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

Risto Vallipuro piti alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Alueneuvoston varapuheenjohtaja Pentti Vilpunaho avasi kokouksen
klo 17.50.

36 §
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 8.6.2016.
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.

37 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Puheenjohtajan ollessa estynyt kokouksen puheenjohtajana toimii
alueneuvoston varapuheenjohtaja Pentti Vilpunaho.
Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 47 § Muut mahdolliset
asiat Tapani Kalenius tuo terveisiä SLS:n kesäjuhlista Vihdissä.

38 §
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 Gunilla Ranta.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnä oli vain kokousedustajia.

40 §
Talousarvion toteutumavertailu
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Alueneuvoston tehtävänä on Asrkjs 8 §:n mukaan seurata alueseurakunnan
talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista.
Esitys

Alueneuvosto tutustuu talousarvion toteutumaan ja merkitsee sen tiedoksi.
Talousarviototeuman tilanne 8.6. (liite).

Päätös

Toteutumisprosentti 8.6.2016 mukaan Tikkakosken alueseurakunnan osalta
oli 28,9 %:ia. Se on varsin maltillinen ajankohta huomioon ottaen. Merkittiin
tiedoksi.

41 §
Toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2017
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 5458720)

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 13.4.2016 alueseurakunnille
talousarvion valmistelun nettoraamit (Tikkakoski 78 037 €) ja antoi
yleisohjeita toimintasuunnitelman laatimista varten.
Alueneuvosto hyväksyi viime kokouksessaan nettoraamin sisäisen jaon
työaloittain: yleinen seurakuntatyö 17 237 €, musiikkityö 8 900 €,
diakoniatyö 12 300 €, lähetystyö 1 200 €, rippikoulutyö 6 300 €, nuorisotyö
16 100 € ja lapsityö 16 000 €.
Toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisessa vuosille 2017–2019 sekä
talousarvion 2017 laatimisessa tulee ottaa lähtökohdaksi voimassa oleva
seurakunnan strategia. Kirkkoneuvosto on määritellyt yhteiseksi
painopisteeksi vuodelle 2017 reformaation merkkivuoden ja itsenäisyyden
juhlavuoden viettämisen painottaen erityisesti seuraavia osa-alueita:
osallistava jumalanpalveluselämä, kristillinen kasvatus ja toimiminen
yhdessä muiden kanssa.
Tikkakosken alueseurakunnan valitsemat suuntaviivat vuodelle 2017 ovat:
Tikkakosken kirkon 60-vuotisjuhla, reformaation 500-vuotisjuhla ja Suomen
itsenäisyyden 100-vuotisjuhla. Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään
osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja. Tuemme maahanmuuttajien
elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä. Keskustelemme
rohkeasti uskosta ja arvoista.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tavoitteita asetettaessa on aihetta kiinnittää aiempaa enemmän huomiota
siihen, että tavoitteet on määritelty riittävän konkreettisiksi ja myös
toteutumisen arviointiin on määritelty riittävän konkreettiset arviointitavat ja mittarit. Toiminnan tavoitteiden tulee olla mitattavissa, tavoitteiden tulee olla
laadullisia tai määrällisiä. Arvioinnin tulee kohdistua asetettuihin tavoitteisiin.
Alueneuvosto hyväksyy sekä koko työyksikön tavoiteasettelut, että
tehtäväalueiden suunnitelmat. Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi tulee ainoastaan työyksikön yhteinen tavoiteasettelu.
Esitys

Alueneuvosto käsittelee liitteenä olevat työmuotojen vuodelle 2017
laatimat tavoiteasettelut ja talousarvioehdotukset perusteluineen sekä
aluekappalaisen kokoaman koko alueseurakuntaa koskevat tavoiteasettelut
ja hyväksyy ne jatkovalmisteluun lähetettäväksi.

Päätös

Alueneuvosto kävi lävitse esitetyt suunnitelmat vuodelle 2017 tavoiteasetteluineen ja talousarvioperusteluineen eri työmuotojen osalta sekä
aluekappalaisen laatiman koko alueseurakuntaa koskevan toimintasuunnitelman. Keskustelujen ja joidenkin tarkistavien kysymysten jälkeen
alueneuvosto hyväksyi yksimielisesti esitetyt suunnitelmat.

