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Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.
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Risto Vallipuro piti alkuhartauden.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tomi Pirttimäki avasi kokouksen klo 17.45.

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 31.8.2016.
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.

50 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän
kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Postitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
§ 59:ssä Inkeri Tuunanen kertoo kirkkoneuvoston viimeisimmän kokouksen
päätöksistä.

51 §
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 Pentti Vilpunaho ja Keijo Häkkinen.

52 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Kokouksessa ei ollut läsnä muita kuin kokousedustajia sekä 53 §:n ajan sinne kutsuttu nuorisotyönohjaaja Outi Pirttimäki.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------53 §
Kouluikäistyö Tikkakosken alueseurakunnassa
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Nuorisotyönohjaaja Outi Pirttimäki kertoo kouluikäisten toiminnasta alueseurakunnassa.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Outi Pirttimäki esitteli kouluikäistyötä ja jakoi siitä koostetun syksyn 2016
esitteen (liite). Alueneuvosto esitti hänelle työhön liittyviä kysymyksiä ja totesi työn olevan varsin monipuolista. Merkittiin tiedoksi.

54 §
Tikkakosken kirkossa loka-joulukuussa 2016 kannettavat jumalanpalveluskolehdit
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

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

Alueneuvosto hyväksyy aluekappalaisen tekemän kolehtisuunnitelman
loka - joulukuulle 2016 (liite).

Päätös

Alueneuvosto hyväksyi yksimielisesti laaditun kolehtisuunnitelman lokajoulukuulle 2016.

55 §
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 31.8.2016. (liite).

Päätös

Talousarvion toteuman todettiin olevan varsin maltillisen, mutta toisaalta
syksyn toimintakausi on vasta alkamassa. Toimintamäärärahoista oli käytetty 44,1 %:ia. Rippikoulutyön budjetin toteuma 23,1 %:ia vähän ihmetytti pienuudellaan. Merkittiin tiedoksi.

56 §
Syksyn toiminta Tikkakosken alueseurakunnassa
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Syksyn 2016 toiminnasta alueseurakunnassa on kerätty kooste
esitteeksi, jota on jaettavissa seurakuntalaisille.
Syysesite jaetaan kokouksessa.
Esitteen painamisen jälkeen tullutta lisätietoa ja muutoksia:
su 6.11. Iltamessu klo 18, saarnaa Pekka Tissari, Vallipuro, Luiro,
Tikkakosken Rauhanyhdistyksen kuoro, kirkkokahvit.
su 20.11. Messu klo 10,Vallipuro, Tenkanen, Kottaraiset, Jyväskylän mlk:n
Eläkeliiton kirkkopyhä, kirkkokahvit.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esitys

Aluekappalainen esittelee alueseurakunnan syksyn toimintaa.
Merkitään tiedoksi.

Päätös

Aluekappalainen jakoi syksyn 2016 Tikkakosken alueseurakunnan esitteitä.
Toiminnan todettiin olevan varsin monipuolista. Merkittiin tiedoksi.

57 §
Tarkennusta kirkkoneuvostolta anottuun lisämäärärahaan Tikkakosken kirkon 60-vuotisjuhlia varten
syksyllä 2017
(Esittelijä Risto Vallipuro, 040 545 8720)

Tikkakosken alueneuvosto 15.6.2016 § 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:
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,

Tarkastajien
nimikirjaimet
PV

KH

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
TIKKAKOSKEN ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
31.8.2016
PÖYTÄKIRJA
6.9.2016

6

5/2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, hinta-arvio on
yläkanttiin.
Esitys

Tikkakosken alueneuvosto esittää kirkkoneuvostolle Tikkakosken kirkon 60vuotisjuhlia 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.
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.”
--Esitys

