vuosien työhön
- Mistä tutkimusmateriaali on otettu?
- Mielenkiintoinen, koska kertoo myös valtakunnallista tietoa ihmisistä
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- Miten segmentointi yhdistetään työhön niin, että kirkon sanoma ei vesity?
- Saako rahalle vastinetta?
- Millä kielellä sanoma tuodaan ihmisille?
Esitys

Keskustellaan, mitä ajatuksia ja kysymyksiä koulutus herätti.

Päätös

Asiasta käytiin vilkas keskustelu. Koulutusta pidettiin mielenkiintoa herättävänä, mutta toisaalta se jäi ajallisesti pakostakin vähän pintapuoliseksi. Hyvää oli siinä, että se ohjaa miettimään toimintojen suuntaamista oikealla tavalla oikeille kohderyhmille. Eräänä vaarana pohdittiin sitä, ohjaako tutkimus
joissain tapauksissa suuntaamaan toimintaa pois seurakunnan sanoman
keskiöstä ulkonaisempiin asioihin, jos pyritään mm. tavoittamaan irrallisia.
Tämä on hyvä sytyke toiminnan suunnittelussa, ja sinä se on perimmältään
nähtäväkin. Kouluttaja Mikko Hormiolla oli monia hyviä esimerkkejä. Tiedotuksen oikeanlaista tekemistä ja suuntaamista pidettiin hyvin tärkeänä.

33 §
Lähiajan toiminnan esittelyä
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Aluekappalainen Risto Vallipuro esittelee lähiajan toimintaa Tikkakosken
alueseurakunnassa.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Aluekappalainen esitteli lähiajan toimintaa.

34 §
Ilmoitusasiat
Palokan kirkolla on pe 29.4. klo 8.30 - 12.00 lähetyskokous, jossa Jaakko
Rusama Kirkon Lähetystyön Keskuksesta avaa Yhteinen todistus - Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus asiakirjaa. Ko. teema
antaa eväitä ei ainoastaan lähetystyöhön vaan myös Armoa 2017! juhlavuoteen sekä strategiatyöskentelyyn.
Aamun työskentelyyn ovat tervetulleita myös alueneuvoston jäsenet.
Kahvitarjoilun vuoksi alueneuvoston jäseniä pyydetään ilmoittautumaan lähetystyön ja kansainvälisen vastuun työalasihteerille: ulla.klemettinen@evl.fi
tai 050 340 9889.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Inkeri Tuunanen esitteli muutamia kirkkoneuvoston päätöksiä.
Pe 29.4. olevasta lähetyskokoukseen osallistumisen mahdollisuudesta muistutettiin.
Asiat merkittiin tiedoksi.

35 §
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

26 – 35 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Tikkakosken kirkolla

29.4.2016

LEENA UUTELA
Leena Uutela

SEPPO PIILONEN
Seppo Piilonen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

2.5.2016 – 16.5.2016
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

20.4.2016

Allekirjoitukset

Todistaa
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