42 §
Alueneuvoston syksyn kokousaikataulu
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 5458720)

Sovitaan syksyn 2016 kokousaikataulu.
Esitys

Alueneuvoston syksyn kokouspäivät: ti 6.9., ke 5.10. (Pyhtilät), ti 8.11. ja to
8.12. (jouluruokailu työntekijöiden kanssa, varajäsenet mukaan).
Kokousajankohtana klo 17.30 ja –paikkana seurakuntasali.

Päätös

Kokoussuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

43 §
Lisämäärärahan anominen Tikkakosken kirkon 60-vuotisjuhlia varten kirkkoneuvostolta
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Syksyllä 2017 Tikkakosken kirkko täyttää 60 vuotta. Tämä juhla on
Tikkakosken alueseurakunnan pääjuhla vuonna 2017. Olemme
suunnitelleet, että pääjuhla on mikkelinpäivänä 1.10.17, mutta oikeastaan
me juhlimme koko viikon 39/2017, ja tarkkaan ottaen juhlaviikko alkaa jo
sunnuntaina 24.9.17. Juhlaviikko rakentuu siten, että su 24.9.-pe 29.9.17
ajalla eri työmuodot vastaavat pääsääntöisesti vuorollaan eri päivistä ja
sitten la 30.9.-su 1.10.17 päivät vastataan ja vietetään yhteisesti.
Suunnitelma on seuraavanlainen, tässä vaiheessa vielä varsin avoin ja
keskeneräinenkin, mutta varmasti toteutettavissa oleva:
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 24.9. on messu klo 10. Kirkkokahvit. Kirkkokahvien jälkeen on joko
jonkinlainen alustus/esitelmä –luonteinen puhe johon liittyy mahdollisesti
keskustelua tai sitten kirkkoseurat. Tästä päivästä vastaa yleinen srk-työ.
Ma 25.5. on koululaisten käyntejä kirkolla tai muutamalla koululla
lähetyksestä vastaavien vierailuja. Illalla on seurakuntamme lähetystiimin
vastaama ilta teemalla ”Rukous ja Pyhä Henki”. Tästä päivästä vastaa
lähetystyö.
Ti 26.9. Suunnitelma on vielä avoin. Työtupa on esillä varmasti perinteisenä
viikoittaisena kokoontumispäivänään. Tästä päivästä vastaa diakoniatyö.
Ke 27.9. Suunnitelma on vielä avoin. Toimintaa riittää varmaan koko
päiväksi ja varmaan jotain iltaankin. Tästä päivästä vastaa lapsityö.
To 28.9. Suunnitelma on vielä avoin. Päiväsaikaan ajoittuu jotain musiikkiin
liittyvää. Tämä viikonpäivä on perinteinen Candelan harjoittelupäivä ja illalla
on Candelalla, joka myös juhlii omia täysiä vuosikymmeniään, 70 vuotta,
juhlakonsertti. Myös nuorempien kuorot esiintyvät. Tästä päivästä vastaa
musiikkityö.
Pe 29.9. Suunnitelma on vielä avoin. Päivään sisältyy koululaisten käyntejä
kirkolla tai nuorisotyön vierailuja kouluilla. Vuoden 2017 ja/tai tuleville 2018
rippikoululaisille järjestettäneen kokoontuminen kirkolle. Tästä päivästä
vastaa nuorisotyö.
La 30.9. Päivään järjestävät kaikki työmuodot yhteisen tempauksen kirkolle,
jossa on tapahtumaa niin sisällä kuin ulkona ja kaikenikäisille. Suunnitelma
on vielä avoin.
Su 1.10. on messu klo 10, saarna kirkkoherra Arto Viitala. Kirkkokahvit hyvin
tarjoiluin. Mahdollisten lahjojen vastaanottamista. Yhteinen juhla kirkossa,
jossa pyritään välttämään turhaa pönötystä. Tästä päivästä vastaavat kaikki
työmuodot yhdessä.
Juhlaviikkoon liittyy kustannuksia tarjoilujen, muutamien vierailijoiden, lehtiilmoituksen ja kunniamerkkien muodossa. Lisämäärärahan arvioitu suuruus
edellä mainittuihin olisi n. 3000 euroa.
Aiempina juhlavuosina kirkkoon on jäänyt pysyvää: 40-vuotisjuhliin
lasimaalaus ja 50-vuotisjuhliin kirkkotekstiilit. Suunnitelmamme on, että
tilaamme tikkakoskelaiselta taiteilijaltamme Pekka Luukkoselta kirkkoomme
pääsiäis/kastekynttilän jalan. Ko. kynttilänjalkaan on olemassa arkkitehdin
tekemä suunnitelma vuosien takaa, ja sen pitää löytyä kiinteistötoimistosta.
Nyt vihdoin juhlavuoden kunniaksi se tulee toteuttaa. Kynttilänjalan hintaa
emme osaa sanoa, mutta aiemmin tehty, kiinteistötoimistossa oleva, hintaarvio on yläkanttiin.
Esitys