Aluekappalainen Risto Vallipuro esittelee kokouksessa tarkemmin selvitystä
Tikkakosken kirkon 60-vuotisjuhlaviikon kuluihin.
----------Aluekappalainen Vallipuro oli laatinut uuden, tarkennetun esityksen edellisen kokouksen lisä/juhlarahan Tikkakosken kirkon 60-vuotisjuhliin liittyen
24.9.-1.10.2017. Esitetty summa oli tuolloin 3000 €. Tuolloin summa oli
vähän hätäisesti saatu.
Uudeksi summaksi tässä tarkennetussa esityksessä (Liite) tuli 3632 €. Sen
lisäksi auki jäi 20 ja 30 vuotta toimineille luottamushenkilöille hankittavien
ansiomerkkien 20 vuotta/ hopeisen ja 30 vuotta/ kultaisen tarvittavan rahasumman suuruus, joka tulee em. summan lisäksi, sillä luottamushenkilöiden
palveluvuosien laskentaa ei ole vielä tehty, ja se ei ole ihan yksinkertainen
asia.
Keskustelu asiaan liittyen oli varsin vilkasta. Summien laskeminen ei ole
helppoa, koska tarjoilun, josta muodostuu yksittäisistä kuluista suurin summa 1872 €./3632 e +luottamushenkilöiden ansiomerkkeihin tarvittava summa, määrää on haastavaa arvioida. Luottamushenkilöiden ansiomerkkien
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------jako herätti erittäin vilkasta keskustelua, koska tällaisten merkkien jakamisessa voidaan palkita sekä luottamushenkilöitä että toiminnassa mukana olleita ja –olevia vapaaehtoisia, ja jälkimmäisten suhteen vuosien laskeminen
on hyvin haastavaa. Olisi suositeltavaa, että heitäkin pyrittäisiin muistamaan, vaikkei se tapahtuisikaan tässä yhteydessä. Keskustelussa nousi
myös kysymys Jyväskylän seurakunnassa tällaisten merkkien jakamisen
yleisestä linjauksesta, joka tulee selvittää.
Lopulta päädyttiin esittämään ansiomerkkien jakamiseen vain luottamushenkilöille aluekappalaisen esityksen mukaisesti, mutta seurakunnan yleinen linjaus niiden jakamiseen selvittäen. Aluekappalaisen esittämää summaa 3632 € + luottamushenkilöiden ansiomerkit esitetyllä tavalla päädyttiin
esittämään yksimielisesti.
Päätös

Alueneuvosto esittää kirkkoneuvostolle Tikkakosken kirkon 60-vuotisjuhlia
24.9.-1.10.2017 varten juhlamäärärahaa 3632 e. Tähän summaan lisätään
vielä Tikkakosken aiemman srk-piirin ja nykyisen alueseurakunnan alueella
toimineiden sekä toimivien piiri- tai/ja alueneuvoston jäsenien sekä myös
kyseisellä alueella asuneiden ja asuvien kirkkoneuvoston ja –valtuuston 20
ja 30 vuotta palvelleiden jäsenten hopeisten ja kultaisten ansiomerkkien
hankkimiseen tarvittava summa, joka selvitetään myöhemmin. Ansiomerkkien jakamisen tulee olla yhteisessä linjauksessa Jyväskylän seurakunnan
käytännön kanssa.

58 §
Ilmoitusasiat
1) Satu Ojansivu toimii osa-aikaisena lastenohjaajana 8.8.2016 –
16.7.2017.
2) Jaana Ikola lapsi- ja perhetyössä oppisopimusopiskelijana 8.8.201631.5.2018.
3) Sari Tarvala toimii aluesihteerin viran puolittajana 1.9.2016–31.8.2017.
4) Seurakuntamestarin viran puolittajana 26.9.2016 alkaen toimii Annu
Vantanen
Esitys

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

59 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Esitys

Inkeri Tuunanen esitteli muutamia kirkkoneuvoston viime kokouksessa tehtyjä päätöksiä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

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

Puheenjohtaja Pirttimäki lopetti kokouksen klo 20.15.
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Allekirjoitukset
Tomi Pirttimäki
puheenjohtaja

Risto Vallipuro
sihteeri

Käsitellyt asiat

49 – 60 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Tikkakosken kirkolla

9.9.2016

Pentti Vilpunaho

Keijo Häkkinen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

12.9.2016 – 26.9.2016
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

31.8.2016

Allekirjoitukset

Todistaa
Ilmoitustaulun hoitaja
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