Tikkakosken alueneuvosto esittää kirkkoneuvostolle Tikkakosken kirkon 60 vuotisjuhlia varten lisämäärärahaa 3000 euroa juhlaviikon järjestelyjä varten
sekä sen lisäksi pääsiäis/kastekynttilän jalkaa varten tarvittavan summan
varaamista vuoden 2017 budjettiin.

Päätös

Kirkon 60-vuotisjuhlasuunnitelmaan tutustuttiin ja se todettiin
toteuttamiskelpoiseksi, vaikka se ei vielä kovin tarkka ollutkaan.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alueneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen kirkkoneuvostolle 3000
euron juhlarahasta, koska lehti-ilmoitukset, muutama vieras, tarjoilut ja
jaettavat kunniamerkit vaativat lisänsä normaaliin vuositoimintaan nähden.
Tämän lisäksi myös esitys kirkkoneuvostolle olemassa olevan arkkitehdin
vuosia sitten laatiman, Tikkakosken kirkkoon sijoitettavan pääsiäis/kastekynttilän valmistuttamisesta ja käyttöönottamisesta kirkon 60-vuotis
juhlamessussussa hyväksyttiin yksimielisesti.

44 §
Musiikkityön lisämäärärahan anominen Kirkkomusiikin musiikkijuhlia varten alueneuvostolta
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Valtakunnalliset kirkon musiikkijuhlat järjestetään viiden vuoden välein.
Edellisiä juhlia saimme olla järjestämässä vuonna 2012, sillä ne pidettiin
Jyväskylässä. Seuraavat isot kirkon musiikkijuhlat on ensi vuonna, 19.21.5.2017 Helsingissä. Tapahtuma kokoaa paljon seurakuntien
vapaaehtoisia vastuunkantajia, kuorolaisia ja muitakin kirkon musiikkityössä
mukana olevia. On elämys olla laulamassa ja kuulemassa, kun laulajia on
isossa kuorossa useita satoja. Tikkakosken alueseurakunnan Candelakuoro aikoo myös osallistua 2017 juhlille Helsingissä.
Kustannuksia muodostuu osallistumismaksuista, kuljetuksista,
majoituksesta ja ruokailuista. Lisäksi tarjolla on nimekkäiden esiintyjien
maksullisia konsertteja. Osa kustannuksista pystytään kattamaan kuoron
omista varoista ja omasta alueseurakunnan musiikkibudjetista. Jukka
Hassinen pyytää lisämäärärahaa koko seurakunnallisesti, mutta
Tikkakosken musiikkityö kysyy oman alueneuvoston tukea kattamaan osan
kustannuksista.
Meiltä lähtijöitä lienee korkeintaan 15 henkilöä, avustus voisi olla vaikkapa
20 euroa/ lähtijä. Tai haluamanne summa.
Kiitos tuesta ja taloudellisesta avusta!
Tikkakoskella 27.5.2016
Ystävällisin terveisin
Sirpa Piilonen, kanttori
Tikkakosken alueseurakunta, musiikkityö
On hienoa, että Candela –kuoromme on lähtemässä Kirkon musiikkijuhlille
2017. Budjettiraamimme on varsin tiukka ja siihen tuli yllättävän suuri
vähennys 2016 verrattuna. Jos alueneuvosto antaisi lisärahaa musiikkityölle
ko. matkaa varten, niin se tarkoittaisi sitä, että se olisi pois jonkun tai
joidenkin työmuotojen budjeteista.
Valitettavasti tällaista löysyyttä ei budjettiraamissamme 2017 ole, mutta
musiikkityö voi käyttää omaa osuuttaan 2017 budjettiraamista, jonkin
verran, myös tähän tarkoitukseen.
Toki jokainen kuorolainenkin osallistuu oman matkansa kustannuksiin.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jukka Hassisen kautta tulee esitys kirkkoneuvostolle kokoseurakunnallisesti
Kirkon musiikkijuhlia varten, koska Jyväskylän seurakunnasta tulee
lähtemään paljon kuoroja noille juhlille.
Candela-kuoro tulee tekemään avustusanomuksen toimintaansa liittyen
myöhemmin kirkkoneuvostolle perinteiseen tapaan. Tuo anomus tullee
olemaan perustellusti normaalia suurempi johtuen em. Kirkon
Musiikkijuhlista sekä sen vuoksi, että Candela täyttää 70 vuotta 2017.
Esitys

Alueneuvosto ei myönnä Tikkakosken alueseurakunnan 2017
budjettiraamistaan lisärahaa musiikkityölle Kirkon Musiikkijuhlia 2017 varten.

Päätös

Kanttori Sirpa Piilosen puoliso Seppo Piilonen poistui kokouksesta ko.
pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.47. Alueneuvosto hyväksyi esittelijän
ehdotuksen yksimielisesti. Perusteluina on, että alueneuvoston vuoden
2017 talousarvion puitteissa ei ole mahdollisuutta esitettyyn avustukseen.
Alueseurakunta edellyttää, että Kirkon musiikkijuhlia vuonna 2017 koskevat
avustushakemukset ko. juhlaa varten käsitellään koko seurakunnan
yhteisen v. 2017 talousarvion käsittelyn yhteydessä yhteisesti koko
seurakuntaa koskien.
Lisäksi seurakunnan kuorojen avustusanomuksista päätettäessä vuodelle
2017 tulee ottaa huomioon ko. juhlat ja Tikkakosken Candela-kuoron osalta
myös se, että se täyttää 70 vuotta v. 2017.

45 §
Kesän toiminnan esittelyä
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Aluekappalainen Risto Vallipuro esittelee kesän toimintaa Tikkakosken
alueseurakunnassa.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Seppo Piilonen palasi kokoukseen klo 20.10. Aluekappalainen Vallipuro
esitteli kesän toimintaa. Merkittiin tiedoksi.

46 §
Ilmoitusasiat
Kanttori Sirpa Piiloselle on myönnetty virkavapautta ajalle 6.7.2016 –
1.1.2017 vuorotteluvapaan vuoksi.
Sijaiseksi on päätetty palkata musiikkipedagogi Riitta Luiro.
Esitys

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Kanttori Sirpa Piilosen virkavapaus mainittuine sijaisuusjärjestelyineen
merkittiin tiedoksi.
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Tapani Kaleniuksen terveiset SLS:n kesäjuhlilta Vihdistä.
Esitys

Tapani Kalenius kertoo kokemuksistaan SLS:n kesäjuhlilta Vihdissä.

Päätös

Tapani Kalenius kertoi kokemuksistaan SLS:n kesäjuhlilta Vihdissä.
Merkittiin tiedoksi.

48 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Kokouksen puheenjohtaja Vilpunaho päätti kokouksen klo 20.29.
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Allekirjoitukset

PENTTI VILPUNAHO
Pentti Vilpunaho
puheenjohtaja

RISTO VALLIPURO
Risto Vallipuro
sihteeri

Käsitellyt asiat

36 – 48 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Tikkakosken kirkolla

17.6.2016

TAPANI KALENIUS
Tapani Kalenius

GUNILLA RANTA
Gunilla Ranta

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

20.6.2016 – 4.7.2016
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

8.6.2016

Allekirjoitukset

Todistaa
Ilmoitustaulun hoitaja
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